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Nejdůležitějším úkolem 
pro zastupitele na prosin-
covém zasedání zastupi-
telstva města bylo schvá-
lení rozpočtu na rok 2016. 
Tohoto bodu, a mnoha 
dalších, se nezúčastnili zá-
stupci Hnutí ANO, které 
v pátek alibisticky požá-
dalo vedení města o před-
ložení auditů a kontrol 
za rok 2014 a 2015, aby 
hned v pondělí po víkendu 
s odkazem na nedostateč-
né podklady pro rozho-
dování odešli z jednacího 
sálu.

Vedení města bralo tento 
krok jako záminku a ob-
strukci a upozorňovalo, že 
některé audity jsou již ho-
tovy, ale zveřejněny budou 
až poté, co projdou valnou 
hromadou. „Vy zcela popírá-
te běžnou kontrolní činnost, 
která se tu provádí. Sami 
chodíte na kontroly, celý rok 
se neustále kontrolují vybra-

né dotace a akce, kontrolní 
činnost nelze popřít, protože 
každá koruna je kontrolo-
vána na různých úrovních. 
V pátek řeknete požadavek, 
je jasné, že jej nelze splnit, 
takže je to v podstatě ob-
strukce a snaha najít důvod, 
proč nezvednete ruku. Ohra-
zuji se, že se nekontrolují 
výdaje z veřejných peněz,“ 
reagoval náměstek primáto-
ra Jiří Kajzar. Následně bylo 
rozhodnuto o tom, že bude 
svolán seminář zastupitelů, 
který osvětlí, jaké druhy 
kontrol z pohledu zákona 
existují.

„Pokud by se neschválil 
rozpočet města, víte, co by 
následovalo – rozpočtové 
provizorium, kdy bychom 
mohli zapomenout na inves-
tice. Rozpočet má v sobě 
finanční prostředky na chod 
úřadu, městskou policii, 
energie v bytových domech, 
mateřské a základní školy, 

Rada města Frýdku-
-Místku po projednání 
na valné hromadě TS a.s. 
uvolnila ke zveřejnění vý-
sledky nezávislého a od-
borného auditu veřejných 
zakázek v této městské 
společnosti za období roku 
2014 a první pololetí 2015. 
Plní tak další ze závazků 
přijatých v rámci „10 kro-
ků k otevřenější a transpa-
rentnější radnici“, které 
slíbila postupně zavádět. 

„Zavázali jsme se, že 
budeme provádět audity 
ve všech městských společ-
nostech a zveřejníme jejich 
závěry. Postupně tak bude-
me činit, vždy po seznáme-
ní s výsledky na valných 
hromadách společností. 
Důrazně se ohrazuji vůči 
výtkám Hnutí ANO, které 

byly pouze zástěrkou, jak 
nepodpořit rozpočet města, 
že jsme slíbili na webu měs-
ta zveřejnění do konce října. 
Formulace zněla, že audity 
v městských společnostech 
budou realizovány, nikoliv 
zveřejněny, do října tohoto 
roku. Vzhledem k tomu, že 
zastupitelé za Hnutí ANO 
odešli ze sálu údajně proto, 
že nemohou bez dostatku in-
formací o výsledcích auditů 
a kontrol hlasovat pro po-
dobu rozpočtu, nechápu, že 
nebyli přítomni ani na další 
více než dvě desítky jiných 
projednávaných bodů. Asi 
„prostě makali“ zrovna 
na něčem jiném, odměnu 
za výkon funkce zastupitelů 
ovšem dostanou celou,“ vra-
cí se k pondělnímu jednání 
zastupitelstva primátor Mi-

chal Pobucký.
Na webu města je nyní 

k dispozici kompletní zně-
ní auditorské zprávy, která 
konstatuje, že při auditu TS 
a.s. nebyla identifikována 
významná zjištění, která by 
vedla k výběru nesprávného 
dodavatele. Audit byl zamě-
řen nejprve na analýzu sou-
ladu vnitřních předpisů se 
zákonem o veřejných zakáz-
kách a dále byla provedena 
kontrola sedmi konkrétních 
zakázek. „Jednotlivá dílčí 
formální doporučení au-
ditorů obsažená ve zprávě 
směřující ke zlepšení ad-
ministrace řízení a postupů 
v řízeních o veřejných za-
kázkách jsme již zapracovali 
do vnitřních předpisů,“ ujis-
til předseda představenstva 
TS a.s. Jaromír Kohut.  (pp)

slovo primátora

Vážení občané,
v čase adventním máme za sebou poslední zastupitel-

stvo tohoto roku, které nemělo zrovna standardní prů-
běh, naplno se střetly u soudu také argumenty v kauze 
„čištění příkop“ z minulého volebního období, přesto 
nebo právě proto bych vám popřál, ať v nejbližších dnech 
naleznete co nejvíce klidu, ať je strávíte činností, která 
přispěje k vaší pohodě, a ať je prožijete ve zdraví a s lid-
mi, kteří vás mají rádi.

