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ČSSD 14. ledna vypověděla koaliční smlouvu,
primátor Vrbata svolá zastupitelstvo na 6. února

14. ledna Česká stra-
na sociálně demokratic-
ká vypověděla koaliční 
smlouvu s hnutím ANO. 
Následně na půdě magis-
trátu proběhly dvě tiskové 
konference s prohlášeními 
obou stran, na které nava-
zovala další a další medi-
ální prohlášení, která zpra-
vodaj, coby čtrnáctideník, 
nedokáže zachytit.

Obě zúčastněné stra-
ny – hnutí ANO a Česká 
strana sociálně demokra-
tická – se shodly na tom, 
že Zpravodaj Rady města 
Frýdku-Místku by se ne-
měl stát kolbištěm dvou 
politických stran, proto 
odkazují na své interne-
tové komunikační kanály, 
kde se můžete dočíst další 
informace.

„Rozhodl jsem se svo-
lat zasedání zastupitelstva 
na pátek 6. února, hlavním 
tématem bude samozřejmě 
řešení současné situace 
na radnici,“ informoval
v pátek 16. ledna primátor 
Radim Vrbata. Náměstek 
primátora Michal Pobucký 
potvrdil, že v pondělí 19. 
ledna se ještě uskuteční 
společná schůzka dosa-
vadních koaličních zastu-
pitelů, kde bude snaha
v širším fóru 27 lidí vyříkat 
si nahromaděné problémy.

TISKOVÁ KONFERENCE: Nejdříve před novináři vystoupili zástupci ČSSD.  Foto: Petr Pavelka

PROHLÁŠENÍ: Také hnutí ANO následně předstoupilo před novináře se svým pohledem na vzniklou situaci.  Foto: Petr Pavelka
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krátce
Chod magistrátu
zůstává zachován

Vypovězení koaliční smlou-
vy nijak neovlivní běžný chod 
magistrátu, jeho zaměstnanci si i 
nadále musí plnit veškeré své po-
vinnosti a kompetence. Na svých 
pozicích zůstávají i nadále členo-
vé vedení města, kteří byli zvoleni 
zastupitelstvem. Jen to je může 
z jejich pozic odvolat. Primátor 
města může podle zákona svolat 
zasedání zastupitelstva kdyko-
liv. Konat se ale může nejdříve 
za týden ode dne, kdy primátor 
zastupitele k zasedání svolá. In-
formace o konání zastupitelstva 
totiž musí být sedm dní vyvěšena 
na úřední desce. Zastupitelstvo 
města musí být svoláno i tehdy, 
když o to požádá minimálně jed-
na třetina zastupitelstva, což je 
15 zastupitelů. V takovém přípa-
dě má primátor povinnost svolat 
zastupitelstvo nejpozději do 21 
dnů ode dne, kdy byla žádost do-
ručena obecnímu úřadu. 

Vánoční stromky
Statutární město Frýdek-

-Místek zajišťuje i v letošním roce 
prostřednictvím společnosti Frý-
decká skládka, a.s. svoz vánoč-
ních stromků, a to v termínech 
10.1.2015, 17.1.2015 a 24.1.2015. 
Vánoční stromky ideálně odkládej-
te ke kontejnerům den před pláno-
vaným svozem, aby nedocházelo k 
jejich hromadění v průběhu celého 
týdne. Vítané jsou vánoční stromky 
očištěné od ozdob všeho druhu, 
protože se budou štěpkovat a ná-
sledně využívat v kompostárně.

Koncerty učitelů v ZUŠ
Jako každoročně, tak i letos 

připravili učitelé Základní umě-
lecké školy ve Frýdku-Místku 
koncerty učitelů. Při této slav-
nostní příležitosti si vymění mís-
to na pódiu se svými žáky a sna-
ží se tak motivovat své svěřence 
k další umělecké činnosti. Na 
dvou koncertech se představí 
většina hudebních nástrojů, kte-
ré se ve škole vyučují. Koncerty 
se uskuteční v úterý 27. a ve 
čtvrtek 29. ledna od 17.30 hodin 
v koncertním sále školy. Srdeč-
ně jsou zváni nejen žáci školy a 
jejich rodiče, ale též veřejnost.

Vyčerpaná Jessica
Na konci roku 2014 byl vy-

čerpán celý objem Programu 
JESSICA, určeného na revitali-
zaci bytových domů, ve výši 570 
milionů korun. Nové žádosti o 
zvýhodněné úvěry poskytované s 
podporou EU jsou nyní přijímány 
jen v režimu náhradních projektů. 
Tyto náhradní projekty nebudou 
mít ani při splnění všech podmí-
nek automaticky nárok na získání 
zvýhodněného úvěru z Programu 
JESSICA. K podpisu úvěrové 
smlouvy s náhradními projekty či 
příjmu dalších oficiálních žádostí o 
zvýhodněný úvěr dojde až v oka-
mžiku odstoupení jiného žadatele 
od dříve podané žádosti či úvěro-
vé smlouvy nebo v případě, bude-
-li možné čerpat z již splacených 
prostředků od žadatelů. (pp)

Radnice navázala na jednání se SlezanemRadnice navázala na jednání se Slezanem

PROSTORY SLEZANU: Vedení města a zástupci Slezanu si prohlédli stav budov a budou hledat mož-
nosti jejich využití.  Foto: Petr Pavelka

Slezan pozval zástupce 
města na prohlídku svých 
nemovitostí s cílem navázat 
na loňskou spolupráci obou 
stran. Proto zástupci vedení 
města Frýdku-Místku navští-
vili v úterý 6. ledna vybrané 
průmyslové areály společ-
nosti Slezan, aby probrali 
možnosti obnovy budov při 
zachování rázu města.

„K celému tématu se v lednu 
opět setká pracovní skupina. 
Budeme hledat alternativu, která 
nebude bránit rozvoji dotčených 
území, ale současně ochrání za-
chování některých nemovitostí, 
které mají historickou hodnotu. 
Slezan je velký majitel nemovi-
tostí na území města a my s ním 
chceme spolupracovat. Jsme 
rádi, že je to vzájemné, i když je 
jasné, že všechny požadavky a 
stanoviska se nemusí zamlouvat 
oběma stranám,“ shrnul náměs-
tek primátora Pavel Machala.

Skupina měla možnost vidět 
také areály, jejichž budovy využí-
vají nájemníci. Velká část z nich 
je po rekonstrukci a v dobrém 
stavu. Objektem zájmu byly i bu-
dovy, u kterých probíhá řízení o 
prohlášení za kulturní památku, a 
také stavby v oblasti, jež je zva-

žována jako potenciální památ-
ková zóna. U těchto staveb je 
v současnosti využití dlouhodobě 
velmi omezené. „Oceňujeme, že 
do řady areálů se povedlo přivést 
jinou výrobu, zejména spojenou 
s automobilovým průmyslem, 
která přináší městu další pra-
covní místa. Určitě chceme být 
nápomocni, aby i další objekty 
mohly najít využití,“ ujistil primá-
tor Radim Vrbata.

„Pro město je možnost dalších 
pracovních míst atraktivní. Památ-
ková zóna může využití budov 

zkomplikovat zvýšením nákladů, 
a tím odradit potenciální zájem-
ce o jejich pronájem,“ vysvětluje 
Karásek, prokurista společnosti 
Slezan. Ten vidí jako možné vy-
užití některých objektů i přímo v 
bližší spolupráci s městem. „Na 
schůzce zazněly myšlenky na 
textilní muzeum, služby pro seni-
ory, dlouhodobě nemocné nebo 
bydlení pro mladé rodiny,“ popisu-
je potenciální možnosti Karásek. 
V souvislosti s územím bývalého 
generálního ředitelství Slezanu 
město projevilo zájem budoucí 

obnovený areál propojit s frýdec-
kým náměstím prostřednictvím 
přilehlého parku, debatovalo se 
rovněž o faunaparku. „Jsou ještě 
další témata, o kterých můžeme 
debatovat, například otázka spor-
tovišť, která pozemkově patří Sle-
zanu, nebo plochy u autobusové 
točny u frýdeckého nádraží,“ na-
stínil náměstek primátora Michal 
Pobucký. „Těším se, že naše 
spolupráce bude konstruktivní 
a naváže na kus práce, který se 
dosud podařilo udělat,“ uzavírá 
Karásek.  (pp)

Téma: Jakou strategii by měla do budoucna držet radnice v jednání 
se Slezanem ohledně zachování historických budov? 

„Historické budovy Slezanu 
jsou neodmyslitelnou součástí 
města Frýdku-Místku, které je 
spojeno s dlouholetou textilní vý-
robou. Spolupráce se současný-
mi majiteli Slezanu by se v prvé 
řadě měla zaměřit na vybudování 
muzea textilní výroby v některé ze 
stávajících budov Slezanu. Jedna-
lo by se o společné financování 
při vybudování a provozování této 
stálé expozice – „od kolovrátku 
až k perpetisu“. Další budovy Sle-
zanu by se již rekonstruovaly ve 

vzájemné spolupráci (kdy město 
by pomáhalo při získávání dotací a 
Slezan by poskytl nemovitosti) tak, 
aby byl při rekonstrukcích zacho-
ván vnější vzhled budovy. Vnitřní 
úprava a vlastní způsob využití by 
již bylo věcí realizace záměrů maji-
telů budov po konzultaci s městem 
(např. dům služeb s řemeslnickými 
dílnami, dům seniorů pro společné 
aktivity seniorů, apod.) V žádném 
případě by již nemělo dojít k bourá-
ní staveb Slezanu s nejasným způ-
sobem využití volných pozemků v 

intravilánu města. 
Závěrem jménem Klubu zastu-

pitelů KSČM přeji všem spoluob-
čanům v roce 2015 pevné zdraví, 
samé pozitivní zprávy, sociální jis-
toty a radnici přívětivou ke všem 
věkovým skupinám občanů statu-
tárního města Frýdku-Místku.“ 

Za klub KSČM Ivan Vrba
„Téma „Slezan“ je jednou 

z priorit volebního programu 
Našeho Města F-M. Je nutné 
neprodleně zahájit permanentní 
jednání se skutečným vlastní-

kem všech objektů Slezanu o 
jejich dalším využití v souladu se 
zájmy majitele i města. Bylo by 
nanejvýš žádoucí znát jeho bu-
doucí záměry a najít společnou 
řeč v otázkách využití a hlavně 
urychleného oživení prázdných 
areálů. Samozřejmostí je ochra-
na cenných historických fasád 
a dalších unikátních stavebních 
prvků historických budov Sleza-
nu. Pokud dá majitel konkrétní 
záruky, že nebude dále bourat 
tyto městotvorné a historicky 
cenné objekty, nemuselo by 
dojít na komplexní památkovou 
ochranu těchto budov, která by 
případně ztížila uvažovanou re-
konstrukci a následné využití. 
Město také může pomoci majiteli 
těchto rozsáhlých komplexů ko-
ordinovat poptávku vlastní či 
jiných investorů po prázdných 
prostorách a pozemcích Sleza-
nu. Známý je např. zájem Spol-
ku pro Faunapark F-M obnovit 
malou ZOO v sousedství býva-
lého ředitelství Slezanu. Jak vy-
žít a citlivě urbanisticky začlenit 
historické budovy Slezanu – to 
bylo zadání workshopu mladých 
architektů: Slezan – vize, analý-
zy. Jejich výsledné práce jsou 
velmi podnětné a čekají na prak-
tické využití.

Za hnutí Naše město
Marek Šimoňák

ŽALOSTNÝ STAV: Některé z budov, které zvenku vypadají atraktivně z historického hlediska, mají velmi 
zanedbané interiéry. Foto: Petr Pavelka 
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Ve Frýdku-Místku se v roce 
2014 narodilo 1106 dětí, 
což je v porovnání s rokem 
2013 o 10 méně. Chlapců bylo 
592 a děvčat 514. Porodníci 
také v šesti případech pomá-
hali na svět dvojčatům.

Rodiče volili pro své potomky 
nejčastěji česká jména. Mezi nej-
oblíbenější dívčí jména v loňském 
roce patřila Tereza, dále Eliška, 
která spadla z prvního na druhé 
místo, následovala Marie, Adéla 
a Kristýna. Pro chlapce rodiče vo-
lili nejčastěji jméno Jakub a Jan, 
v roce 2013 to bylo obráceně, 
dále Adam, Dominik a Matyáš.

Některé děti dostaly neob-
vyklá jména. Mezi chlapci tak 
bude například Matteo, Joel, At-

tila, Quido nebo Jonatan a mezi 
dívkami Grace, Sadie, Matylda, 
Thea, Lara nebo Vivienne. 

Možnost dát svým dětem 
dvě jména, využili rodiče u 25 
dětí, což je v porovnání s rokem 
2013 o tři více. Prvním občánkem 
města roku 2015 je Alois Bužek. 
Narodil se 3. ledna v 04.17 hodin, 
měří 53 cm a váží 4,6 kilogramu. 

Zavedenou tradicí ve městě 
je, že primátor osobně předá 
matce Ivaně písemné blahopřání 
a zároveň obdaruje prvního ob-
čánka města narozeného v no-
vém roce malými pozornostmi. 
Stane se tak ale až v únoru, tedy 
po šesti týdnech od narození 
Aloise, aby nebylo ohroženo jeho 
zdraví ani zdraví jeho matky.

Oblíbená jména: Jakub a Tereza 

TŘI KRÁLOVÉ NA MAGISTRÁTU: Charita Frýdek-Místek uspořádala již 15. ročník Tříkrálové sbírky 
a při této příležitosti navštívili Tři králové také radnici. Její vedení děkuje všem lidem, kteří se do sbírky 
zapojili a přispěli tak na charitativní projekty ve městě.  Foto: Petr Pavelka

Vláda ČR schválila zadání 
významné veřejné zakázky 
„Sanace lokality Skatulův Hli-
ník“. Ministerstvo financí má 
za úkol zahájit zadávací řízení, 
tedy vyhlásit výběrové řízení 
na dodavatele 
veřejné zakázky.

K tolik očeká-
vanému vyhlášení 
výběrového říze-
ní na sanaci Skatulova Hliníku 
přispěl také magistrát. Ten nad 
rámec svých povinností vstoupil 
do jednání s majiteli dotčených 
pozemků, a i když v podstatě 
suploval úlohu státu, nabídl jim 
finanční příspěvek v celkové výši 

234 tisíc korun, za účelem uvol-
nění pozemků pro sanaci, které 
bylo jednou z podmínek pro vy-
hlášení zakázky.

Skládka Skatulův Hliník je 
pozůstatkem společnosti Válco-

ven plechu, 
která na ni 
ukládala od-
pad z výroby, 
často s obsa-

hem škodlivých látek. Nachází 
se v trase obchvatu a musí být 
odstraněna ještě před nebo sou-
časně s jeho výstavbou.

Obchvat města nestaví měs-
to. Jeho výstavbu má v kompe-
tenci státní podnik Ředitelství 

silnic a dálnic. V současnosti je 
vydáno stavební povolení na 2/3 
obchvatu, proti kterému se již 
nemůže nikdo odvolat. Mimo to 
jsou postupně vydávána staveb-
ní povolení na stavební objekty 
(přeložky vodovodů, elektrické-
ho vedení, místních komunikací) 
mimo hlavní trasu obchvatu.

Posledním zádrhelem jsou 
finance. Potřebné peníze na 
stavbu obchvatu by měly být 
vyčleněny z operačního progra-
mu „Doprava II“, který je z velké 
části financován z prostředků 
EU za spoluúčasti ministerstva 
dopravy a lze z něj čerpat finan-
ce od letošního roku.

Vláda schválila zakázku „Skatulův Hliník“

Dobrá zpráva!

Frýdek-Místek se svou 
zónou v areálu bývalých 
místeckých kasáren na ulici 
Palkovická zůstává v hledáč-
ku společnosti Taneco, která 
je evropským průkopníkem 
nového směru v zemědělské 
výrobě a zpracování potravin. 
Tzv. aquaponie je ekologic-
ký, dlouhodobě udržitelný a 
efektivní způsob chovu ryb 
v kombinaci s pěstováním 
rostlin bez použití substrátu.

„Princip fungování systému je 
založen na vzájemné recirkulaci 
zdrojů mezi rybami a rostlinami. 
Odpadní voda z rybího chovu 
obohacená přirozeně o živiny 
je přivedena do hydroponické 
části, kde rostliny odčerpají ži-
viny. Takto vyčištěná voda je 
přivedena zpět k rybám,“ zo-
pakovali princip investoři, kteří 
město nyní žádají o součinnost 
při dokončení hydrogeologické-
ho průzkumu průmyslové zóny, 

jehož výsledkem by měl být 
funkční vrt, coby možný vodní 
zdroj. Že zde zdroje existují, už 
bylo prokázáno předchozí prací 
v terénu, nyní by vrt do hloub-
ky až osmdesáti metrů, kde 
se nachází potřebná štěrková 
vrstva, měl potvrdit vydatnost 
zdroje a kvalitu vody. „Bylo po-
žádáno o dotaci z kraje, která 
byla kladně vyřízena, takže se 
můžeme s investorem posunout 
dál. Těší nás, že naši zónu bere 
jako ideální lokalitu, zasazenou 
do přírody, s perspektivou dob-
ré dopravní dostupnosti, i fakt, 
že ve Frýdku-Místku může být 
špičková bezodpadní technolo-
gie, která v Evropě dosud nemá 
obdoby, podpořená světovými 
patenty. Nezanedbatelné je, 
že podle prvotních informací by 
společnost mohla zaměstnat 
150-200 lidí,“ hodnotil náměs-
tek primátora Karel Deutscher. 
„Navíc produkce z plánovaných 

Město pokračuje v jednáníchMěsto pokračuje v jednáních
s investorem v zóně Palkovickás investorem v zóně Palkovická

NAD PLÁNY: Investor prezentuje zástupcům města, v jaké části zóny byly zjištěny možné zdroje vody. 
 Foto: Petr Pavelka

farem počítá s odbytem tady 
v regionu, což se s patřičnou 
osvětou může odrazit na zdra-
vějším jídelníčku našich občanů. 
Lidé totiž jedí ryb zoufale málo. 
V porovnání s ostatními státy 
jsme na tom opravdu špatně, ale 
je to i tím, že právě chybí čerstvé 

ryby a nadvakrát zmražené ryby 
mořské nejsou zrovna gurmán-
ský zážitek,“ doplnil náměstek 
primátora Petr Gaj, který má ve 
městě na starosti zdravotnictví. 

Taneco počítá s královskými ry-
bami, jako je mník, candát, úhoř, 
pstruh, v systému se uplatní ale 
také rak a hydroponicky pěsto-
vaná zelenina a bylinky.  (pp)

Informace k tvoření cen 
tepla ve společnosti Distep

S ohledem na rozvířenou 
debatu o cenách tepla přichá-
zí městská společnost Distep, 
která má ve městě na starosti 
tepelné hospodářství, s infor-
macemi přibližujícími právní 
rámec tvorby cen a vysvětlení 
používaného názvosloví.

Ceny tepla reguluje státem 
vytvořený Energetický regulační 
úřad Cenovými rozhodnutími, 
kde je uveden závazný postup při 
kalkulaci cen tepla a je stanoven 
princip cen předběžných a koneč-
ných. Společnost Distep je stano-
vuje v souladu s těmito předpisy.

Předběžná cena tepla – je 
cenou, která se stanoví koncem 
roku na nadcházející rok. Je 
určena podle předpokládaného 
prodeje v nadcházejícím roce, 
přičemž odráží odběr tepla za 

rok minulý. Do ceny dále vstu-
pují stálé náklady spojené s roz-
vodem tepla, tedy s opravou, 
údržbou, obnovou a moderniza-
cí potrubí, výměníkových stanic 
a podobně, které jsou v posled-
ních letech zhruba ve stejné 
výši, a další náklady spojené 
s chodem společnosti. Předběž-
ná cena není cenou konečnou. 

Předběžná cena tepla pro rok 
2015 byla stanovena koncem 
roku 2014. Odráží se v ní extrém-
ně nízký odběr tepla v roce 2014, 
který byl teplotně nadprůměrný. 
Lidé méně topili. Navíc většina 
bytových domů se zatepluje, takže 
spotřeba tepla se stále snižuje, ale 
náklady spojené s rozvodem tepla 
zůstávají téměř stejné. To jednot-
kovou cenu postupně zvyšuje. 

(Pokračování na straně 9)
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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.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Zveme vás do nové skupiny začátečníků cvičení sestavy: 

Taoistické tai chi™ vnitřní umění pro zdraví 
Ukázková hodina proběhne ve středu 

28. ledna 2015 v 17.30 hodin
v tělocvičně 4. ZŠ, ul. Komenského 402

Pravidelná skupina bude probíhat každou středu od 17:30–19:00 hodin.
Bližší informace na www.taoist.cz nebo tel: 605 063 923.

Sportovní rybářství
Český rybářský svaz – casting – rybolovná technika

– pořádá nábor dětí, chlapců i dívek.
Začínáme 1. 2. v tělocvičně 2. ZŠ od 9.15 do 11 hodin. 

Tel.: 737 722 027

U13: Starší minižákyně po vítězném utkání v Ostravě.  Foto: Gabriela Krmaschková

Mladé basketbalistky vedou mistrovskou soutěž
Družstvo starších minižákyň 

U13 z Basketbalového klubu 
Frýdek-Místek je po 14 ode-
hraných kolech na čele tabulky 
s 11 výhrami. Navíc v posled-
ních šesti utkáních, hraných na 
konci listopadu a v prosinci, 
má bilanci 5 výher a 1 prohru. 

Ve slovenské Žilině proti 
tamnímu BKM Žilina nejdříve 
frýdecko-místecká děvčata zví-
tězila 72:55 a pak soupeři pod-
lehla 49:58 (body: Galušková 
34, Bačová 26, Maříková 15, 
Krmaschková 14, Radová 8), 
potom doma dvakrát porazila 
silný BK Panter Javorník 51:38 a 
62:57 (Bačová 22, Galušková 22, 
Maříková 21, Krmaschková 16, 
Zuzaňáková 12) a nakonec zcela 
suverénně vyhrála v krajské me-
tropoli nad SBŠ Ostrava pomě-
rem 89:10 a 67:9 (Krmaschková 
25, Bačová 25, Radová 21, Maří-
ková 20, Muchová 19).

Trenéři Ivo Částek a Marek 
Nogol jsou s dosavadními vý-
sledky spokojeni: „Holky umí 

zúročit několikaleté tréninkové 
úsilí a ukazují, že patří mezi 
nejlepší v Moravskoslezském 
kraji. Předvádějí moderní bas-
ketbal s řadou efektních prvků 
a jistě se dále budou zlepšovat.“ 
Jedním dechem ale dodávají: 
„Někdy však máme dojem, že 
v některých chvílích sebeuspo-
kojení ve svém výkonu poleví, 
a pak můžeme vidět špatnou 
rozehrávku, chybné přihrávky, 
neproměňování vyložených šan-
cí a nedůsledné bránění. Na tom 
všem, zvlášť pak na obranných 
činnostech, musíme na trénin-
cích ještě více zapracovat. Pak 
teprve můžeme být spokojeni.“

Vedení klubu i trenéři věří, že 
talentovaná děvčata splní cíle, 
se kterými do soutěžní sezóny 
vstupovala. Jistě je v tom pod-
poří i řady jejich příznivců, co je 
chodí povzbuzovat na zápasy, a 
rodiče, kteří týmu pomáhají s do-
pravou na utkání. Těch do konce 
mistrovské soutěže zbývá ještě 
čtrnáct.  (kot)

V prvním přípravném utká-
ní porazili fotbaloví A muži 
prvoligový polský celek Biel-
sko-Białe. Domácí trenéři v 
tomto prvním lednovém pří-
pravném utkání nemohli z 
různých důvodů využít Literá-
ka, Vašendu, Matúše, Souku-
pa a Zapalače. Naopak příleži-
tost tak dostalo deset nových 
nebo staronových tváří. V 
hostujícím týmu se představil 
náš bývalý hráč Martin Uvíra.

Polský prvoligový tým si 
vypracoval už ve 12. minutě 
tutovku, ale i díky skvělému 
gólmanovi Mihalkovi ji Chrapek 
nevyužil. Před pozorovateli 
ze slovenské Žiliny se v tom 
nejlepším světle ukázal Miha-
lek v 18. minutě, kdy vychytal 
znovu Chrapka. Až ve 20. mi-

nutě zahrozila domácí Lipina. 
Navrátilec Staško levačkou jen 
vytřepal rukavice brankáři Zaja-
covi. Osm minut před koncem 
prvního poločasu končí centr 
aktivního Švrčka na ruce pol-
ského kapitána Koniečneho a 
rozhodčí Duda neváhá nařídit 
pokutový kop. Míč si na penal-
tový puntík překvapivě postavil 
obránce Mehremić, ale bran-
kář Zajac jeho pokus vyrazil. 
Dle rozhodčího však hostující 
gólman vyběhl předčasně a pe-
nalta se znovu opakovala. Po 
velkých diskuzích se Mehremić 
rozběhl podruhé a tentokrát se 
už nemýlil – 1:0. Naše vedení 
bohužel trvalo pouhé dvě minu-
ty, kdy ze sporné ofsajdové po-
zice srovnává Lenartiwski – 1:1. 
Tento stav ale není konečný. 

Ještě před poločasovou pře-
stávkou odcentroval po úniku z 
levé strany Mehremić a Staško 
z otočky upravoval na 2:1.

Do druhého poločasu poslali 
oba trenéři zcela jiné sestavy a 
tempo zápasu trochu opadlo. 
Šance ale přišly, v nastaveném 
čase ta největší, když nařídil roz-
hodčí Duda penaltu proti našemu 
celku, kterou poslal Sokolowski 
pánubohu do oken, a tak Lipina 
i podruhé proti polskému soupeři 
zvítězila (loni v létě to bylo 1:0).

Sestava: (1. pol.): Mihalek  - 
Švrček, Coufal, Žídek, Mehre-
mić - Just, Talián, Binar, Bosičo-
vić - Staško, Rasheed. (2. pol.): 
Prepsl - Ilko, Javorek, Žídek (67. 
Coufal), Schroner - Ambrož, Ďu-
riška, Hykel, Krčmařík - Pezotti, 
Šašinka. Trenér: Karel Orel.

Cenná výhra nad prvoligovým soupeřem
MFK F-M - TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIALA 2:1 (2:1)

MEDAILISTA: Výbor-
nými výkony se pre-
zentoval Štěpán Sur-
ma ve dnech 29.–30. 
prosince na meziná-
rodních závodech 42. 
ročníku Silvestrovské 
ceny Vsetína v pla-
veckém pětiboji. V 
pěti disciplínách 100 
M, 100 Z, 100 P, 100 
K a 200 OPZ si vytvo-
řil čtyři osobní maxima 
a získal jednu stříbr-
nou a dvě bronzové 
medaile. V hlavní 
soutěži „plaveckého 
pětiboje“ na 200 OPZ 
vybojoval v katego-
rii nejmladších žáků 
(ročník 2004 a mladší) 
2. místo. Gratulujeme 
a děkujeme za vý-
bornou reprezentaci 
klubu a města.

Fotbalový klub MFK Frý-
dek-Místek a 5. základní škola 
na ul. E. Krásnohorské si po-
chvalují vzájemnou několika-
letou spolupráci.

„Vstřícnost obou stran vedla 
k vytvoření jasné a přehledné 
koncepce fungování tříd se za-
měřením na fotbal. Podařily se 
skloubit povinnosti ve škole s 
vlastním tréninkovým proce-
sem. Všem sportovcům byl vy-
tvořen prostor pro učení, trénink 
a regeneraci. Trenéři i učitelé 
pravidelně kontrolují prospěch 
a chování jednotlivých sportov-
ců a včas řeší vzniklé problémy. 
Velkým přínosem pro další roz-
voj spolupráce byla myšlenka, 
vytvořit již na prvním stupni 
od 1. třídy skupinu sportovně 

talentovaných žáků. Toto se, 
díky úsilí všech zúčastněných 
pedagogů, podařilo a do těchto 
vytipovaných tříd docházejí od-
borně kvalifikovaní trenéři, kteří 
pomáhají s výukou v tělesné 
výchově. Naše škola všem na-
bízí také kvalitní materiální vy-
bavení,“ shrnul Jaromír Horký, 
ředitel školy. Rodiče, kteří uva-
žují o zařazení svých dětí do tříd 
se zaměřením na fotbal, mají 
možnost kdykoliv po dohodě s 
vedením školy 5. ZŠ navštívit 
a prohlédnout si její prostory a 
vybavení. 

„Jsme velice rádi, že se naše 
spolupráce se ZŠ na ulici E. 
Krásnohorské neustále zkvalit-
ňuje. Bez této školy by náš klub 
nedostal licenci Sportovní stře-

disko mládeže a bez ní bychom 
nemohli hrát nejvyšší žákovské 
soutěže v republice. Zázemí, 
která tato škola má, je oprav-
du na výborné úrovni. Můžeme 
využívat všechny sportoviště 
– tělocvičny, venkovní areál 
atd. Důležitá je samozřejmě ko-
munikace trenérů s učiteli jed-
notlivých ročníků. Podařilo se 
nám zavést třídy pro sportovně 
nadané děti, a to už v 1. a 2. 
třídě, kde dochází naši trenéři 
a společně vedou hodiny tělo-
cviku. Naším zájmem není, aby 
děti pouze uměly hrát fotbal, 
ale záleží nám také i na jejich 
osobním vzdělání, což si mys-
líme, že tato škola je schopna 
jim zajistit,“ uvedl Radek Šmíd, 
šéftrenér střediska.

MFK spolupracuje s 5. ZŠ
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Z ATLETIKY

Z 64 ŠACHOVÝCH POLÍ

Juniorky ve Španělsku
Další skvělou reprezentaci Frýdku-Místku připravily mladé atletky 

Slezanu Frýdek-Místek. Na Poháru mistrů evropských zemí v přes-
polním běhu bude totiž v kategorii juniorek reprezentovat ČR Slezan 
Frýdek-Místek. Na konci ledna odletí do španělského Madridu tým ve 
složení Veronika Siebeltová, Kateřina Siebeltová, Natálie Závorková a 
Iveta Rašková. Děvčata si právo reprezentovat vybojovala na loňském 
MČR v přespolním běhu, kde doběhla Veronika pátá, Kateřina osmá 
a Natálie dvanáctá. Sice to bylo bez medaile, ale v součtu výsledků tří 
závodnic to náš oddíl vyneslo na první místo. V městečku Guadalajara 
nedaleko Madridu se tak první únorovou neděli naše děvčata postaví 
na start vedle nejlepších běžkyň z celé Evropy. Čeká na ně členitá trať, 
dlouhá čtyři kilometry. Držíme palce a přejeme co nejlepší výsledek. 
Ovšem již samotný postup mezi evropskou elitu je obrovský úspěch. 