Ve městě máte dostatek příležitostí navštívit některé 
z akcí, které pro vás připravily městské organizace i jiní 
pořadatelé. Vyberte si z pestrého předvánočního menu 
a nasajte tu správnou vánoční atmosféru, která vyvr-
cholí u štědrovečerního stolu a za týden pak také tradič-
ním ohňostrojem, u něhož věřím, že se potkáme znovu 
ve velkém počtu, abychom se rozloučili s nelehkým ro-
kem a vydali se vstříc roku, který snad přinese všem více 
klidu.  Michal Pobucký

PRÁZDNÁ KŘESLA: Hnutí ANO opustilo jednací síň před projednáváním rozpočtu 
a vrátilo se až po obědě.  Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo schvalovalo rozpočet

Radnice zveřejnila první audit

Příjemné prožití 
vánočních svátků, 

pohodu a klid
všem občanům 

přeje
Rada města 

Frýdku-Místku

Národní dům, knihovnu, 
několik desítek sportovních 
organizací, dále masivní in-
vestice do oprav komunika-
cí, silnic, mostků, chodníků, 
veřejného osvětlení, má vel-
kou položku na svoz odpadů, 
údržbu zeleně, Beskydské in-
formační centrum, příspěv-
ky neziskovým organizacím, 

sociální služby a tak dále,“ 
vypočítával, co všechno by 
bylo zablokováno neschvále-
ním rozpočtu, primátor Mi-
chal Pobucký. Rozpočet byl 
nakonec schválen 24 hlasy.

Zastupitelé dále probírali 
problematiku osadních vý-
borů a snahu o větší autono-
mii jednotlivých místních 
částí.  

       (Pokračování na str. 4)
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„Vykonává-li zastupitel 
svou funkci v zájmu města, 
vykonává ji zároveň ve pro-
spěch jeho občanů, neboť 
město bez občanů není mys-
litelné. Proto přání Městu 
Frýdek-Místek je přáním 
všem občanům města Frýd-
ku-Místku. Magistrát města 
připravil prostřednictvím 
svých odborů pro občany 
města pod stromeček hro-
madu dárků, které se bu-
dou po otevření postupně 
v průběhu roku 2016 plnit. 
Na semináři k rozpočtu 
statutárního města Frýdek-
-Místek na rok 2016, který 
se uskutečnil 27. 11. 2015 
ve velké zasedací místnosti 
na magistrátu, byly obsahy 
všech balíčků důkladně pro-
diskutovány a na 8. zasedá-
ní zastupitelstva dne 7. 12. 
2015 schváleny. Všech 43 
zastupitelů bude v průběhu 
příštího roku s péčí řádného 
hospodáře, tedy s nezbyt-
nou loajalitou, s potřebný-
mi znalostmi a s pečlivostí, 
hospodařit s majetkem měs-
ta tak, aby toto hospodaření 
vedlo k všestrannému roz-

voji území města a uspoko-
jování potřeb jeho občanů. 
Vám, našim spoluobčanům 
města Frýdku-Místku, pře-
ji, abyste mezi připravený-
mi dárky pod městským 
stromečkem našli všech-
na svá přání, a pokud tam 
náhodou to vaše nebude, 
abyste se nebáli buď sami, 
nebo prostřednictvím svých 
zvolených zastupitelů, na-
vrhnout doplnění seznamu 
dárků tak, aby se pod příš-
tím stromečkem určitě ty 
vaše objevily spolu s další-
mi novými dárky. 

Jménem Klubu zastu-
pitelů KSČM Vám všem 
přeji v roce 2016 splnění 
všech Vašich osobních přá-
ní, samá pozitiva a sociální 
jistoty. Ivan Vrba 

 za Klub KSČM 

„Frýdku-Místku přeje-
me hlavně šťastné, zdravé 
a spokojené obyvatele. To 
je to nejdůležitější! Udělat 
město takové, aby ve Frýd-
ku-Místku žili lidé rádi, 
chtěli zde zakládat své ro-
diny, vychovávat své děti 

a pracovat. Toto je hlavním 
cílem všech zastupitelů 
za Hnutí ANO a o toto bu-
deme i nadále usilovat. 

Přejeme Vám tedy: Vše 
nejlepší do nového roku, 
krásně prožité vánoční svát-
ky a spoustu zdraví do nad-
cházejících let!“ Zastupitelé 
 Hnutí ANO 2011

„S určitou nadsázkou 
lze říct, že splněným před-
pokladem pro nadělování 
dárků městu je rozpočet, 
který byl v prosinci schvá-
len zastupitelstvem. Vlastní 
rozbalování přijde až v příš-
tím roce v podobě splnění 
plánovaných akcí a záměrů. 
Například od prvního ledna 
se mění vyhláška o místním 
poplatku, kdy děti do věku 
tří let nebudou platit za od-
pad, nově budou podporo-
vány rekonstrukce histo-
rických fasád domů nejen 
v památkových zónách, bu-
dou zatepleny další budovy 
pro seniory, opraveny chod-
níky a cesty, budou zvelebe-
ny další veřejné plochy, atd. 