Šestkrát na stupních
Skupinka našich běžců si zpestřila náročnou zimní přípravu 

účastí na 17. ročníku Uhřického kolečka. Běžecký závod v malinké 
obci nedaleko Vyškova se konal za příjemného počasí, bez deště, 
ovšem místy na velice rozbahněné trati. S tím se potýkali mnozí 
běžci a dva z našich se nedobrovolně v bahýnku trošku vyváleli. 

Svou premiéru mezi staršími žačkami si odbyla Eliška Kopcová 
a vedla si na jedničku, když na trati 1400 m jasně zvítězila v čase 
5:34 min. Stejně dobře zvládla první závod mezi dorostenkami Pet-
ra Pavlásková, která vyhrála závod na 1700 m v čase 7:03 min, 
před Ivetou Raškovou 7:34 min. V juniorkách se na trati 2800 m 
vedlo lépe Veronice Siebeltové, která přes pád doběhla druhá za 
11:21 minuty. Její sestra Kateřina doběhla třetí a kopcovitou trať 
okolo vesnice zvládla za 11:45 min. Na dorostence čekala stejná 
trať jako na juniorky a na druhé místo se prosadil Sergej Tkach v 
čase 9:54 min, šestý doběhl Zdeněk Martinák za 11:31 min.

Výsledky 2. kola Česko-Slo-
venské ligy mladších žáků, které 
se hrálo v Karviné:
HK BOJNICE - SKP FRÝDEK 

MÍSTEK 5:12
SKP FRÝDEK MÍSTEK - MŠK 

POV. BYSTRICA 10:15
HK TOPOLČANY - SKP FRÝ-

DEK MÍSTEK 8:18
KH KOPŘIVNICE - SKP FRÝ-

DEK MÍSTEK 10:14
SKP FRÝDEK MÍSTEK - HCB 

OKD KARVINÁ 11:11
Tabulka 2. kola:

1. HCB OKD KARVINÁ 9b. 68:62
2. MŠK POV. BYSTRICA 8b. 88:53
3. SKP FRÝDEK MÍSTEK 7b. 65:49
4. KH KOPŘIVNICE 4b. 64:60
5. HK BOJNICE 2b. 59:73
6. HK TOPOLČANY 0b. 40:82

Házenkářská mezinárodní liga

Nejlepší brankář: Patrik Bartoš 
(SKP Frýdek Místek) 
Průběžné pořadí Česko-Slo-
venské ligy mladších žáků po 2. 
turnaji:

1. MŠK Pov. Bystrica 16 b., 2. 
HCB Karviná 15 b., 3. SKP Frý-
dek-Místek 12 b., 4. KH Kopřiv-
nice 9 b., 5. HK Bojnice 8 b., 6. 
HK Topolčany 0 b.

Šesťáci bojovali na ledě v Brumově

Hráči šesté třídy pod tak-
tovkou Petra Lipiny se o 
víkendu 27-28. prosince zú-
častnili vánočního hokejo-
vého turnaje v Brumově-Byl-
nici. Ve městě vzdáleném od 
Frýdku-Místku téměř sto kilo-
metrů se postupně ve skupi-
ně utkali s Orlovou, Vsetínem 
a Trenčínem.

V zápase s Orlovou byli frý-
decko-místečtí po celou dobu 
zápasu lepším týmem, kdy sou-
peře i jasně přestříleli. Jenže 
z množství střel a šancí se do-
kázal v druhé polovině zápasu 
prosadit pouze Martin Říhošek 
a soupeř hrozil z brejků, z nichž 
dokázal vytěžit pět branek.

FM - Orlová 1:5 (0:2, 1:3)
Říhošek

Dalším soupeřem byli hráči 
šestinásobného extraligového 
šampióna ze Vsetína. Právě 
první polovina zápasu patřila 
tomuto soupeři, který se ujal 
vedení v zápase 2:1. Po pře-
stávce však přišel obrat, kdy se 

frýdecko-místečtí semkli a díky 
tlaku, který si vytvořili, dokázali 
otočit nepříznivý vývoj zápasu 
ve svůj prospěch tři minuty před 
koncem zápasu a těsné jedno-
brankové vedení udrželi až do 
závěrečné sirény.

FM - Vsetín 3:2 (1:2, 2:0) 
Kolder, Hykl, Adámek

V posledním zápase ve sku-
pině měli hráči Frýdku-Místku 
stále naději na postup ze sku-
piny. K tomuto úspěchu však 
potřebovali porazit suverénní 
Trenčín. Utkání ovšem vyznělo 
jednoznačně pro našeho soupe-
ře, který našim hráčům nedovolil 
ani jednou skórovat a vystřílel si 
vysoké vítězství. Později se uká-
zalo, že Trenčín prošel celým 
turnajem s několika hráči roč-
níku 2002, což pravidla turnaje 
nepovolovaly.

FM - Trenčín 0:7 (0:3, 0:4)

Po skončení posledního zá-
pasu přišlo na řadu sčítání bodů, 
a když měla Orlová, Vsetín i 

Frýdek-Místek shodně po dvou 
bodech, rozhodovala minitabul-
ka, která hrála v neprospěch na-
šich hokejistů, a tak na svěřence 
Petra Lipiny čekaly zápasy ve 
skupině o 5.-8. místo.

Brumov-Bylnice - FM 3:4 
s.n. (3:0, 0:3),

Říhošek, Hykl 2 + rozhodující 
samostatný nájezd

Souboj o konečné páté místo:
FM - Orlová 3:0 (3:0, 0:0)
Hylský, Kolder, Puzoň

Trenér Petr Lipina: „Celý 
tým zaslouží obrovskou po-
chvalu za to, jak se na turnaji 
prezentoval, za bojovnost, kte-
rou v zápasech ukazoval. Jedi-
ná věc, která nás může mrzet, 
je úvodní prohra s Orlovou, 
která nás připravila o možnost 
bojovat o medaile.“

Sestava: Majer, Puzoňová, 
Puzoň, Tichavský, Adámek, Ve-
lička, Hykl, Říhošek, Kolder, Hyl-
ský, Skotnica, Strejček, Kuča, 
Rýpar, Halfar.

Na Výroční členské schůzi 
byli vyhlášeni nejlepší atleti 
oddílu za rok 2014. Nejlepším 
atletem uplynulého roku se 
stala PETRA PAVLÁSKOVÁ. 
Žákovská mistryně ČR v běhu 
na 800 m ve vynikajícím čase 
2:15.73 minuty, kterým je v 
čele českých tabulek za loň-
ský rok. Dále získala stříbro 
na M ČR v přespolním běhu a 
stříbro na Evropských hrách 
mládeže v běhu na 1500 m.

Na druhé místo byla zařazena 
VERONIKA SIEBELTOVÁ. Ju-
niorská mistryně ČR v běhu na 
10000 m, stříbrná na mistrovství 
ČR v hale v chůzi na 3000 m. 
Třetí místo obsadila NATÁLIE 
ZÁVORKOVÁ, juniorská mistryně 
ČR v chůzi na 10000 m a bronzo-
vá v běhu na 10000 m. Další po-
řadí: 4. místo IVETA RAŠKOVÁ – 
stříbrná dorostenka na mistrovství 
ČR v běhu na 1500 m překážek. 
5. místo JAN TESARČÍK – stříbr-
ný dorostenec na mistrovství ČR 
v běhu na 2000 m překážek a stří-
brný na 3000 m v hale. 6. místo 
KATEŘINA SIEBELTOVÁ – stří-
brná juniorka v běhu na 10000 
m a bronzová v hale na 3000 m 
chůze. 7. místo MONIKA ČAGA-

NOVÁ – bronzová dorostenka v 
hale na 3000 m chůze. 8. místo 
ELIŠKA KOPCOVÁ – šestá žá-
kyně na mistrovství ČR v přespol-
ním běhu, stříbrná na Evropských 
atletických hrách mládeže v běhu 
na 800 m. Ceny nejlepším předá-
vala nejlepší sprinterka historie 
Slezanu Renáta Kubalová-Čer-
nochová, česká reprezentantka, 
mnohonásobná medailistka mis-
trovství ČR, účastnice mistrovství 
Evropy i mistrovství světa.

Nejlepší atleti oddílu za rok 2014

PETRA PAVLÁSKOVÁ: Nejlepší 
atletka Slezanu v loňském roce.

České šachové Vánoce 2014
Skvělým způsobem se prezentovali členové Beskydské šacho-

vé školy na mezinárodních šachových turnajích v Litomyšli a ve 
Frýdku-Místku. Mezinárodní mistr Stanislav Jasný se se svým svě-
řencem Michaelem Kubíkem zúčastnil ve dnech 26. 12. - 2. 1. mezi-
národního šachového turnaje České šachové Vánoce 2014. Výbor-
ným výkonem se prezentoval Standa Jasný, který ziskem 7,0 bodů 
obsadil v konkurenci 74 hráčů ze sedmi zemí 2. místo. Michael 
Kubík vybojoval 6,5 bodu a obsadil pěkné 5. místo.
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ZAHÁJENÍ: Školáky přišel po-
vzbudit náměstek primátora Mi-
chal Pobucký. Foto: Petr Pavelka

Školství

Volba povolání 2015

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně
Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Úřadem práce ČR ve Frýdku-Místku se dohodli na společném postupu, aby veřejnost byla informována

o současných trendech na trhu práce. Jde především o podporu vhodného výběru povolání a odpovídající profesní přípravy žáků ukončujících povinnou
školní docházku. V následující sérii článků se dočtete, které profese jsou v našem regionu dlouhodobě nejžádanější a čím se vyznačují.

 Moravskoslezský energetic-
ký klastr láká studenty elektro-
technických a stavebních oborů. 
V Ostravě a ve Frýdku-Místku 
vybudoval dvě nové moderní 
učebny praktické výuky.

Hlavním cílem projektu je zvý-
šit popularitu elektrotechnických 
a stavebních oborů u žáků zá-
kladních škol a zkvalitnit praktic-
kou výuku na středních školách, a 
to s ohledem na požadavky členů 
Moravskoslezského energetické-
ho klastru. Těžištěm projektu je 
oživení a zkvalitnění praktické vý-
uky na spolupracujících středních 
školách (u nás ve městě Střední 
škola elektrostavební a dře-
vozpracující, Frýdek-Místek, p.o.). 
Energetický klastr vybudoval 
učebnu praktické výuky vybave-
né funkčními výukovými systémy 
(Fotovoltaický výukový systém, 
Systém malé větrné elektrárny, 
Modulární systém elektrických 
vodičů a řízení budov) a novými 
didaktickými pomůckami, které 
umožní žákům středních škol 

rozvíjet praktické dovednosti a 
manuální zručnost. 

Praktická výuka je na spo-
lupracujících školách doplněna 
odbornými semináři, workshopy 
odborníků z praxe a exkurzemi 
přímo do výrobních procesů.

„V České republice chybí a 
budou chybět vzdělaní technici. 
Přišli jsme s projektem, který má 
zvýšit zájem žáků středních škol 
o praktické vyučování s novými 
technologiemi zaměřenými na 
obnovitelné zdroje energií. Úče-
lem projektu je také zvýšit zájem 
žáků základních škol o obory 
prostřednictvím projektových 
dní, exkurzí a soutěží, které bu-
dou prezentovat popularizované 
obory,“ uvedl Jan Poledník, vý-
konný ředitel Moravskoslezské-
ho energetického klastru. 

Celkovým výstupem projektu 
je inovovaná praktická výuka na 
středních školách, která zvýší kva-
lifikační předpoklady studentů při 
vstupu do praxe, jejich lepší ma-
nuální zručnost a zvýší zájem žáků 

Lákavé stavební a elektrotechnické obory

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Komenského 402 (4. ZŠ) 
získala v únoru 2012 finanční 
prostředky z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost z Evropských 
strukturálních fondů na realiza-
ci projektu „Vidět, slyšet a dě-
lat znamená umět“, reg. č. pro-
jektu CZ.1.07/1.1.24/01.0031. 
Realizace projektu byla ukon-
čena ke dni 31. 12. 2014.

Co se nám podařilo v rámci 
projektu realizovat:

• Zpracovat a ověřit ve výuce 
řadu nových výukových ma-
teriálů pro žáky

• Vybudovat novou učebnu pří-

rodopisu včetně nákupu mo-
derních učebních pomůcek

• Provozovat volnočasovou ak-
tivitu pro žáky pro snadnější 
pochopení učiva přírodopisu

• Realizovat šest projektových 
dnů – Velké Losiny a Dlouhé 
stráně a ZOO Olomouc (5. 6. 
2013), Arboretum Nové Dvo-
ry u Opavy a ZOO Ostrava 
(13. 6. 2014), návštěva vý-
stavy ptactva v Přerově (12. 
10. 2014) a muzea včelařství 
v Chlebovicích (17. 10. 2014)
Podrobné informace včetně 

fotografií k projektovým dnům 
najdete na webových stránkách 
školy www.4zsfm.cz.

Projekt „Vidět, slyšet a dělat znamená umět“

Třída 2.A z 2. základní ško-
ly nacvičila pohádku Zlato-
vlásku a scénku Největší po-
klad s postavičkami Spejbla, 
Hurvínka a Máničky.

Nejdříve žáci hráli pro spolužá-
ky, později pro rodiče a prarodiče 

a také pozvali mateřskou školu 
Pastelka a Skřivánek. Děti z ma-
teřské školy sledovaly se zaujetím 
vystoupení mladých herců, kteří 
se snažili, protože mezi diváky 
měli své mladší kamarády.

Měli docela trému, ale zvládli 

to bez chyby. To byl konec dlou-
hého nacvičování a mladí herci 
byli odměněni velkým potleskem, 
sladkou odměnou a pochvalou.

Hrát divadlo děti stále baví a 
už se těší na další nacvičování 
pohádky.

Zlatovláska na Dvojce

základních škol o studium staveb-
ních a elektrotechnických oborů. 

V rámci projektu byl také speci-
álně vytvořen internetový vzdělá-
vací portál www.studujelektro.cz, 
kde se můžete dozvědět veške-
ré podrobnosti o projektu a také 
si můžete na znalostních testech 
ověřit své vědomosti z oblasti 
elektrotechniky. 
Přínos pro žáky zapojených 

středních škol: 
- Zlepšení a zkvalitnění praktic-
ké výuky – možnost pracovat 
s novými výukovými modely a 
vybavením pod dohledem od-
borníků z praxe a pedagogů pří-
mo ve škole v nových učebnách 
praktické výuky. 

- Získání nových informací o 
technologiích a postupech v 
oblasti elektrotechniky a sta-
vebnictví, možnost vyzkoušet 
si práci s novými přístroji a 
vybavením a posílit tak praktic-
ké dovednosti a rozvíjet svou 
manuální zručnost v souladu s 
požadavky potencionálních za-
městnavatelů. 
- Získat studijní podporu pro prak-
tické vyučování – výukové manu-
ály. 
- Navázání spolupráce s poten-
cionálními zaměstnavateli. 
- Aktivní zapojení v rámci účasti 
na exkurzích a seminářích. 
- Zvýšení kvalifikačních předpokla-
dů zvyšující šance na trhu práce. 

Přínosy pro žáky
základních škol:

- Žáci budou mít, prostřednic-
tvím exkurzí a projektových dnů, 
možnost lépe se seznámit s pro-
blematikou práce ve stavebních 
a elektrotechnických oborech. 
- Větší informovanost o praktic-
ké výuce na středních školách 
zaměřených na elektrotechnik 
a stavebnictví. Aktivní formy 
výuky – možnosti si vyzkoušet 
v rámci výuky práci s elektro-
vzdělávací hrou, exkurze přímo 
do výroby, přednášky a prezen-
tace zástupců firem a středních 
škol. Možnost navštívit praktické 
vyučování přímo na středních 
školách.

Tradiční setkání malých 
zpěváčků pod názvem Vánoč-
ní nota uspořádala v Nové 
scéně Vlast 10. prosince 11. 
ZŠ Jiřího z Poděbrad.

Zazněly zde nejen pohádko-
vé písničky, ale i vánoční a zimní 
melodie, krásné písně v podání 
pěveckého sboru Catena Musica, 
saxofonové sólo Báry Sedlářové 
a oko diváka se mohlo potěšit 
pohledem na svěřence lektorů la-
tinsko-amerických tanců Tomáše 
Hoška a Simony Švrčkové, kteří 
předvedli, s čím soutěží na ta-
nečních soutěžích. Úvodní slovo 
měl náměstek primátora Michal 

Pobucký, který popřál všem sou-
těžícím hodně zdaru a navodil 
příjemnou vánoční atmosféru celé 
akce. Mezi hosty nechyběla ani 
Ilona Nowaková, vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tě-
lovýchovy a rdní Eva Richtrová. 
Sponzory byly tradičně technic-
ké služby města Frýdku-Místku 
TS a.s., Sdružení rodičů a přátel 
školy ZŠ Jiřího z Poděbrad a také 
Odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy magistrátu města 
Frýdku-Místku, za což jim velice 
děkujeme, neboť bez jejich po-
moci bychom tuto akci uspořádat 
nemohli. (Pokračování na str. 7)

Jedenáctá Vánoční nota v režii Jedenáctky
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(Pokračování ze strany 6)
První písničky zazpívaly děti 

z MŠ Mateřídouška s hudebním 
doprovodem a pod vedením 
svých paní učitelek. Po tomto 
roztomilém úvodu již následova-
ly postupně za sebou soutěžní 
kategorie, které byly prokládány 
kulturní vložkou složenou z již 
dříve uvedených účinkujících.

V druhé kategorii (1. a 2. tří-
dy) se umístily malé zpěvačky v 
tomto pořadí: 1. místo – Karolí-
na Brázdilová z 11. ZŠ, 2. místo 
– Adéla Dluhošová ze 6. ZŠ a 3. 
místo obsadila Ester Hozáková 
ze 7. ZŠ.

Ve třetí kategorii (3.–5. třídy) 
se na 1. místě umístil Tomáš Va-
lošek ze 6. ZŠ, na 2. místě byla 

Jedenáctá Vánoční nota v režii Jedenáctky

VÁNOČNÍ ZPĚV: O příjemnou náladu se postarali i ti nejmenší. 
 Foto: Petr Pavelka
Klára Durčáková z 11. ZŠ a na 
3. místě pak Magdaléna Vácová 
z 8. ZŠ. Gratulujeme všem sou-
těžícím a děkujeme všem spon-

zorům a divákům, bez kterých 
by tato tradiční předvánoční akce 
neměla to pravé kouzlo Vánoc.
Mgr. Zuzana Lanzendörferová

Poslední listopadový ví-
kend byl pro náš početný 
reprezentační TeamGym tým 
z 11. ZŠ ve Frýdku-Místku 
vrcholem zimní sezóny 2014. 
Třebíčské Mistrovství České 
republiky AŠSK bylo přehlíd-
kou sportovních dovedností 
nejlepších družstev z celé 
republiky. 

Frýdeckou „Jedenáctku“ 
reprezentovali v kategorii 6-7 
let děvčata i chlapci, kteří při 
své premiéře na mistrovství 
republiky získali nepopulární 
4. příčku. Trenérky Vendula 
Henychová, Kateřina Kohuto-
vá a Daniela Cmíralová byly 
ale s výkony dětí spokojené 
a jejich obrovskou pochvalu 
zaslouží celý tým benjamínků 
ve složení: Zemanová, Ma-
cháčková, Lovaštíková, Dvo-
řáková, Kubošová a teprve 

šestiletá Karolína Kociánová. 
Chlapecký tým ve složení Sle-
zák, Janůlek, Michalčík, Adá-
mek, Jašurek a Šebák doplnili 
dva šestiletí závodníci – Karel 
Delong a David Rumíšek.

V kategorii 8–11 let bojovaly 
svěřenkyně Karolíny Machalo-
vé ve složení Brynychová, Fa-
biánová, Geblová, Hlásná, Hor-
ká, Kovaříková, Maštalířová, 
Onderková, Piontková, Plevko-
vá, Popovová a Zátopková o 
vysněnou první medailovou 
pozici. Ve velkém boji nakonec 
děvčata získala stříbrné medai-
le a nestačila tak pouze na do-
mácí ze ZŠ Bartuškova.

Největšího úspěchu pak do-
sáhly dívky v kategorii nad 12 
let – Koloničná, Závodná, Ha-
lamíčková, Mecová, Papalová, 
Blažková, Slováčková, Filipová 
a Jašurková, které navázaly na 

skvělý úspěch z Brna (17. 11. 
2014 – MČR ), kdy mezi elitními 
týmy spolu s Miroslavou Alder-
sovou a Veronikou Nečasovou 
získaly nádherné 3. místo a 
dokázaly tak nejen trenérce 
Petře Tobiášové, že Frýdek-
-Místek patří stále mezi nejlep-
ší. V Třebíči se však děvčatům 
dařilo ještě lépe. Ve velkém boji 
nakonec starší děvčata oplatila 
porážku v mladší kategorii a 
porazila favorizovanou Třebíč a 
získala tak pro ZŠ Jiřího z Po-
děbrad další titul mistra České 
republiky v roce 2014. 

Velké poděkování patří hlav-
ní trenérce SG Pavle Raškové, 
která je hlavním motorem gym-
nastiky ve Frýdku. Gymnastky a 
trenérky také děkují vedení 11. 
ZŠ, která o ně již řadu let řádně 
pečuje.

Karolína Machalová

Gymnastky 11. ZŠ zakončily sezónu
zlatem a stříbrem z MČR teamgym

Fotolovy v přírodě je název 
fotografické výstavy konané 
ve frýdecké Galerii Pod So-
vou. Své práce zde vystavuje 
opravdový fotolovec zvěře 
Jaroslav Pešat, rodák ze Ze-
linkovic u Frýdku-Místku. 

„Autor se 45 let aktivně za-
býval myslivostí v Beskydech 
a nyní již loví jen fotoaparátem. 
Beskydské lesy se mohou poch-

lubit nejen jelení zvěří, která tam 
převládá, ale také náročnějším 
druhem zvěře, jako je vlk, med-
věd, rys a tetřev. Fotografie, kte-
ré autor vystavuje, nezachycují 
pouze zvěř z Beskyd, ale také 
fotografie z americko-kanadské 
divočiny, prezentované losem a 
medvědem grizzlym z Aljašky,“ 
sdělila Mgr. Šárka Lepíková. Vý-
stava potrvá do 13. února 2015. 

Fotolovy v přírodě na Jedničce

Vánoční jarmark se uskuteč-
nil v prostorách 4. ZŠ v pátek 
12. prosince. Bohatá nabídka 
vlastnoručně vytvořených vá-
nočně laděných ozdob a deko-
rací, voňavé perníčky, svíčky, 
to vše a možná ještě něco navíc 
měli možnost si nakoupit všich-
ni, kteří na náš jarmark zavítali. 

Vše vytvořili žáci společně se 
svými učiteli v hodinách pracov-
ních činností, výtvarné výchovy, 
v družině i v odpoledních zájmo-
vých kroužcích. Velkou měrou 
přispěli i rodiče našich žáků.

V odpoledních hodinách se na 
2. stupni uskutečnil Den otevře-
ných dveří, na který si naši učite-
lé i žáci připravili spoustu aktivit a 
ukázek své školní práce. Velkým 
lákadlem byly pokusy z chemie, 
přírodopisu a fyziky, při kterých 
žáci pracovali s ohněm, che-
mikáliemi i mikroskopy. Mnohé 
upoutaly ukázky cizojazyčných 
videoprezentací, ve kterých hráli 

hlavní roli žáci 8. a 9. tříd a které 
vznikaly v rámci projektového dne 
„Den jazyků“. V rukodělných a vý-
tvarných dílnách vznikaly originální 
obrazy metodou linorytu a vánoční 
dekorace z drátků a perliček. Na 
návštěvníky všech věkových ka-
tegorií čekaly hlavolamy různých 
druhů a velikostí. Celá škola byla 
provoněná čerstvě upečenými 
medovými perníčky, které si každý 
mohl ozdobit podle vlastní fantazie. 

Každý, kdo v tento den zaví-
tal do naší školy, určitě nelitoval 
a my jsme byli moc rádi, že celá 
tato událost proběhla v klidném 
adventním duchu, jak se pro ten-
to čas sluší a patří. Chtěli bychom 
také touto cestou opravdu moc po-
děkovat všem, kteří jakkoli přispěli 
a pomohli s přípravou a organizací 
jarmarku. Tak tedy, milí rodiče, 
prarodiče, kolegové a žáci, moc 
vám děkujeme za vaši pomoc.

Mgr. Radka Gebauerová, 
Mgr. Kateřina Kunčarová

Vánoční jarmark a otevřené dveře 4. ZŠ
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U ZÁPISU: Na mnoha školách pomáhají dětem překonat obavy pohádkové postavičky. 
 Foto: Petr Pavelka

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/2016
Vážení rodiče (zákonní zá-

stupci) budoucích prvňáčků, 
zápis do 1. ročníku základní-
ho vzdělávání v základních 
školách zřizovaných Statu-
tárním městem Frýdek-Místek 
proběhne v pondělí 2. 2. a 
v úterý 3. 2. 2015.

Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Chlebovi-
ce, Pod Kabáticí 107, příspěvko-
vá organizace a Základní škola 
a mateřská škola Frýdek-Místek 
– Skalice 192, příspěvková or-
ganizace, budou zapisovat pou-
ze v pondělí 2. 2. 2015.

K zápisu je potřebný rodný 
list dítěte a občanský průkaz zá-
konného zástupce dítěte. Bližší 
informace oznámí ředitelé do-
tčených základních škol způso-
bem v místě obvyklým.

Podle školského zákona je zá-
konný zástupce povinen přihlásit 
dítě k zápisu k povinné školní do-
cházce. Povinná školní docház-
ka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. 
Není-li dítě po dovršení šestého 
roku věku tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o 
to písemně zákonný zástupce dí-
těte do 31. 5., odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docházky 
o jeden školní rok, pokud je žá-
dost doložena doporučujícím po-
souzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře nebo klinického psy-
chologa. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku.

Pro školní rok 2015/2016 se 
zapisují děti narozené od 1. 9. 
2008 do 31. 8. 2009, k plnění po-
vinné školní docházky může být 
přijato také dítě narozené od 1. 9. 
2009 do 30. 6. 2010, je-li přimě-
řeně tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí dí-
těte narozeného v období od 1. 
9. 2009 do 31. 12. 2009 k plnění 
povinné školní docházky je také 
doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, podmín-
kou přijetí dítěte narozeného od 
1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 jsou 
doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře, která k žádosti přilo-
ží zákonný zástupce.

Obec stanoví podle škol-
ského zákona školské obvody 
spádových škol (Obecně zá-
vazná vyhláška č. 1/2013). Do 
spádové školy jsou přednostně 
přijímáni žáci s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském 
obvodu, a to do výše povole-
ného počtu žáků uvedeného 
ve školském rejstříku. Zákonný 
zástupce může pro žáka zvolit 

jinou než spádovou školu. V ta-
kovém případě však nemusí být 
žák vždy přijat, důvodem nepři-
jetí je především naplnění nej-
vyššího povoleného počtu žáků 
školy zapsaného v rejstříku škol 
a školských zařízení. Rozhodnu-
tí o přijetí k základnímu vzdělá-
vání se oznamuje na veřejně 
přístupném místě ve škole a 
způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Zveřejněním seznamu 
se považují rozhodnutí, kterými 
se vyhovuje žádostem o přijetí 
ke vzdělávání, za oznámená.

Spádová škola:
Základní škola národního uměl-
ce Petra Bezruče, Frýdek-Mís-

tek, tř. T. G. Masaryka 454 
www.1zsfm.cz

Školský obvod je vymezen 
ulicemi: Akátová, Bruzovská, Ci-
helní, Dolní, Dr. Vančury, Farní, 
Hasičská, Hluboká, Horymírova, 
Husova, Jana Švermy, Jeroný-
mova, Jiráskova, Josefa Hory, 
Joži Uprky, Karolíny Světlé, 
Klicperova, Legionářská, Máne-
sova, Na Blatnici, Na Půstkách, 
Podlesní, Prokopa Holého, Příč-
ná, Radniční, Řeznická, Smeta-
nova, Střelniční, Těšínská, tř. T. 
G. Masaryka, Třanovského, Zá-
mecká, Zámecké nám., Žižkova.

Spádové školy:
Základní škola a mateřská škola 
Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 

www.2zsfm.cz
Základní škola Frýdek-Místek, 

Jiřího z Poděbrad 3109 
www.11zsfm.cz

Školský obvod je vymezen uli-
cemi: Bavlnářská, Bedřicha 
Václavka, Černá cesta, Dob-
rovského, Dr. M. Tyrše, Dr. 
Petra, Dvorská, Hlavní třída, 
J. Božana, Jana Čapka, Jiřího 
Mahena, Jiřího z Poděbrad, Jo-
sefa Kavky, Kostikovo náměstí, 
Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. 
Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, 
Na Poříčí, Na Veselé, Na Vy-
hlídce, Na Výsluní, Nádražní, Na 
Podvolání, Národních mučed-
níků, Nové Dvory-Hlíny, Nové 
Dvory-Kamenec, Nové Dvory-
-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, 
Novodvorská, Ó. Łysohorského, 
Okružní, Panské Nové Dvo-
ry, Pekařská, Pod Zámečkem, 
Potoční, Přemyslovců, Příkrá, 
Růžová, Sadová, Slavíčkova, 
Slezská, Sokola Tůmy, Spojova-
cí, Staroměstská, Svatoplukova, 
Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Ma-
saryka, Třešňová, V Zahradách, 
Viléma Závady. 

Do školského obvodu Zá-
kladní školy a mateřské školy 
Frýdek-Místek, Jana Čapka 
2555 a Základní školy Frýdek-
-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 
patří také místní část Skalice 
s výjimkou vzdělávání na prvním 
stupni základní školy.