Co bych ale přál městu 

nejvíce, je co nejrychlejší 
výstavba obchvatu, dosta-
tek pracovních míst, ob-
novu historických budov, 
např. Českého domu, bez-
pečnost a čistotu v ulicích 
a čistý vzduch. Za Hnutí 
Naše Město přeji všem klid-
né Vánoce a hodně zdraví, 
štěstí a optimismu v novém 
roce.“  Jiří Kajzar

 za Hnutí Naše Město

„Město Frýdek-Místek 
má minimálně dva obrov-
ské problémy, které nemůže 
radnice vyřešit pouze vlast-
ním přičiněním, ani kouzel-
ným proutkem, bohužel ani 
kouzlem Vánoc. Kdyby to 
možné bylo, pak bychom si 
pod stromeček určitě přáli, 
aby vznikl obchvat, a nao-
pak aby nevznikla obalov-
na v Chlebovicích. Protože 
víme, že na kouzla se spo-
léhat nemůžeme, chtěl bych 
ujistit všechny občany měs-
ta, že na těchto dvou problé-
mech budeme v novém roce 
2016 dále intenzivně praco-
vat.“ Karel Deutscher

 za klub ČSSD

„Město Frýdek-Místek 
má schválený rozpočet 
na rok 2016. Většina zastu-

pitelů tak rozhodla o tom, 
že i v příštím roce budou 
ve městě fungovat organi-
zace, které jsou na dotacích 
z města závislé. Například 
spolky a organizace v ob-
lasti sportu, kultury, soci-
álních věcí, zdravotnictví, 
vzdělávání atp. Toto je již 
dárek pro část společnosti, 
která v našem městě žije 
a pracuje, dárek, co obča-
nům města zpříjemňuje, či 
ulehčuje jejich každodenní 
životní pouť. Pojmu-li měs-
to jako společenství obča-
nů, tedy lidí, s kterými se 
denně setkáváme, tak bych 
chtěl nám všem popřát hod-
ně zdraví, štěstí, klidu a po-
hody, ať se nám splní co nej-
více přání, ať se nám daří 
v osobním i profesním živo-
tě, ať se na sebe všichni více 
usmíváme a daleko méně 
mračíme, více si pomáháme 
a neškodíme si navzájem. 
Prostě ať jsou všechny dny 
v příštím roce prosvíceny 
sluníčkem! Za klub zastu-
pitelů KDU-ČSL vám všem 
chci popřát krásný a poho-
dový zbytek adventní doby, 
radostné prožití Vánoc 
a úspěšný celý rok 2016.“

 Libor Koval
 za klub KDU-ČSL

 (Pokračování ze str. 1)
Byly vyjádřeny „obavy 

z rozbitých oken“ u těch, 
kteří budou rozhodovat 
o investicích v okrajových 
částech, ale vedení města 
věří, že osadní výbory si 
s většími pravomocemi po-
radí maximálně demokra-

tickou formou. „Místní si to 
musí odkomunikovat, ti, co 
se přistěhovali, starousedlí-
ci, sami budou mít možnost 
zvolit si priority. Pokud se 
nedomluví, vrátíme se k pů-
vodnímu modelu,“ nastínil 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar.  (pp)

Zastupitelé schválili rozpočet

Téma: Co byste přáli Městu Frýdek-Místek pod stromeček?

Město Frýdek-Místek 
se stále nehodlá spokojit 
s tím, že by v Chlebovicích 
vyrostla obalovna. Tento 
projekt soukromého inves-
tora od počátku považu-
je radnice za „pirátský“, 
protože byl zamlžován 
a nekonzultován s vede-
ním města, natož s veřej-
ností. V listopadu se proto 
na popud radnice na půdě 
magistrátu uskutečnila 
schůzka se zástupci ma-
teřské rakouské firmy, pro 
kterou je projekt připravo-
ván, s tím, že jedna z dce-
řiných firem investora ne-
jedná v souladu s etickým 
kodexem a environmentál-
ní politikou společnosti.  

Vedení města na schůzce 

prezentovalo svůj negativní 
postoj k celé záležitosti. Při-
pomenulo také, že nesouhla-
sí s územním rozhodnutím 
stavebního úřadu pro vznik 
betonárky v lokalitě Chlebo-
vic, o jehož správnosti nyní 
rozhoduje krajský úřad. 
Ten před několika dny sdě-
lil všem účastníkům řízení, 
včetně Statutárního města 
Frýdek-Místek, že shromáž-
dil veškeré podklady pro 
vydání rozhodnutí, ke kte-
rým se účastníci řízení nyní 
mohou vyjádřit, a pokračuje 
v odvolacím řízení. 