Spádová škola:
Základní škola a mateřská škola 
Frýdek-Místek, El. Krásnohor-

ské 2254 
www.5zsfm.cz 

Školský obvod je vymezen ulice-
mi: 2. května, Antala Staška, Brat-
ří Šlapetů, Bruzovská, Čs. červe-
ného kříže, Divišova, Dlouhá, 
Dr. Jánského, El. Krásnohorské, 
Elišky Servátkové, Františka 
Krasla, Fügnerova, Gajdošova, 
Gogolova, H. Salichové, Habro-
vá, Heydukova, Horní, Hutní, I. J. 
Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. Pur-
kyně, J. Kaluse, Jabloňová, Jaro-
slava Haška, Jaroslava Olšáka, 
Javorová, Jiřího Hakena, Josefa 
Kajetána Tyla, Josefa Skupy, K 
Hájku, K Lesu, Křižíkova, Lísko-
vecká, Lubojackého, Mariánské 
náměstí, Maryčky Magdonové, 
Maxe Švabinského, Míru, Na 
Aleji, Na Bažinách, Na Kopci, Na 
Podlesí, Na Stráni, Na Štěpnici, 
Nad Lipinou, Nad Mostárnou, 
Nad Rybníkem, Nad Stadionem, 
Olbrachtova, P. Jilemnického, 
Petra Cingra, Pod Školou, Pod 
Vodojemem, Puškinova, Resslo-
va, Revoluční, Rokycanova, 
Růžový pahorek, Rybnická, 
Skautská, Slunečná, Sokolská, 
Stanislava Kostky Neumana, 
Střelniční, Škarabelova, Tichá, 
Tolstého, Topolová, U Nemoc-
nice, U Zavadilky, V. Vantucha, 
Vřesová, Zátiší.

Spádová škola:
Základní škola a mateřská 

škola Naděje, Frýdek-Místek, 
Škarabelova 562

www.specskolynadeje.cz
Školský obvod tvoří území sta-
tutárního města Frýdku-Místku.

Spádová škola: 
Základní škola Frýdek-Místek, 

Komenského 402 
www.4zsfm.cz

Školský obvod je vymezen ulice-

mi: 4. května, Beskydská, Bezru-
čova, Bohuslava Martinů, Druž-
stevní, Emy Destinové, F. Čejky, 
Františka Linharta, Frýdlantská, 
Havlíčkova, J. Jabůrkové, Janáč-
kova, Josefa Lady, Jungman-
nova, K Olešné, Komenského, 
Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, 
Malé náměstí, Maxima Gorké-
ho, Na Hrázi, Nad Potokem, 
Nad Přehradou, Nerudova, Nová, 
Palkovická, Pavlíkova, Pod Letiš-
těm, Podpuklí, Polní, Příborská, 
Rudolfa Vaška, Rybářská, Sva-
zarmovská, Školská, U Náhonu, 
Vojtěcha Martínka, Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola:
Základní škola Frýdek-Místek, 

Pionýrů 400 
www.sestka-fm.cz

Školský obvod je vymezen ulice-
mi: 8. pěšího pluku, Anenská, An-
tonínovo náměstí, Dvořákova, Er-
benova, Farní náměstí, Hálkova, 
Hlavní třída, J. Opletala, Jarosla-
va Lohrera, Josefa Václava Slád-
ka, Karla Hynka Máchy, Libušina, 
Malé náměstí, Malý Koloredov, 
Na Příkopě, náměstí Svobody, 
Ostravská, Pionýrů, Pivovarská, 
Riegrova, Spořilov, Stará cesta, 
Štursova, Tržní, U Staré pošty, 
Vojanova, Wolkerova, Zahradní.

Do školského obvodu Zá-
kladní školy Frýdek-Místek, Pio-
nýrů 400 patří také místní části 
Chlebovice, Lysůvky a Zelinko-
vice s výjimkou vzdělávání na 
prvním stupni základní školy.

Spádová škola:
Základní škola Frýdek-Místek, 

1. máje 1700 
www.7zsfm.cz 

Školský obvod je vymezen 
ulicemi: 1. máje, 28. října, 
Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, 
Bahno-Rovňa, Beethovenova, 
Bezručova, Březová, Čelakov-
ského, Družstevní, Fráni Šrámka, 

Frýdlantská, Gagarinova, Josefa 
Myslivečka, Josefa Suka, Ke 
Splavu, Křížkovského, Mozarto-
va, Myslbekova, Na Konečné, 
Nad Cihelnou, Palackého, Poli-
tických obětí, Říční, Stará Riviera, 
Svatopluka Čecha, Třebízského, 
U Ostravice, Václava Talicha.

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

www.osmicka.cz
Školský obvod je vymezen ulice-
mi: 17. listopadu, Bahno-Štandl, 
Beskydská, Boženy Němcové, 
Brožíkova, Březinova, Collo-
-louky, Čajkovského, Českoslo-
venské armády, Dr. Antonína 
Vaculíka, Fibichova, Foerstrova, 
Foglarova, Jiřího Trnky, Kolaří-
kova, Kollárova, Lidická, Marie 
Majerové, Marie Pujmanové, 
Ondrášova, Ostravská, Pisko-
řova, Pod Štandlem, Příborská, 
Raisova, Vítězslava Nezvala, 
Vrchlického.

Spádová škola:
Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 320 

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

Spádová škola:
Základní škola a mateřská škola 

Frýdek-Místek – Chlebovice, 
Pod Kabáticí 107, příspěvková 

organizace
www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří místní části 
Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice.

Spádová škola: 
Základní škola a mateřská škola 

Frýdek-Místek - Skalice 192, 
příspěvková organizace

www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří místní část 
Skalice.
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Informace k tvoření cen tepla ve společnosti Distep
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Konečná cena tepla – je upra-

venou předběžnou cenou, a to 
podle skutečného prodeje tepla, 
který je znám vždy po ukončení 
kalendářního roku. To znamená, 

že i předběžná cena na rok 2015 
se bude měnit na cenu konečnou. 
Kdyby nás ještě v tomto roce za-
stihla tuhá zima, což by znamena-
lo, že lidé by více topili a odebrali 
tak více tepla, než je plánováno, 

pak by předběžná cena tepla sta-
novená pro tento rok byla snížena. 
Z předběžné ceny pro rok 2015 
tedy nelze v žádném případě od-
vodit, kolik peněz skutečně zaplatí 
domácnosti za teplo v roce 2015.

Průměrný náklad v Kč na vytápění bytu 55 m2

Průběh počtu denostupňů D°

Průběh investic 

Kalkulace ceny tepla pro vytápění 
pro rok 2013 konečná 561,60 Kč/GJ bez DPH

Počet denostupňů příslušného období je počet dnů vytápění vynásobený rozdílem dvou teplot, a to průměr-
né vnitřní výpočtové teploty objektu (je použita teplota 18 stupňů Celsia) a průměrné teploty venkovního 
vzduchu ve dnech vytápění (podle údajů ČHMÚ stanice Mošnov); čím je číslo vyšší, tím chladnější byla zima. 
Počet denostupňů v roce 2014 byl pouze 2660, což znamená, že minulý rok byl nejteplejší od roku 1994!

Shrnutí vstupních dat pro určení ceny tepla:
• Nutno rozlišit jednotkovou cenu tepla – Kč/GJ a cenu tepla, kterou 

zaplatí konkrétní domácnost.
• Na jednotkovou cenu tepla mají největší vliv klimatické podmínky, 

v případě mírné zimy jednotková cena roste, protože se fixní náklady 
společnosti přepočítávají na menší množství dodaného tepla v GJ, 
v případě tuhé zimy jednotková cena klesá, protože se fixní náklady 
společnosti přepočítávají na větší množství dodaného tepla v GJ.

• Konečný zákazník ale v případě mírné zimy ve svém vyúčtová-
ní zaplatí méně peněz – má výrazně nižší spotřebu tepla, než je 
v daném období obvyklé, a přestože dojde k mírnému navýšení 
jednotkové ceny, v konečném důsledku zaplatí méně.

Nákup tepla a el.energie (66,97%) Mzdové náklady (2,96%)
Opravy a údržba (5,07%) Odpisy (10,70%)
Výrobní režie (2,76%) Správní režie (7,69%)
Zisk (3,85%)

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku vydalo dne 25. 8. 2014 
novou obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů (dále jen 
„místní poplatek“). Tato vyhláška 
nabyla účinnosti dne 1. 1. 2015.

Sazba místního poplatku na 
rok 2015 zůstává zachována 
a činí 492 Kč. Statutární město 
Frýdek-Místek mohlo pro rok 
2015 stanovit sazbu poplatku ve 
výši až 668 Kč, a to v souladu se 
zákonem o místních poplatcích.

Poplatníci starší 70 let platí 
poplatek i nadále ve výši 252 Kč. 

Splatnost místního poplatku 

za komunální odpad zůstává 
stejná, a to: 

Jednorázově, nejpozději do 31. 5.
Je-li poplatek odváděn pro-

střednictvím správce nebo vlast-
níka bytového domu, ve čtyřech 
splátkách vždy nejpozději do 15. 
4., 15. 7., 15. 10., 15. 1. 

U poplatníků – cizinců je 
splatnost stanovena odlišně, 
místní poplatek je splatný do 15 
dnů od uplynutí lhůty pro splnění 
poplatkové povinnosti.

V případě, že poplatek za rok 
2015 nebude uhrazen ve správ-
né výši a ke dni splatnosti místní-
ho poplatku, bude nedoplatek vy-
měřen platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným sezna-

mem, který správce místního po-
platku zvýší o 0,25 násobek.

S úplným zněním nové 
obecně závazné vyhlášky se 
můžete seznámit na interne-
tových stránkách statutár-
ního města Frýdek-Místek 
www.frydekmistek.cz.

Dobrovolnické centrum 
ADRA ve spolupráci s 21 dob-
rovolníky působícími ve zdra-
votních a sociálních zaříze-
ních Moravskoslezského kraje 
připravilo knihu „Z kola ven“. 

Autory jednotlivých příběhů 
jsou dobrovolníci z Frýdku-Místku, 
Třince či Českého Těšína, orga-
nizovaní organizací ADRA. Autoři 
příběhů píší o dobrovolnictví jako 
o běžné součásti svého života, ži-

votním stylu, o naplnění z dávání. 
„K názvu knihy Z kola ven jsme se 
dopracovali spoluprací s ostrav-
ským výtvarníkem Václavem Šípo-
šem, který kromě názvu podpořil 
celou knihu portrétní a figurální 
tvorbou,“ uvedl Stanislav Staněk, 
vedoucí DC ADRA. 

Téměř po více jak roce usilov-
né práce byla tato adří prvotina 
slavnostně pokřtěna 8. ledna 
v evangelickém kostele ČCE za 

účasti třineckého rodáka, pís-
ničkáře Pavla Kantora. „Kniha 
bude volně prodejná od ledna 
2015. Nabídnout ji chceme ši-
roké veřejnosti. Jsou to příběhy, 
které stojí za to si přečíst, a já 
věřím, že kniha může iniciovat 
další lidí k projevu drobných 
laskavých činů ve svém okolí a 
třeba i k dobrovolnické činnos-
ti,“ doplnila za DC ADRA Lenka 
Hájková. 

Dobrovolníci vydají knihu „Z kola ven…“ 

V prostorách Národního 
domu v Místku se v sobotu 
7. února uskuteční tradiční 
společenský večer Radosti. 
Všichni jste srdečně zváni.

7. února se uskuteční již po-
čtvrté Společenský večer nejen 
pro handicapované, který tradič-
ně pořádá spolek Linie radosti.

„Náš večírek je ojedinělý tím, 
že je otevřen také široké veřej-
nosti. Uskuteční se v Národním 
domě v Místku. Každý účastník 
akce však musí mít vstupenku, 
v jejíž ceně je také večeře. Vstu-

penky si můžete rezervovat na 
emailové adrese linieradosti@
seznam.cz nebo na telefonním 
čísle 602 601 120. Letošní ve-
čer Radosti bude v retro stylu 
50. až 90. let dvacátého století. 
Společenský oděv by měl být 
přizpůsoben této době. K po-
slechu a tanci bude hrát hudba 
z těchto let,“ osvětlila nám podo-
bu připravované akce Jaroslava 
Lukšová. Nezbývá než si přát, 
aby byl tento ročník stejně dobrý 
jako minulé nebo ještě lepší. 

Mgr. Vladislav Ryška

Přijďte se pobavit a zatančit 
na Společenský večer Linie radosti

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace
OZNÁMENÍ – Zápis do 1. třídy Základní školy praktické a Základní školy speciální

Proběhne ve dnech 2. a 3. února 
v budově školy na ul. Pionýrů 
2352 (vedle plaveckého bazénu)
ve Frýdku-Místku v době od 8.00 
do15.30 hodin.

Škola poskytuje:

• výuku podle Školního vzdělá-
vacího programu „Jeden svět 
pro všechny“ pro ZŠ praktickou
• výuku podle školního vzděláva-
cího programu „Život v radosti“ 
pro ZŠ speciální

• provoz školní družiny
• zájmovou činnost v kroužcích
• logopedickou péči, péči školní-
ho psychologa
• možnost stravování ve školní 
jídelně

Místní poplatek za komunální odpad
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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. 

Povodí Odry, státní podnik, 
jako správce vodního toku Ostra-
vice, plánuje v roce 2015 zahájit 
stavební práce na rekonstrukci 
spádového stupně (Staroměstský 
jez) na vodním toku Ostravice 
v říčním kilometru 25,615 na hra-
nici katastrálních území Místek a 
Staré Město u Frýdku-Místku.

Staroměstský jez byl posta-
ven v roce 1912-1913 pro zajiště-
ní LB odběru do staroměstského 
mlýnského náhonu. Po zaslepení 
odběru a zrušení štěrkové pro-
pusti se jez stal de facto v roce 
1969 spádovým stupněm, který 
má v současné době především 
funkci stabilizační. Okolí je inten-
zívně rekreačně využíváno.

Technický stav stupně je 
v současné době nevyhovující.

Předmětem stavby bude re-
konstrukce stávajícího spádové-
ho stupně, který bude doplněn 
novým rybím přechodem na pra-
vém břehu. S těmito úpravami 
souvisí drobná změna trasování 
příkopu na pravém břehu před 
zaústěním do rybího přechodu a 
úprava trasy podzemního kabe-
lového vedení veřejného osvět-
lení v návaznosti na opevnění a 
sjezd do koryta na pravém bře-
hu pod stupněm.

Účelem stavby je náprava 
současného nevyhovujícího sta-
vu spádového stupně pro stabili-
zaci toku spolu se zajištěním mi-
grační protiproudní a poproudní 

prostupnosti pro vodní živoči-
chy. Rekonstrukce spádového 
stupně zajistí stabilitu koryta 
vodního toku Ostravice.

Nový spádový stupeň funkčně 
nahradí stávající stupeň v plném 
rozsahu. Dokončená stavba ne-
bude mít na okolní stavby a po-
zemky negativní vliv, resp. bude 
mít přibližně stejný vliv jako stá-
vající stupeň. Základní rozměry 
konstrukce jsou navrženy tak, 
aby byly zachovány stávající 
úrovně hladin při povodňových 
stavech. Nová konstrukce zajistí 
stabilizaci koryta v tomto profilu.

Odtokové poměry dotčeného 
území se rekonstrukcí nijak ne-
změní. Staveniště bude situováno 
v prostoru mezi stávajícím stupněm 
a ocelovou lávkou přes Ostravici.

Celý obvod staveniště se 
bude nacházet v záplavovém 
území v toku řeky Ostravice. 

Vlastní rekonstrukce bude 
provedena ve dvou etapách 
(pravá a následně levá část 
stupně) pod ochranou těsně-
ných stavebních jímek ze ště-
tovnic navržených na ochranu 
staveniště až na Q2=120 m3/s. 
Při vyšších stavech bude stave-
niště řízeně zatopeno. Samotná 
výstavba tak nijak zásadně neo-
vlivní průběh případných povod-
ňových průtoků, které se mohou 
vyskytnout v průběhu provádění 
stavebních prací.

Příjezd na staveniště bude pro 

těžkou techniku pou-
ze z levého břehu po 
místní komunikaci (uli-
ce Ke Splavu odboču-
jící z místní komunika-
ce v ul. 28. října). Na 
dotčených komunika-
cích bude provedeno 
dopravní značení a 
komunikace budou 
během výstavby zho-
tovitelem čištěny.

Nová konstrukce 
spádového stupně 
v ř. km 25,640 na-
hradí stávající stupeň, 
který je v technicky 
nevyhovujícím stavu.

Dne 22. 10. 2014 bylo Magis-
trátem města Frýdku-Místku, 
odborem územního rozvoje a sta-
vebního řádu, oddělením staveb-
ního řádu, pro tuto stavbu vydáno 
Rozhodnutí o umístění stavby.

V současné době je požádá-
no o vydání stavebního povolení 
u vodoprávního úřadu, kterým je 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor ochrany životního prostředí.

Po vydání stavebního povo-
lení proběhne výběrové řízení, 
na základě kterého bude vybrán 
zhotovitel stavby.

Předpokládáme, že samotná 
výstavba bude realizována v ter-
mínu 04/2015 – 06/2016. Návrh 
harmonogramu stavebních prací 
předpokládá, že hlavní stavební 
práce – tj. železobetonové kon-
strukce na prvních dvou staveb-
ních objektech – budou realizová-
ny během jedné stavební sezony. 
Na jaře druhého roku výstavby 
budou prováděny jen dokončo-
vací práce – záhozy, rovnaniny a 
dlažby, úpravy terénu atd.

Celkové náklady byly projek-
tantem vyčísleny na cca 67 mil. Kč.

Po uvedení nového spádo-

vého stupně do provozu nedo-
jde z hlediska vlivu na přírodu 
a krajinu oproti dnešnímu stavu 
ke změnám. Stupeň bude pro-
vozován obdobně jako doposud 
stávající stupeň.

Po skončení výstavby bude 
území spádového stupně opět 
tvořit výrazný krajinotvorný 
prvek. K podstatnému zlepšení 
v migrační prostupnosti pro vod-
ní živočichy dojde vybudováním 
rybího přechodu.

Ing. Lumír Peterek,
Povodí Odry, státní podnik,

závod 2 Frýdek-Místek

Zastupitelstvo města vy-
hlásilo dotační programy na 
podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2015. 
Cílem je rozšířit nabídku po-
skytovaných zdravotnických 
služeb na území města, ale 
také pravidelných činností 
nebo individuálních akcí pro 
zdravotně postižené občany. 
Z rozpočtu města je na pro-
jekty uvolněno 800 tisíc ko-
run, tedy stejně jako v roce 
2014. Na jeden projekt je 
možné čerpat maximálně 150 
tisíc korun.

Projekty musí být zaměřeny 
na podporu a rozvoj zdravotní 
péče a následné péče, podporu 
preventivních programů vedou-

cích k výchově ke zdraví a zdra-
vému způsobu života, podporu 
celoroční pravidelné činnosti i in-
dividuálních akcí pro zdravotně 
postižené občany, na vytváření 
podmínek pro integraci zdravot-
ně postižených občanů nebo na 
podporu projektů zaměřených 
na poskytování mobilní paliativní 
péče (mobilní hospic). 

O dotace mohou žádat práv-
nické i fyzické osoby realizující 
projekty na území města nebo 
i mimo něj s tím, že musí být 
určeny pro občany města. Žá-
dosti o dotace na předepsaném 
formuláři s požadovanými přílo-
hami lze podávat do 27. února 
2015, a to osobně na podatel-
ně magistrátu nebo písemně 

v obálce označené plným jmé-
nem a adresou žadatele a tex-
tem „Neotvírat – žádost o dotaci 
na podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví“ na adresu Magis-
trát města Frýdku-Místku, od-
bor sociálních služeb, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek. 

Veškeré informace související 
s dotačním programem včetně 
formulářů a zásad jsou na webo-
vých stránkách města frydekmis-
tek.cz – O městě – sociální služ-
by – dotace – dotace na podporu 
v oblasti zdravotnictví.

O poskytnutí dotace rozhod-
nou zastupitelé. Výsledky jejich 
rozhodnutí budou uveřejněny 
na webu města do deseti kalen-
dářních dnů od jejich rozhodnutí.

Město podporuje oblast zdravotnictví

Rekonstrukce spádového stupně na vodním toku Ostravice
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
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)
nebytové prostory o výměře 31 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 
(provozovna, 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. 10 na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha a 
nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je 
součástí pozemku p.č. 18/1) 
nebytové prostory o celkové výměře 43,60 m2

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 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 zasta-
věná 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 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
III. NP, místnost 302 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 m2,
IV. NP, místnost 408 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
IV. NP, místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
V. NP, místnost 501 (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 40 m2, v mezi-
patře (sklad)
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozem-
ku 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, přičemž 
vyústění podchodu směrem k bývalému autobusovému 
nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění podcho-
du 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)
nebytové prostory o celkové výměře 13 m2 (prodejna)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavě-
ná 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. 

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  20.-22. 1.
U krytého bazénu 27.-29. 1.

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/

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček 
z „Fondu rozvoje bydlení“ na 
území statutárního města Frý-

dek-Místek pro rok 2015 lze po-
dat na závazných formulářích na 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148, odbor správy 

obecního majetku, ve lhůtě od 2. 
do 31. 1. 2015. Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 777 921 384.

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

Může nastat situace, že bydlí-
te na jiné adrese, než na adrese 
svého trvalého pobytu. V tomto 
případě jde o tzv. „přechodné 
bydliště“. Jak si zařídit to, aby 
vás úřady prostřednictvím zá-
kladních registrů kontaktovaly 
na doručovací adrese? Níže je 
popsán postup, jak toto provést.

Adresa, na kterou mají být do-
ručovány písemnosti, tzv. doručo-
vací adresa, je referenčním úda-
jem podle zákona o základních 
registrech. Podle zákona o evi-
denci obyvatel a rodných číslech 
můžete požádat o zavedení do-
ručovací adresy do informačního 
systému evidence obyvatel.

Ohlášení adresy pro doručo-
vání, její změnu nebo zrušení, 
provedete na obecním úřadě v 
místě svého trvalého pobytu a do 
informačního systému evidence 
obyvatel je pak tato adresa zave-
dena následujícími třemi způsoby:

1. občan vyplní formulář „Hlá-
šení adresy pro doručování“ 
(viz příloha) v listinné podobě. 
Formulář podepíše a předloží 
doklad k ověření totožnosti (ob-

čanský průkaz nebo cestovní 
pas) přímo na podatelně „svého“ 
obecního úřadu, nebo

2. občan vyplněný formulář 
a s úředně ověřeným podpi-
sem podá na podatelně „svého“ 
obecního úřadu, případně zašle 
na obecní úřad v místě svého 
trvalého pobytu prostřednictvím 
doručovatele poštovních služeb 
nebo prostřednictvím datové 
schránky (tím, že formulář pře-
vede do elektronické podoby) 
zprávou opatřenou zaručeným 
elektronickým podpisem, anebo

3. občan pověří zmocněnce na 
základě ověřené plné moci k nahlá-
šení doručovací adresy do informač-
ního systému rovněž na obecním 
úřadě v místě jeho trvalého pobytu.

Za ohlášení, změnu nebo zru-
šení adresy pro doručování není 
stanoven žádný správní poplatek.

Všechny připojené úřady k 
základním registrům si tak vaši 
doručovací adresu, kterou si 
podle výše uvedeného návodu 
zřídíte, zavedou do svého sys-
tému a budou vás následně na 
tuto adresu obesílat.

Jak si zřídit adresu pro doručování 
na přechodné bydliště?

Upozorňujeme všechny po-
platníky místního poplatku za 
komunální odpad a místního 
poplatku ze psů, že v těchto 
dnech dochází k vyměření ne-
doplatků, včetně navýšení, na 
těchto místních poplatcích za 
rok 2014 prostřednictvím hro-
madného předpisného sezna-
mu (dále jen „HPS“).

Veřejná vyhláška o vyhotove-

ní HPS bude vyvěšena na úřední 
desce Magistrátu města Frýdku-
-Místku a bližší informace podají 
správci poplatků, tj. Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, oddě-
lení místních daní a poplatků, v 
kanc. č. 104 – místní poplatek ze 
psů a v kanc. č. 104, 106 - 109 
– místní poplatek za komunální 
odpad (rozdělen podle písmen).

Upozornění pro občany
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Netradičně vsedě proběhla 
první letošní vernisáž v mís-
teckém knihkupectví KAPI-
TOLA. Známý bloger, autor 
několika knih, cestovatel a 
fotograf Ladislav Větvička za-
hájil totiž svou výstavu „Ná-
horní Karabach – země, na 
kterou svět zapomněl“ cesto-
pisným povídáním o Arménii 
a arménské enklávě na území 
Ázerbajdžánu, kterým upou-
tal přítomné k připraveným 
židlím.

Svou přednášku před zcela 
zaplněným knihkupectvím do-
provodil promítáním fotografií. 
Ladislav Větvička zaujal diváky 
svým ne zcela tradičním způ-
sobem cestování a schopností 
pozorovat život místních lidí, kte-
rý představuje na vystavených 
černobílých fotografiích. „Ti lidi 
se tam smějou, jsou naprosto 

v pohodě, jsou chudí, žijou jako 
u nás na venkově ve třicátých 
letech, to znamená, co si doma 
vypěstujete, co připravíte, to vy-
měňujete se sousedy, protože 
získat hotovost v této enklávě, 
kde prakticky průmysl není, 
je skoro nemožné – lidé žijou 
zkrátka jinak. Země produkuje 
koňak, víno, ale arménské auto 
asi žádné neznáte, že jo,“ vyprá-
věl Větvička, podle kterého je 
Česko v těchto končinách přijí-
máno radostně, vzbuzuje v míst-
ních příjemné asociace, které 
ale cestovatel neuměl upřesnit.

Jan Becher z knihkupectví 
KAPITOLA dodává: „Výsta-
va potrvá do 3. února a už teď 
mohu slíbit další zajímavé vý-
stavy a setkání se zajímavými 
osobnostmi. Namátkou: Marké-
ta Pilátová, Radka Denemarko-
vá a Václav Bělohradský.“  (pp)

Ladislav Větvička o Náhorním Karabachu

LADISLAV VĚTVIČKA: Svérázná postava ostravského regionu vyrazila do ještě svéráznější oblasti. 
Foto: Petr Pavelka

Po velmi úspěšném kon-
certu kapely Zrní v roce 2013, 
kdy zavítali do Stounu poprvé, 
se kapela opět vrací na místo 
činu. „Tentokrát kapela zavítá 
v rámci svého velkého turné 
k nově vydané desce, která 
nese název Následuj kojota,“ 
komentuje celou událost šéf 
hudebního klubu Stoun Kamil 
Rudolf a pokračuje: „Koncert 
proběhne v sobotu 24. ledna 
a kromě Zrní budete moci vi-
dět i kvalitní předkapely, a to 
Café Industrial a Alter Via.“

Kladenští Zrní jsou něco mezi 
Radiohead a Václavem Koub-
kem, mezi rychlým městem a 
mlžným lesem. Na české scéně 
jsou naprostým originálem. Zvuk 
kapely je evidentně ovlivněný 
rodným industriálním Kladnem, 
táhlými volnými poli, i rychlými 
pohyby strojů. Jejich sdělení 
je velmi emotivní a naléhavé. 
Prochází od ponurých nočních 
ulic, plných zimy a strachu, až 

k naprosté euforii a fascinaci z 
maličkostí.

Ze Zrní na podiu sálá ohrom-
ná chuť hrát a zvát do svého 
osobitého světa. Zpívají česky. 
Něžný artbrut. Dřevo, město, 
svaly, buchary. Zrní je hra, kla-
denskej uhelnej zen.

V roce 2009 zvítězili Zrní v 
soutěži Českého rozhlasu o 
nejlepší českou neprofesionální 
kapelu a následně tak reprezen-
tovali ČR v rámci českého před-
sednictví EU koncertem v berlín-
ském Kleisthausu. V témže roce 
také vydali svůj debut s názvem 
Voní. Na jaře 2011 pak na labe-
lu Radůza Records vydali své 
druhé album Hrdina počítačový 
hry jde do světa, na kterém spo-
lupracovali s písničkářkou Ra-
důzou. Nejnovější počin kapely 
je vydání nového alba Následuj 
kojota, který sklízí u svých fa-
noušků velký ohlas a obdiv. 

Historie vzniku ostravské 
kapely Café Industrial hrající 

Zrní bude koncertovat ve Stounu
alternative-folk sahá až na po-
čátek století, kdy se setkávají 
lidé s různými hudebními názory 
a společně tvoří hudbu, která je 
baví – hudbu oproštěnou od za-
žitých „škatulek“ a postupů.

Že to, co Café Industrial pro-
dukuje, má smysl i pro ostatní 
lidi kolem, se ukázalo v roce 
2003, kdy kapela vyhrála hu-
dební soutěž Boomcup, pořá-
danou klubem Boomerang, a 
hned poté získala cenu diváků 
v soutěži Setkání kytaristů. Také 
si zahrála na Colours of Ostrava 
2004 a následně vydala první 
demo (2004).

Po různých personál-
ních eskapádách, při kte-
rých kapela nahrála další dvě 
dema (2005 a 2007), objížděla 
kluby na severní Moravě, hrála 
na Colours Of Ostrava 2008 a 
našla si zastupující agenturu, 
se vše ustálilo a 11. 1. 2011 
vychází dlouho očekávané CD 
s názvem „Ostrovy…“, které 
obsahuje dvanáct písní. Hu-
dební produkce se ujal zkuše-
ný muzikant a producent Peter 
Binder (Lenka Dusilová, Pavla 
Milcová, Vltava, StarDance aj.).

V pozici druhé předkapely se 
představí frýdlantská folk rocko-
vá kapela Alter Via.

Lístky na koncert Zrní lze za-
koupit v předprodeji za cenu 160 
Kč, a to na místech: Beskydské 
informační centrum (místecké a 
frýdecké náměstí), klubar Pa-
vlač, hudební klub Stoun a také 
online na www.eventim.cz.

Lenka Dusilová – výrazná 
osobnost, rocková básnířka a 
vynikající zpěvačka, vystoupí 
5. února od 19.00 v Rytířském 
sále Frýdeckého zámku. Po-
sluchačům se představí spolu 
s klavíristkou a skladatelkou 
Beatou Hlavenkovou, držitel-
kou ceny Anděl 2013 v kate-
gorii Jazz a blues, s kterou 
úzce spolupracuje již od tur-
né k albu Mezi světy.

Lenka Dusilová začala s hu-
dební kariérou již v 10 letech, 
kdy se představila na folkovém 

festivalu s básní Jiřího Wolke-
ra, kterou sama zhudebnila. 
Je držitelkou několika oceně-
ní. Již několikrát získala Cenu 
Akademie populární hudby v 
kategorii „Zpěvačka roku“, na-
posledy v roce 2011 za album 
„Baromantika“.

Pořadatelé (KulturaFM) si od 
koncertu slibují mnoho, neboť 
toto jedinečné a originální mu-
zikantské partnerství s Beatou 
Hlavenkovou fanouškům vždy 
přináší nezapomenutelné hu-
dební zážitky.