„Zástupce společnosti 
jsme na jednání mimo jiné 
také upozornili na nevyřeše-
ný problém v rámci přepravy 
materiálu. Je pro nás nepřed-

stavitelné, že bychom znovu 
pustili těžkou automobilo-
vou dopravu mezi obytné 
domy Chlebovic, odkud byla 
jen nedávno doprava svede-
na na část již vybudovaného 
obchvatu. Nelíbí se nám ani 
skutečnost, že obalovna je 
držitelem jen malé EIA, tedy 
posudku na zátěž pro životní 
prostředí. Podle nás by měla 
společnost předložit v sou-
ladu s novou legislativou 
velkou EIA, která by obsa-
hovala vyhodnocení více 
faktorů působících na život-
ní prostředí, včetně hlukové 
studie nebo dopadu záměru 
na krajinu. Společnost zatím 
na naše návrhy nereagova-
la,“ shrnul náměstek primá-
tora Karel Deutscher.  (pp) 

Město nesouhlasí s obalovnou

Tak tohle frýdecko-
-místecké zastupitelstvo 
dlouho nezažilo. Naposle-
dy to byla před lety ODS, 
která se demonstrativně 
zvedla a opustila jed-
nací sál. Nyní ke stejné 
obstrukci přistoupili za-
stupitelé zvolení za hnutí 
ANO, kteří přednesli své 
důvody, proč nechtějí být 
u projednávání rozpočtu 
na příští rok, ale do lavic 
se na další body nevrátili 
a přítomni byli znovu až 
v samotném závěru.

„Tento krok je pro nás 
jediným východiskem, jak 
poukázat na současný stav 
ve vedení města, které byť 
zvoleno s podporou opozič-
ních zastupitelů, předkládá 

jednomyslné a jednostran-
né návrhy,“ zaznělo v bez-
prostředním tiskovém vy-
jádření hnutí ANO. „Tomu 
opravdu nelze vůbec ro-
zumět, stejně jako prohlá-
šení Jaromíra Horkého, že 
nesouhlasí se zvyšováním 
pravomocí rady města. 
O čem to konkrétně mlu-
ví?“ ptá se primátor Michal 
Pobucký. „Nikdy není ku 
prospěchu věci, když lidé 
nejednají. Nezúčastňovat se 
jednání a pouze vše očerňo-
vat, určitě není cesta. Své-
ho času se jí vydala ODS 
a dnes v zastupitelstvu není. 
Myslím, že občané města už 
dali najevo, že si takto opo-
ziční práci nepředstavují,“ 
doplnil Libor Koval.  (pp)

Hnutí ANO podle scénáře ODS
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Zastupitelstvo města 
schválilo vydání obecně 
závazné vyhlášky o míst-
ním poplatku za komu-
nální odpad. Výše po-
platku zůstává stejná, ale 
nově jsou od něj osvobo-
zeny děti do tří let. 

„Rozhodli jsme se ale-
spoň částečně finančně 
ulevit rodinám s malými 
dětmi. Od příštího roku 
jsou od poplatku za ko-
munální odpad osvobo-
zeny děti do tří let. Jejich 
zákonným zástupcům bu- 

de poplatek účtován až 
následující měsíc od dovr-
šení tří let dítěte,“ upřes-
nil náměstek primátora 
Jiří Kajzar. Tímto krokem 
bylo pozvednuto také etic-
ké hledisko. „Bylo totiž 
přinejmenším nevhodné, 
aby první oznámení, které 
bylo adresováno ze stra-
ny magistrátu dítěti, byla 
složenka k zaplacení po-
platku za odpad,“ vysvětlil 
Libor Koval.    

Novinku ve prospěch 
dětí přinese také novela zá-

kona o místních poplatcích 
platná od příštího roku, 
podle které bude přenese-
na poplatková povinnost  
od roku 2016 za nezletilé 

dítě (do 18 let) nebo oso-
bu omezenou ve svépráv-
nosti na jeho zákonného 
zástupce, tj. rodiče nebo 

opatrovníka. Už by se tedy 
neměly opakovat situace 
z minulosti, kdy dítě dovr-
šilo 18 let a ihned mu bylo 
oznámeno, že dluží tisíce 
korun na poplatku za od-
pad, který za něj neplatili 
jeho rodiče nebo opatrov-
ník. Novela zákona tento 
dosud platný a nesmyslný 
krok od roku 2016 ruší, ale 
do roku 2015 jsou a budou 
nedoplatky stále evido-
vány na dítě a následně 
po něm vymáhány. 

Výše poplatku se nemě-

ní a již několik let zůstá-
vá na částce 492 koruny 
na osobu a rok. Lidé starší 
sedmdesáti let zaplatí roč-
ně 252 koruny. „V souladu 
se zákonem jsme mohli 
poplatek navýšit až na 680 
korun, ale neudělali jsme 
to. Nechceme zatěžovat 
peněženky občanů,“ do-
plnil primátor Pobucký 
s tím, že je to také malá 
odměna za to, že lidé tří-
dí odpad a zbytečně tak 
nezvyšují náklady na jeho 
likvidaci.

„plníme
programové
prohlášení“

Vedení města neustále 
aktivně vyjednává o co nej-
rychlejší výstavbě obchva-
tu, na který místní občané 
čekají spoustu let. V mi-
nulých dnech kontaktoval 
náměstek primátora Karel 
Deutscher, který má ve své 
kompetenci oblast dopravy 
ve městě, senátora Petra 
Gawlase, místopředsedu 
Podvýboru pro dopravu 
a energetiku, kterého oslo-
vil s žádostí o společné úsilí 
v podnikání aktivit vedou-
cích k urychlené výstavbě 
obchvatu města.

„Spolu se senátorem 

Gawlasem jsme si dohodli 
schůzku s ministrem do-
pravy Danem Ťokem, se 
kterým jsme se sešli počát-
kem minulého týdne. Mi-
nistr nás ujistil, že obchvat 
Frýdku-Místku má vysokou 
prioritu. Přislíbil také, že 
udělá maximum pro zaháje-
ní příprav stavby obchvatu 
v souvislosti se čtyřmi úseky 
v celkové délce 370 metrů, 
které brání výstavbě ob-
chvatu. Jedná se o dva něko-
likametrové úseky v oblasti 
Dobrá a dva v oblasti Olešná, 
na které bylo vydáno staveb-
ní povolení, ale Děti Země 

proti němu podaly rozklad. 
Stavební povolení tak nyní 
zkoumá rozkladová komise 
ministerstva dopravy,“ vy-
světlil náměstek primátora 
Karel Deutscher. 

Problematickou situaci 
by měl ministr dopravy Ťok 
zhodnotit v terénu na vlast-
ní oči. „Návštěvu Frýdku-
-Místku spojenou s prohlíd-
kou trasy obchvatu přislíbil 
na první čtvrtletí příštího 
roku a zároveň nás ujistil, že 
na přípravné práce obchvatu 
bude v roce 2016 vyčleněno 
200 milionů korun,“ doplnil 
náměstek Deutscher.

S MINISTREM DOPRAVY: Senátor Petr Gawlas s ná-
městkem primátora Karlem Deutscherem navštívili Dana 
Ťoka.

Ministr dopravy Ťok přikládá 
obchvatu města velkou prioritu 

Mikuláš s anděly a čer-
tem navštívil už 3. prosin-
ce nemocné děti na dět-
ském oddělení Nemocnice 
ve Frýdku-Místku. Tento 
rok přišli potěšit děti há-
zenkáři a volejbalistky 
frýdecko-místeckých ex-
traligových klubů.

„Je vždycky fajn, když 
sportovní kluby ve městě 
umí spolupracovat. Ne vždy 
se to u nás daří,“ pochválil 
účastníky akce náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který přihlížel mikuláš-
skému počínání členů ex-
traligového klubu házené 
mužů SKP Frýdek-Místek 

v čele s reprezentantem 
ČR Vojtěchem Petrovským 
a volejbalistek extraligo-
vého klubu TJ Sokol NIBE 
Frýdek-Místek, převleče-
ných za anděly. Mikuláš se 
svými pomocníky, včetně 
shovívavého čerta, přišli 
rozveselit hospitalizované 
děti a přinesli jim mikuláš-
skou nadílku v podobě ovo-
ce a sladkostí.

U těch nejmenších se sem 
tam objevilo i trochu stra-
chu, ale většina dětí odváž-
ně přednesla básničku či za-
zpívala písničku, za kterou 
byla odměněna potleskem 
a dárkovým balíčkem.  (pp)

Přes tři miliony ko-
run stály úpravy zahrady 
městských jeslí na ulici 
Brožíkova, které byly do-
končeny v listopadu a nyní 
slavnostně předány jako 
další akce, kterou se poda-
řilo realizovat z Regionál-
ního operačního progra-
mu Moravskoslezsko, což 
znamená získání dotace 

ve výši 85 procent nákladů.
V rámci stavebních pra-

cí bylo provedeno bourání 
stávajících nevyhovujících 
asfaltových ploch, teras 

a přístřešků, jejichž sloupy 
omezovaly volný a bezpeč-
ný pohyb dětí,“ řekl náměs-
tek primátora Jiří Kajzar 
k stavebním úpravám, kte-
rými bylo docíleno zlepšení 
prostředí venkovního areálu 
jeslí. „Pro děti to bude kaž-
dopádně znamenat nejen 
větší bezpečnost, ale i více 
zábavy a prostoru,“ doplnil 
Libor Koval. Děti i rodiče 
určitě ocení pryžové chodní-
ky a terasy umožňující jízdu 
na trojkolkách a dalších při-
bližovadlech. V travnatých 
plochách určených k pohybu 
dětí jsou rozmístěny herní 
prvky jako prolézací dome-
ček, vláček s vagonem, hou-
pačky, lavičky a jiné herní 
prvky. „S dětmi nechodíme 
mimo areál, na to jsou moc 
malé. Proto na zahradě trá-
víme opravdu hodně času,“ 
podotkla ředitelka úspěšné-
ho městského zařízení, které 
je využíváno na plnou ka-
pacitu, Dagmar Zemanová. 
 (pp)

„zvelebujeme
z dotací EU“

Děti do tří let osvobozeny od poplatku za odpad

Jesle mají upravenou zahradu

NOVÉ PRVKY: Děti si budou hrát v přívětivém prostředí 
plném zeleně.  Foto: Petr Pavelka

Dětem v nemocnici nadělovali
házenkáři s volejbalistkami

SPORTOVCI V NEMOCNICI: Volejbalistky rozdávaly 
andělské úsměvy a čert se držel raději stranou. 
 Foto: Petr Pavelka
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Poslední listopadový 
den bylo zahájeno soud-
ní líčení v kauze „čištění 
příkop“ po povodních, 
v níž byli obžalováni 
všichni členové bývalé 
rady města, kteří rozho-
dovali o šesti veřejných 
zakázkách v letech 2010-
-2012. 