Rocková básnířka na zámku

Čtyři různé vnitřní světy čtyř 
výtvarníků se sejdou ve spo-
lečném prostoru podzemního 
protiatomového bunkru. Dokáží 
rozdílné obrazy i výtvarné tech-
niky vytvořit jeden celek se spo-
lečnou myšlenkou? Již samotná 
odpověď vybízí k návštěvě…

Nenechte si ujít tento je-

dinečný kulturní počin, který 
KulturaFM představuje v rámci 
„Projektu 12“ – cyklu dvanácti sa-
mostatně fungujících kulturních 
akcí, které během jednoho roku 
spojí nejrůznější umělecké směry 
v kombinaci se zapomenutými 
prostory města Frýdek-Místek.

Místo konání: Bunkr 59, 5. ZŠ 

El. Krásnohorské
Vernisáž: 23. 1. 2015 v 18.00

Otevřeno:
pá 23. 1. od 18.00 do 21.00
so 24. 1. od 14.00 do 19.00
ne 25. 1. od 14.00 do 19.00

Vstupné dobrovolné.
Pro více informací:
www.kulturafm.cz

Vnitřní světy v protiatomovém bunkru
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

DIVADLA
St 28. 1. v 19.00

Deštivé dny/předplatitelská skupina B
Americké drama je hrou o síle přátelství a 
zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci 
Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba 
strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou 
parťáky u chicagské policie. Richard Krajčo 
získal za ztvárnění role Dennyho cenu Thálie 
2012, David Švehlík se umístil v širší nominaci.
Délka představení: 1 hodina 35 minut
Vstupné 480 Kč/přístavky 450 Kč.

IMPROVIZAČNÍ SHOW
Čt 29. 1. v 19.00

Simona Babčáková a Ester Kočičková: 
dámská jízda/improvizační show

Improvizační jízda Simony Babčákové a 
Ester Kočičkové. Jedinečné představení, 
kde se prolíná hudební a herecká virtuozi-
ta na pozadí příběhu, který vzniká přímo 
před vámi. Vše se odehrává za doprovodu 
frontmana skupiny Hmm… Marka Doubravy 
a hudebníka Ondřeje Pečenky. Vstupné 220 
Kč předprodej/250 Kč na místě.

KINO
Út 20. 1. v 19.00

Muži, kteří nenávidí ženy
Daniel Craig a Rooney Mara začínají rozkrý-
vat řetěz vražd, táhnoucí se z minulosti až 
do současnosti, který oba detektivy křehkým 
poutem sbližuje, ale současně je vtahuje do 
nejdivočejších proudů řeky moderního zloči-
nu. USA/Švédsko/Velká Británie /Německo, 
thriller, 2011, 2D, režie: D. Fincher, 15+, ti-
tulky, 158 min., Filmový klub.

St 21. 1. v 10.00
Století Miroslava Zikmunda

Všichni znají dvojici slavných cestovatelů – 
Zikmunda a Hanzelku. Všichni znají jejich 
expedice a knihy. Nikdo neví, jaký žili život. 
Jejich zážitky z cest znají miliony lidí na ce-
lém světě. Legendární dvojici spojuje 111 
tisíc kilometrů cest, 6,5 milionu prodaných 
knih v 11 světových jazycích, 4 celovečer-
ní filmy, 147 dokumentárních a televizních 
filmů a přátelství přetrvávající i po smrti. 
ČR, dokument, 2D, přístupný, 75 min., pro 
seniory.

St 21. 1. v 18.00
S láskou, Rosie

Romantická komedie S láskou, Rosie doká-
zala namíchat skvělý koktejl emocí, životních 
překážek a humoru. Film vznikl podle knihy 
„Kde končí duha“ Cecelie Ahernové, autorky 
řady bestsellerů, například knihy P.S. Miluji 
tě. VB/USA, romantická komedie, přístupný, 
titulky, 102 min., Dámská jízda, premiéra.

Čt 22. – Pá 23. 1. v 19.00 a Ne 25. 1. 
Babovřesky 3

Nové, již třetí pokračování divácky úspěšné 
letní komedie Zdeňka Trošky. ČR, komedie, 
2D, přístupný, 103 min., premiéra.

Čt 22. - Pá 23. 1. v 17.00 a Ne 25. 1.
Velká šestka

Nové dobrodružství o malém geniálním 
konstruktérovi robotů jménem Hiro Hama-
da, který se naučí využívat svůj talent. Film 
se inspiruje stejnojmenným komiksem od 
společnosti Marvel a je plný nejen komik-
sové akce, ale i humoru a emocí, jaké jsme 
si zvykli od Walt Disney Animation Studios 
očekávat. USA, animovaný, 3D, přístupný, 
dabing, 102 min., premiéra, pro děti.

Po 26. 1. v 17.00
Babovřesky 3

Viz výše.
Po 26. 1. v 19.00

Miluj souseda svého
Vincent (B. Murray) je stárnoucí válečný ve-
terán jak se patří – mrzutý a nepříjemný na 
všechny lidi. Když se do sousedního domu 
nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život 
se obrátí vzhůru nohama a on má najednou 
každý den na krku 12letého kluka. Ačkoliv 
je Vincent cynik, který sází, miluje whisky a 
dost často navštěvuje striptýzové kluby, na-
konec se z něj stane ten nejlepší přítel pro 
chlapce, který se právě vyrovnává s rozvo-
dem svých rodičů, novou školou a novým 
životem. USA, komedie, 2D, 2014, režie: T. 
Melfi, 12+, titulky, 102 min., Filmový klub.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Út 27. 1. v 19.00
Pulp Fiction: Historky z podsvětí

Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let. 
Hrají J. Travolta, S. L. Jackson, B. Willis, U. 
Thurmanová a další. USA, drama, 2D, 1994, 
režie: Q. Tarantino, 15+, titulky, 153 min., 
Filmový klub.

Pá 30. – So 31. 1. v 17.00
Paddington

Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o 
osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, 
který přijede vlakem na nádraží Paddington v 
Londýně, kde se ho ujmou manželé Fousko-
vi. Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít 
neuvěřitelné věci. Inspirováno známou knižní 
sérií, která byla poprvé vydána v roce 1958. 
Medvídek Paddington je pro anglické děti 
něco jako pro ty české Krteček. Velká Britá-
nie, rodinný, 2D, přístupný, dabing, pro děti.

Pá 30. – So 31. 1. v 19.00
Mortdecai: Grandiózní případ

Mortdecai, Charlie Mortdecai. Má rád pení-
ze, sprosté vtipy, alkohol a svůj sofistikova-
ný knír, zaměstnán je jako aristokrat. V této 
akční komedii se vrhne do velkolepého pát-
rání po ukradeném obraze, procestuje půlku 
zeměkoule a bude čelit mnoha protivníkům. 
V hlavních rolích J. Depp, G. Paltrow, E. 
McGregor a další. USA, akční komedie, 2D, 
12+, titulky, 97 min., premiéra.

VÝSTAVY
Obrazy z cest

Autor: Ivo Drahorád

PROJEKT 12
So 23. 1. – 25. 1. v 18.00, Bunkr 59, 5. ZŠ 

El. Krásnohorské
LABYRINTY

Projekt 12 je cyklus dvanácti samostatně 
fungujících kulturních akcí, které během jed-
noho roku spojí nejrůznější umělecké smě-
ry v kombinaci se zapomenutými prostory 
města Frýdek-Místek. Ve výsledku tak vznik-
ne neopakovatelný kulturní zážitek v netra-
dičním prostoru typu site-specific. Vstupné 
dobrovolné. Čtyři různé vnitřní světy čtyř 
výtvarníků se sejdou ve společném prostoru 
podzemního protiatomového bunkru. Dokáží 
rozdílné obrazy i výtvarné techniky vytvořit 
jeden celek se společnou myšlenkou? Při-
jďte se na chvíli ztratit v tomto projektu na-
zvaném LABYRINTY. Vernisáž: pá 23. 1. od 
18.00. Lednová výstava v rámci Projektu 12 
bude realizována ve spolupráci se společ-
ností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Otevřeno:
pá 23. 1. od 18. do 21. h.
so 24. 1. od 14 do 19. h.
ne 25. 1. od 14 do 19. h.

VÝSTAVY
Náladové malování 

Autor fotografií: Emilie Leipertová
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Portréty
Autor: Miroslav Král

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz

KURZY
Zahájení leden–únor 2015

TANEČNÍ KURZY 
Orientální tanec

Proč tančit? Protože je to příjemný a zdravý 
pohyb pro každého! Břišní tanec přináší ra-
dost, uvolňuje od stresu… Kurzovné: 600 
Kč/10 lekcí, jednorázový vstup: 70 Kč. Za-
hájení: pondělí 12. 1., mírně pokročilí: 17.00-
18.00; čtvrtek 15. 1., začátečníci: 17.00-18.00 

Country tance pro seniory
„Tanec pro každého, tanec v každém věku“. 
Specialita těchto tanců je to, že tanečníci ne-
tančí pouze v párech, ale ve větších skupi-
nách – kruzích, řadách a dalších formacích. 
Kurz je určen jednotlivcům, ale mohou být 
i páry. Vede Barbara Jurišicová. Kurz je 
určen i jednotlivcům. Kurzovné: 400 Kč/10 
lekcí, jednorázové vstupy: 50 Kč. Zahájení: 
pátek 23. 1. 2015, 9.00 - 10.00

POHYBOVÉ KURZY
Powerjóga

Dynamické cvičení jógy moderní doby, které 
je zaměřeno na uvolnění, protažení a posíle-
ní celého těla. Kurzovné: 1.200 Kč/15 lekcí, 
jednorázový vstup: 90 Kč. Zahájení: středa 
21. 1., 16.30-18.00

Cvičení pro seniory
Skupinové rekondiční cvičení pomáhá zlep-
šit fyzickou kondici a načerpat novou energii. 
Kurzovné: 600 Kč/15 lekcí, jednorázový 
vstup: 50 Kč. Zahájení: čtvrtek 22. 1., 9.00-
10.00 

Cvičení pro zdraví s pilates
Hodina zdravotních cviků vedena formou 
Pilates tak, aby ji zvládli všichni. Kurzovné: 
600 Kč/15 lekcí, jednorázový vstup: 50 Kč. 
Zahájení: úterý 13. 1., 16.30-17.30

Cvičení pro zdraví
Je zaměřeno na protažení, rozpohybování 
a posílení kritických oblastí. Kurzovné: 600 
Kč/15 lekcí, jednorázový vstup: 50 Kč. Za-
hájení: čtvrtek 15. 1., 17.00-18.00 

OSTATNÍ KURZY
Arteterapie

Máte chuť tvořit? Hledáte způsob relaxa-
ce? A zároveň byste se chtěli o sobě něco 
dozvědět? Toužíte po sebepoznání a se-
bevyjádření?… Arteterapeutická setkání by 
mohla být pro vás to pravé…! Kurzovné: 420 
Kč/7 lekcí, jednorázový vstup: 70 Kč
Zahájení: čtvrtek 19. 2., 17.45-19.15 
Přihlášky a informace k platbám naleznete 

na stánkách www.kulturafm.cz. 
Informace na tel.: 558 113 457 H. Janáčko-

vá a L. Hartenbergerová

20. 1./17.30
Na sever od slunce 

film z festivalu Jeden svět promítaný v 
rámci programu Promítej i ty

pobočka Místek, Hlavní 112, Modrý salonek 
27. 1./18.00

Pavel Zubek: Průmyslový Ural 
Cestovatelská přednáška

pobočka Místek, Hlavní 112, Modrý salonek 
10. 2./18.00

Cestovatelská přednáška
Silvestr Tkáč – Íránská dobrodružství

pobočka Místek, Hlavní 112, Modrý salonek 
16. 2./17.30

Autorské čtení Evy Juřenové-Ondráčkové
pobočka Místek, Hlavní 112, Modrý salonek 

Výstava: 
15. 1. do 25. 2. 

Anna Borská, Rostislav Jaroš obrazy
Pobočka Místek, Hlavní 112

10. 2./12.00-16:00
Valentýnská výtvarná dílna pro děti

pobočka Slezská (11. ZŠ, J. z Poděbrad) 
Změna provozní doby půjčovny pro dospělé 
čtenáře – ústřední knihovna, Jiráskova 506

Po, Út, Čt, Pá 8.00 až 18.00
St 12.00 až 18.00
So 8.00 až 13.00

Výpůjční doba ostatních provozů
nezměněna.

Městská knihovna F-M

TTANEČNÍ SSTUDIO
RŮŽOVÝ PAHOREK 549, FRÝDEK – MÍSTEK, 776 096 091, info@dancepoint.cz 

wwww.DANCEPOINT.cz

BREAK DANCE

ZAČÁTEČNÍCI
DĚTI, JUNIOŘI A DOSPĚLÍ

ZAČÁTEČNÍCI
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 
PONDĚLÍ 

ZAČÁTEČNÍCI
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 
ČTVRTEK

ZAČÁTEČNÍCI
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 
ÚTERÝ

ZAČÁTEČNÍCI 
PRO JEDNOTLIVCE
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
ÚTERÝ

START: 11.2. 2015

START: 16.2. 2015

START: 5.2. 2015

START: 17.2. 2015

START: 17.2. 2015
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Programová nabídka

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.

tttttttttt 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

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:
Filozofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných, metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až po pokroči-
lé – jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovládání 
dechu a souboru energií, pozitivní ovlivňování 
mysli, techniky zlepšení koncentrace, statická 
a dynamická meditace, psychohygiena-rela-
xační techniky, cviky zaměřené na problémy 
s páteří, senioři, dynamické meditace – dle 
rozvrhu kurzů, který najdete aktuálně na na-
šich webových stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní, po-
znatky, které vám předáváme na základě více 
než šedesátiletých zkušeností vůdčí osobnosti 
naší školy Zdeňka Šebesty i dalších osobností. 

13. 2. 2015 – ČAJ O PÁTÉ, na téma OB-
JEVTE SMYSL SVÉHO ŽIVOTA. 

Vyprávění nad šálkem čaje v kruhu přátel o 
nadčasovém tématu...

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 do 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. Světovým fe-
noménem se stal díky slavným americkým zpě-
vačkám, jako je Beyonce nebo Shakira. Ideální 
pro formování celého těla. Kurzem vás bude 
provázet certifikovaná lektorka Twerku Monika 
Šotlíková. Pro veškeré věkové kategorie.
NOVINKA!!! DANCEHALL – ČT 17.00-18.00. 
Tento atraktivní taneční styl vznikl na Jamajce 
a vyznačuje se izolovanými pohyby pánve a 
boků, je plný dynamiky a zároveň u něj spálíte 
nemálo kalorií. Lektorkou kurzu je Monika Šot-
líková. Pro veškeré věkové kategorie.
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), juniory 
(12-15 let) a dospělé (15 let a více). 
Taneční SKUPINA – je určená pro mírně 
pokročilé a pokročilé zájemce, kteří se chtějí 
tancování věnovat závodně. Tyto složky jsou 
rozděleny dle věku a pokročilosti do tří sku-
pin. K přijetí je zapotřebí pouze jednoroční 
zkušenost v taneční oblasti.
NOVINKA!!! OPEN CLASS STREET DANCE 
– ČT 18.00-19.00. Jedná se o otevřené hodiny 
street dance, kde se můžete naučit techniky a 
krokům populárního hip hopu, housu, poppinu, 
lockinu nebo wacku. Nemusíte zde platit kur-
zovné na celý půlrok dopředu, můžete si zde 
zajít bez registrace pouze s jednorázovou úhra-
dou za lekci. Pro veškeré věkové kategorie.
BREAK DANCE – ÚT, 18.30-19.30. Akroba-
tický hip hopový tanec. Pro všechny věkové 
kategorie. Kurz je rozdělen na začátečníky 
a pokročilé. Pro veškeré věkové kategorie.