Pondělí a úterý bylo 
ve znamení obhajob jed-
notlivých obžalovaných, 
kteří dokázali vystupovat 
se svými utříděnými argu-
menty i déle než hodinu, 
protože nikdo už necítil 
potřebu uchovávat si nej-
různější směry své obha-
joby z obavy, že by státní 
žalobce svou žalobu podle 
potřeby upravoval. Podle 
vystoupivších totiž státní 
zástupce Ladislav Hradil 
postupoval celou dobu ve-
lice nestandardně, od brá-
nění nahlížení do spisu, 
přes jmenování „nestran-
ného“, přitom stranického, 
opatrovníka města z řad 
ODS a lajkování hnutí 
ANO na facebookovém 
profilu, až po skryté vý-
hrůžky vazbou, jen aby 
vytvořil kriminální kau-
zu, která není odrazem re-
álné skutečnosti. Mluvilo 
se o procesech padesátých 
let a pokusných králících, 
kdy se na severu Moravy 
na příkladu Frýdku-Míst-
ku testuje, jaká je propust-
nost systému v politických 
kauzách tohoto typu. Ob-
žaloba byla opakovaně 
označena za bezpředmět-
nou, vykonstruovanou 
a šikanózní.

Například primátor Mi-
chal Pobucký se vyjadřo-
val ve 125 bodech na 21 
stranách.

V obhajobě zazněly 
mimo jiné tyto skuteč-
nosti:

- Když v roce 2012 za-
čalo policejní vyšetřování, 
zásahová jednotka zatýka-
la nevinné lidi a vytaho-
vala je z domovů. Napří-
klad ředitelku jeslí, která 
byla (kdo ví proč) dva dny 
držena v cele předběžného 
zadržení, aby byla násled-
ně propuštěna, aniž by se 
jí za tento přehmat kdoko-
liv dodnes omluvil. 

- Dva znalecké posudky 
ve spisu tvrdí, že cena je 
obvyklá, a jen jeden zna-
lecký posudek, který sám 
uvádí, že znalecký ústav 

neměl k dispozici všechny 
potřebné podklady, tvrdí, 
že cena obvyklá není.

- Státní zástupce tvrdí, 
že neexistuje důkaz, že 
v roce 2010 byly nějaké 
povodně. Přitom na kri-
tickou situaci ve Frýdku-
-Místku se přijel podívat 
ministr vnitra Martin Pe-
cina i hejtman Moravsko-
slezského kraje Jaroslav 
Palas.

- Kdybychom zadali vy-
pracování znaleckého po-
sudku na cenu obvyklou, 
jak to navrhuje státní zá-
stupce, a město by za něj 
zaplatilo cenu, jakou za-
platila policie za znalec-
ký posudek a jeho dva 
dodatky vypracované 
v této trestní věci, mohu se 
zcela důvodně obávat, že 
bychom zde stáli rovněž, 
a to za nehospodárnost 
a způsobení škody městu 
s odůvodněním, že zadá-
ní vypracování takového 
znaleckého posudku bylo 
nadbytečné a drahé, proto-
že na zjištění ceny obvyklé 
má město přece profesio-
nální aparát.

- Státní zástupce u to-
hoto soudu před časem 
žaloval členy rady obce 
Ostravice. Radní vyhráli, 
státní zástupce se odvolal, 
a vyhráli to i u Krajského 
soudu v Ostravě. Když po-
litik pracuje špatně, lidé 
ho znovu nezvolí, když 
dělník vyrobí zmetek, po-
cítí to na své mzdě, když 
lékař provede špatně ope-
raci, pošlou ho před soud. 
Každý nese zodpovědnost 
za své činy. A co státní 
zástupce? Když někoho 
neoprávněně pošle před 
soud a soud jej zprostí ob-
žaloby, nese státní zástup-
ce následky svého konání? 
Ne.

- Když orgány činné 
v trestním řízení v této 
kauze žádaly Senát Par-
lamentu České republiky 
o vydání Evy Richtrové, 
někteří senátoři si klepa-
li na čelo, zdali se někdo 
lidově řečeno nezbláznil. 
Trestní stíhání se nezdálo 
ani takovým právnickým 
kapacitám, jako je napří-
klad bývalá předsedky-
ně Nejvyššího soudu ČR 
a bývalá místopředsedky-
ně Ústavního soudu ČR 
JUDr. Eliška Wagnerová, 
která byla zpravodajem 

mandátního a imunitní-
ho výboru ve věci tohoto 
řízení o vydání. Rovněž 
mohu uvést JUDr. Miro-
slava Antla.

- Státní zástupce nám 
jakožto členům rady města 
dále vytýká, že jsme před-
mětnou činnost nezadali 
městské společnosti TS, 
a. s., když „zadání za-
kázky této městské spo-
lečnosti založené právě 
za účelem údržby místních 
komunikací nic nebráni-
lo“. Z této citace je zcela 
zřejmé, že státní zástupce 
o této problematice ví jen 
velmi málo. Podmínkou 
nutnou k tomu, aby město 
mohlo zadat společnosti 
TS, a. s., a obecně jaké-
koliv jiné městské spo-
lečnosti, kterou vlastní, 
zakázku přímo tzv. z ruky, 
je, aby společnost vyko-
návala převážnou část své 
činnosti (minimální hra-
nice dle Evropské unie je 
80 %) pro Město Frýdek-
-Místek. V předmětných 
letech přitom byly podíly 
nižší: 2010 (68,92 %), 2011 
(71,40 %), 2012 (78,44 %).

Eva Richtrová demon-
strovala nesmyslnost ob-
žaloby na faktu, že v době, 
kdy vykonávala funkci se-
nátorky, nedal Senát sou-
hlas k jejímu vydání, a to 
napříč celým politickým 
spektrem. „V České repub-
lice je 6252 obcí. Na vý-
sledek tohoto jednání bu-
dou čekat všichni. Protože 
to není o Frýdku-Místku, 
to není jenom o zastupite-
lích města Frýdku-Míst-
ku, ale dá se to vztáhnout 
na kohokoliv z těchto 6252 
obcí,“ upozorňovala Eva 
Richtrová, že žaloba zpo-
chybňuje celý systém hla-
sování radních na základě 
předložených materiálů.

Státní zástupce Ladislav 
Hradil při obžalobě ne-
sčetněkrát opakovaně tvr-
dil, že „svým hlasováním 
radní rozhodli zakázky 
přidělit za zcela evidentně 
a na první pohled předra-
ženou cenu, neodpoví-
dající ceně obvyklé, což 
mělo být rozpoznatelné 
bez zřejmých obtíží“. Jed-
ním dechem však dodával, 
a už tím si protiřečil, že 
neprovedli žádnou studii, 
projekt, rozpočet či jiný 
podklad, který by ji objek-
tivně odůvodňoval. Nejen 

radní Jaroslav Chýlek pak 
upozorňoval na otázku, 
proč si policie nechávala 
zpracovat znalecký po-
sudek, který stál 115 tisíc 
korun, a lopotně se něko-
likrát doptávala doplňu-
jícími otázkami, když šlo 
o tak evidentní a na první 
pohled předraženou cenu. 
„Z analýzy vyplývá, že 
v předmětném roce rada 
rozhodovala o 1239 mate-
riálech, z nichž bylo 164 
o zakázkách, 454 o majet-
ku města a 112 o financích. 
Pokud bychom podle ná-
vodu státního zástupce ne-
chávali ke každému dru-
hému až třetímu materiálu 
předkládat studie, za prvé 
město neúměrně zatíží-
me naprosto zbytečnými 
náklady a za druhé měs-
to naprosto paralyzujeme 
v rozhodovacím procesu,“ 
řekl Jaroslav Chýlek, kte-
rý upozornil, že policie už 
obvinila i exnáměstka mi-
nistra za to, že mrhal pe-
nězi za studie. Radní Jaro-
slav Chýlek předal soudu 
řadu dokumentů a důka-
zů, které opatřoval z vlast-
ní iniciativy, například 
protokoly o odebraných 
vzorcích z příkopů akredi-
tované fyzikální a chemic-
ké laboratoře. „Jak jsem 
byl poučen, látkami, kte-
ré se ve vzorcích zjišťují 
ve svých limitech a podle 
kterých se určuje, o jaký 
odpad jde, jsou: rozpuš-
těný organický uhlík, 
chloridy, fluoridy, sírany, 
arsen, baryum, kadmium, 
chrom, měď, rtuť, nikl, 
olovo, antimon, selen, zi-
nek, molybden, rozpuště-
né látky a také pH. Všech-
ny tyto prvky a parametry 

jsem jmenoval proto, že 
na rozdíl od pana státní-
ho zástupce nerozpoznám 
žádný z těchto prvků 
pouhým okem pohledem 
do příkopu. Pochybuji do-
konce, že by to dokázal 
Superman,“ prohlásil Ja-
roslav Chýlek.