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

galerie KAPITOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex (u křížového podchodu)
Náhorní Karabach – země, na kterou 
svět zapomněl – Ladislav Větvička

Pro děti
Sobota 24. ledna v 15 hodin
Sněhurka a sedm trpaslíků

Výpravná pohádka s krásnými kulisami a 
kostýmy, vhodná pro celou rodinu – hraje 

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.

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

sobota 24. 1. – Společenský ples – Bes-
kydská šachová škola

pátek 30. 1. – Zpíváme a tančíme s Míšou
Karneval pro děti, předprodej v Kulturním 
domě Frýdek na tel. čísle: 730 870 615, 

začátek v 16 hodin, vstupné 110 Kč.

hostující soubor Divadlo tety Chechtalíny.
Vstupné 50 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 24. ledna v 18 hodin

Darren Baker – Nohař
Česko-anglická bláznivá komedie s tlumočni-
cí. Kolem roku 1980 přijíždí do českosloven-
ské nemocnice americký lékař z Hollywoodu. 

Návštěva, které předchází velké přípravy, 
nakonec končí velkým překvapením – hraje 
divadelní soubor Enthemor Frýdek-Místek.

Vstupné 100 Kč.
Půjčování kostýmů v lednu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

Změna pravidelného programu:
místo Cvičení s dětmi nabízíme Dopo-
ledne v pohybu. Tento program vždy 

přizpůsobíme věku dětí, aby ho zvládli i ti 
nejmenší. Součásti budou tanečky, říkán-
ky a jednoduché cvičení s pomůckami.

20. 1. – POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE
V úterý zahrajeme dětem krátkou pohádku 
O pejskovi a kočičce „Jak myli podlahu". Za-
čínáme v 10 hodin.
23. 1. – CANISTERAPIE S FORRESTEM

Hrátky s pejskem začínají v 10 hodin.
29. 1. – OBRÁZEK Z FOUKACÍCH FIX 

Děti budou pomocí šablony a foukacích fix 
tvořit barevný obrázek. Začátek v 10 hodin.
30. 1. – CANISTERAPIE S FORRESTEM

Hrátky s pejskem začínají v 10 hodin.
STÁLE PROBÍHÁ:

ORIENTÁLNÍ TANCE
Kurzy pro děti od 4 let a také nabídka kurzů 
pro dospělé. Bližší informace v Centru ma-
minek Broučci.

MASÁŽE LEWANS
Ve spolupráci s masážním studiem Lewans 
máme pro vás připravenou nabídku masáží za 
bezkonkurenční ceny v Centru maminek Brouč-
ci. Masáže budou probíhat každé úterý po před-
chozí rezervaci u paní Frydryškové, tel. 604 532 
694 v době 9.15–11.45 h. Hlídání děti zajištěno.

Pravidelný program:
10.00–10.30
pondělí – Zpívánky
úterý – Přednášky, pohádky, soutěže 
středa – Dopoledne v pohybu 
čtvrtek – Tvoření pro maminky a děti – hra-
jeme si s prstíčky 
pátek – Hrátky s pejskem 
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JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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 13:00-17:00 (listopad-duben)

MUZEUM BESKYD

V LEDNU SLAVÍ KLUB STOUN 20 LET!
23. 1. pátek THE SNUFF & KOBLÍŽCI
PUNKROCK NIGHT A PŘEDNÍ ČESKÉ 
KAPELY STYLU
24. 1. sobota 20! LET STOUNU ZRNÍ & 
CAFÉ INDUSTRIAL & ALTER VIA
KONCERT K 20 LETŮM KLUBU STOUN! 
ZRNÍ S DESKOU NÁSLEDUJ KOJOTA
29. 1. čtvrtek STOUNDRUM SPECIAL 
ZÍTRA JE VOLNO. PŘIJĎTE ZAPAŘIT NA 
DRUMY!
30. 1. pátek TRANCELATION – 20!
NUMBER ONE CZ TRANCE SCÉNY: THO-
MAS COASTLINE, DRIFTMOON, JAKE HA-

LEY A DALŠÍ V ČISTĚ TRANCEOVÉ PÁRTY
31. 1. pátek 20! NO!SE: FORBIDEEN SO-
CIETY
FORBIDDEN SOCIETY: HLAVA STEJNO-
JMENÉHO LABELU A JEHO DNB SHOW! 
DNB AKCE K 20! LETŮM STOUNU!

PŘIPRAVUJEME:
20. 2. STO ZVÍŘAT – LIVE
28. 2. ROCKY LEON (USA)

7. 3. HORKÝŽE SLÍŽE
21. 3. VANDAL (UK)

3. 4. MONKEY BUSINESS
10. 4. VISACÍ ZÁMEK & PLEXIS

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Středisko Charity Frýdek-Místek

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

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

KLUB NEZBEDA

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

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

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

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

Výstava potrvá do 25. ledna.
Už je to tak, vezeme do Bílé poslední vlak
Výstava k 50. výročí poslední jízdy vlaku na trati 
Ostravice-Bílá. „Projedeme“ si tuto trať od jejich 
počátků, až po poslední jízdu osobního vlaku 
11. ledna 1965. Nebude chybět ani zmínka o 
výstavbě přehrady Šance. Připomeneme si 
také zánik přírodního fenoménu Beskyd – je-
dinečného rašeliniště v Hutích pod Smrkem. 
Rostly zde takové rostlinné druhy, které tímto 
na území Beskyd vyhynuly nebo je najdeme jen 
ojediněle. Vernisáž výstavy v sobotu 10. ledna 
v 15 hodin ve výstavních síních Frýdeckého 
zámku. Výstava potrvá do 8. února.

Za vůní kávy
Na sklonku 16. století se Kryštof Harant 
z Polžic a Bezdružic a Heřman Černín z Chu-
denic jako první Češi seznámili s kávou, kterou 
měli možnost ochutnat při svých cestách. Do 
širšího povědomí se u nás dostala až o sto let 
později, kdy se její pití odehrávalo především 
ve šlechtických salónech. Kávě se v našich 
zemích začalo dařit až ve 20. století v období 
První republiky, kdy se jedním ze symbolů no-
vého životního staly kavárny. 2. světová válka 
přinesla úpadek kavárenského života, kvalitní 
káva byla nahrazena náhražkami jako cikor-
ka či melta a později populární „český turek“. 
Výstava Za vůní kávy návštěvníkům představí 
historii kávy, její přípravy a servírování. Přiblíží 
historii kavárenského života, dozvíme se, kde 
vznikla nejstarší kavárna a jak vypadal kavá-
renský život ve Frýdku a Místku. 
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 22. ledna v 17 
hodin ve výstavních síních Frýdeckého zám-
ku. Výstava potrvá do 31. května.

20. 1. Čajovna spojená s diskuzí na téma 
„Roční období“

29.-30. 1. Spaní v klubovně s tematickým 

20. 1., 19.00-20.00
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy

Přijďte se hluboce uvolnit a zharmonizovat 
ve zvukové lázni v blahodárných stavech 
mozkových vln alfa, theta a delta, při zvuku 
sady čtyř dešťových holí a dalších muziko-
terapeutických nástrojů. Ocitnete se v bez-
břehé a vše prostupující koupeli zvuků a sta-
vech čirého slastného bytí. E-mail: michal@
centrum-berkana.cz. Vstupné: 100 Kč

23. 1., 18.00-19.30
Workshop břišního tance

Prosím hlaste se na: jana@tancimzivotem.
cz, mob.:776 627 442. www.tancimzivotem.
cz. Cena 100 Kč

30. 1., 17.00-23.00-09.00
Noční Satsang 

Meditace, Sdílení, Promítání, Zvuková rela-
xace, Deštné sloupy. S přespáním ve vlast-
ním spacáku. Karimatky a deky k dispozici. 
Cena 150 Kč. V ceně je čaj a program. Pro-
sím hlaste se na michal@centrum-berkana.
cz, mob.: 607 881 376

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 | ZÁJMOVÝ ÚTVAR
V kroužku získáte přehled o základních tech-
nických materiálech a pracovních postupech. 
Naučíte se používat jednoduché nářadí pro 
ruční opracování vybraných materiálů. Zís-
káte dovednosti pro jednoduché montážní 
a opravárenské práce. Naučíte se zhotovit 
jednoduchý nákres součástí, podle kterého 
budete schopni zhotovit jednoduchý výrobek, 
provést jednoduchou opravu nebo montáž.
Věk: 11 – 14 let
Cena: 400 Kč
Místo: Střední škola elektrostavební a dře-
vozpracující FM, Pionýrů 2069, Místek
Informace: Patrik Siegelstein | Telefon: 558 111 
761, 732 646 125 | E-mail: patrik@klicfm.cz

BRAZILSKÉ JIU JITSU (MLADŠÍ) |
ZÁJMOVÝ ÚTVAR

Bojové umění, úpolový sport a sebeobranný 
systém. Tento kroužek je věnovaný vše-
strannému rozvoji pohybových schopností, 
mezi něž patří i základní gymnastická prů-
prava. Výuka probíhá především skrze hru. 
Děti se naučí respektu k ostatním dětem a 
k trenérovi jakožto vyšší autoritě. Uvědomí 
si hodnotu vlastního zdraví a vybudují si ná-
vyky zdravého způsobu života. V neposlední 
řadě dítě získá výborné návyky pro sebe-
obranné situace.
Věk: 3 – 7 let
Cena: 750 Kč | 1x týdně
Místo: Distep | Mánesova 3320, Frýdek | 
modrá budova naproti knihovny
Informace: Radka Kulhánková | Telefon: 558 
111 763, 737 421 058 | E-mail: radka@klicfm.cz

BRAZILSKÉ JIU JITSU (STARŠÍ) | ZÁ-
JMOVÝ ÚTVAR

Bojové umění, úpolový sport a sebeobranný 
systém. Děti jsou vedeny k disciplíně a rozvoji 
základních pohybových schopností a doved-

ností na gymnastické a atletické bázi. Kromě 
jiného se děti naučí sebeobraně. Výuka 2 
hodiny týdně směřuje k tomu, aby dítě mohlo 
své schopnosti a dovednosti zúročit na závo-
dech pro děti. Díky tomu, že BJJ je bezúde-
rové bojové umění, není dítě vedeno k agresi.
Věk: 8 – 13 let
Cena: 1 500 Kč | 2x týdně
Místo: Distep | Mánesova 3320, Frýdek | 
modrá budova naproti knihovny
Informace: Radka Kulhánková | Telefon: 558 
111 763, 737 421 058 | E-mail: radka@klicfm.cz

AKCE
24. 1. DOBROTY V SOBOTY |

SLANÉ DOBROTY
V novém roce přicházíme s novinkou. Po vá-
nočním cukroví je čas na změnu chutí. První 
slané dobroty vás jistě nadchnou. Upečeme 
si zakroucené, mákem zdobené preclíky, vý-
borné a jednoduché rohlíčky s náplní a křu-
pavé máslové tyčinky bohatě sypané sýrem. 
Věk: 6 – 99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek, 9:00 – 12:00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Telefon: 558 111 
766, 736 150 088 | E-mail: martina@klicfm.cz

29. 1. ATELIÉR DEA |
SMALTOVANÝ ŠPERK

Chcete si vyzkoušet smaltování bez pícky? Při-
jďte do našeho ateliéru. Vyzkoušíte si, jak na-
nášet smaltovací prášek a jak vytvářet zajíma-
vé efekty pomocí sítka a postupného výpalu. 
Vytvoříte si tak originální šperk. 
Věk: 14 – 90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 16:30 – 19:00 hodin
Cena: 120 Kč
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 558 
111 765, 731 167 010 | E-mail: iva@klicfm.cz
30. 1. BLUDIŠTĚ | POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Pokud vám nechybí odvaha, fantazie, máte 
sportovního ducha a trochu štěstí, tak prožij-
te páteční prázdninový den s námi. Budeme 
soutěžit a bavit se podle známého pořadu 
pro děti Bludiště.
Věk: 6 – 12 let 
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 8:00 – 16:00 hodin | Hlídání 
dětí: od 6:30 hodin
Cena: 240 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Telefon: 558 
111 749, 732 646 127 | E-mail: pavla@klicfm.cz
7. 2. ČLOVĚČE, NEZLOB SE | 7. ROČNÍK 
Přijďte si zahrát Člověče, nezlob se a dopravte 
do domečku, co nejvíce figurek. Nejlepší čtyři 
hráči budou odměněni diplomem a věcnou ce-
nou a ten úplně nejlepší si odnese pohár.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek | Prezence: 8:45 – 9:15 hodin 
Cena: 50 Kč za hráče
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 558 111 
773, 604 524 066 | E-mail: jirka@klicfm.cz

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

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 

ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.
28. 1. v 16:00

PŘÍPRAVA K PORODU
27. 1. v 16:00, 26. 2. v 16:00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
11. 2. v 16:00

MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 
PÉČE O DÍTĚ
4. 2. v 16:15

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

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

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý - 17:00

KURZ ŠÁTKOVÁNÍ MIMINKA
Vázání šátku – ZÁKLADNÍ KURZ

pro těhotné a maminky s dětmi ve věku 
0 - 6 měsíců

Středa 4. 2. - 10:00
Beseda moderní látkové plenky, šátky 

na nošení dětí
Středa 4. 2. - 12:00

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!
PRO DĚTI od 3 – 6 měsíců
3. 2., 10. 2., 17. 2. – 8:45 h

PRO DĚTI od 8 – 12 měsíců
3. 2., 10. 2., 17. 2. – 10:00 h

Připravujeme pro Vás v roce 2015 
ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II.TŘ

- akreditované školení
JAK ZLEPŠIT PAMĚŤ – mozkový jogging

jednodenní seminář
ŽENA – ZDRAVÍ, MLÁDÍ, KRÁSA 

víkendový seminář
CESTOVÁNÍ S JÓGOU BESKYDSKÝMI 

HIMÁLAJEMI 
prodloužený víkend – spojení jógy a přírody

KAYA-KALPA 
týden s regeneračními a omlazovacími 

technikami
MEDITACE – CESTA K NAPLNĚNÍ VLAST-

NÍHO ŽIVOTA
víkendový seminář

ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA VLASTNÍHO 
NITRA

víkendový seminář

Vše pod vedením zdravotnických pracov-

programem k projektu „Dobrodružství času“
Bude-li dost sněhu, uspořádáme soutěže 

v lopatování, postavíme sněhuláka.
VŠEM DĚTEM PŘEJEME DO NOVÉHO 

ROKU 2015 JEN TO NEJLEPŠÍ!
KAŽDOU STŘEDU JE KONZULTAČNÍ DEN 
– den určený pro jednotlivce nebo skupinu, 
kteří si předem domluví doučování nebo 
téma, které chtějí s pracovnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den najdete 
na webových stránkách: www.charitafm.cz
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Bruslení
pro veřejnost
www.hala-polarka.cz

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

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 604 856 201,

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerci volejtePro inzerci volejte

603 249 603 249 743743