Jde o to, že státní zá-
stupce ve svých konstruk-
cích účelově neustále ho-
voří o zemině a kamení, 
nikoliv o kategorii „uliční 
smetky“, která se musí 
ukládat na skládce, a tudíž 
se výrazně promítá do ná-
kladů firem na předmětnou 
zakázku. Laboratoř přitom 
odhalila, že u vzorků byly 
překročeny limity napří-
klad zinku, olova, niklu 
a rtuti, takže Frýdecká 
skládka následně takový-
to výkopek označila právě 
za uliční smetky s cenou 
1.020 Kč/t bez DPH. O tu 
se opíraly i dva znalecké 
posudky, které cenu vy-
soutěžených zakázek braly 
jako obvyklou. Také re-
nomovaný znalecký ústav 
APOGEO, který byl oslo-
ven Jaroslavem Chýlkem, 
potvrdil chybné zatřídě-
ní odpadu v dokumentu, 
o který se opírá státní 
zástupce a jenž vykazuje 
další specifikované vady 
a nedostatky. Už celkem 
tři znalecké posudky tedy 
dávají za pravdu radním, 
že zadali veřejné zakáz-
ky, o které se utkalo 14(!) 
různých firem, skutečně 
za cenu obvyklou a že se 
tedy v dané věci jedná 
o vykonstruovaný, podle 
všeho i politicky motivo-
vaný příběh státního zá-
stupce Ladislava Hradila. 
 (pp)

Radní předkládali soudu důkazy, že nepochybili

KVĚTEN 2010: Byly povodně, nebo nebyly? Státní zá-
stupce Ladislav Hradil tvrdí, že nikoliv. Frýdek-Místek 
přitom kvůli vážnosti povodňové situace navštívil tehdejší 
hejtman Jaroslav Palas a ministr vnitra Martin Pecina. 
 Foto: Petr Pavelka
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20. října v brzkých ran-
ních hodinách vyrazili 
čtyři uživatelé „Oázy po-
koje“ v doprovodu dvou 
zaměstnankyň na dvou-
denní výlet do Bratislavy. 
Cestovalo se vlakem, což 
bylo pro všechny velkým 
zážitkem. 

Po příjezdu do hlavního 
města Slovenska čekalo 
účastníky výletu nejdříve 
ubytování v historické čás-
ti, a to v Centru Salvator, 
a poté, posilněni obědem, 

vyrazili všichni společně 
na prohlídku města. Jako 
první na pořadu dne byla 
návštěva Bratislavského 
hradu, kde všechny uchvá-
tila expozice moderního 
umění mladých umělců 
z celého světa. Poté ná-
sledovala prohlídka staré 
části Bratislavy, kterou byl 
první den výletu završen.

Následující den, po sní-
dani, dojeli účastníci vý-
letu městskou hromadnou 
dopravou na hrad Devín, 

ležící na soutoku Dunaje 
a Moravy, kde se naskytl 
nádherný výhled na sou-
sední Rakousko. Na zpá-
teční cestě se všichni 
společně prošli ještě po ná-
břeží Dunaje a pak už se 
nejkratší cestou vydali 
k hlavnímu nádraží, kde 
v odpoledních hodinách 
nastoupili do vlaku a vy-
razili zpátky domů. Všem 
účastníkům se výlet moc 
líbil. 

 Iva Kulhánková S atmosférou Vánoc si 
lidé spojují krásné chvíle 
prožité v kruhu rodiny, 
svých blízkých a přátel. 
Vyhledáváme lidi, kte-
ré jsme v průběhu roku 
nepotkali v tíze pracov-
ního shonu. Těšíme se, že 
po leckdy hektických pří-
pravách, úklidech a náku-
pech usedneme u štědro-
večerního stolu a budeme 
si vychutnávat klid a pocit 
štěstí. Ne všude je ovšem 
tato situaci takto idylická. 
Ne všichni tráví tyto svát-
ky v rodinném kruhu. Ne 
každý má to štěstí prožít 
Vánoce takto pohodově.

V azylových domech pro 
ženy nebo matky s dětmi se 
klientky připravují na Vá-
noce už od listopadu.

Vyrábí vánoční dekora-
ce, adventní věnce, pečou 
perníčky a cukroví. Snaží 
se navodit předvánoční at-
mosféru a domácí prostředí. 
I když není azylový dům 
zrovna ideálním místem pro 
slavení Vánoc, naši pracov-
níci se snaží klientkám toto 
mnohdy náročné období co 
nejvíce zpříjemnit a být jim 
v těchto chvílích především 
oporou.

Během svátků zní azylo-
vým domem koledy. Štědrý 
večer začíná čtením z bible 
a modlitbou, uživatelky za-
vzpomínají na své nejbližší. 
K večeři si všichni společně 
připraví tradiční hrachovou 
polévku, bramborový salát 
a smaženého kapra.

Některé klientky od-
cházejí na vánoční svátky 
ke svým příbuzným a zná-
mým. Ne všechny ale mají 
tuto možnost.

Například paní Karolí-
na středisko Sára Frýdek 
Místek využívá krátce, jsou 
to její první Vánoce v azy-
lovém domě. Kdyby byla 
s rodinou, tyto svátky by 
nejspíše neslavila, jelikož 
vztahy mezi nimi nebyly 
zrovna ideální. Od letoš-
ních Vánoc očekává hlav-
ně nová přátelství, protože 
tyto svátky jsou především 
o tom, aby se člověk necítil 
sám.

Stejně tak i my vám 
přejeme nádherné prožití 
vánočních svátků v kruhu 
svých blízkých a krásné 
vzpomínky na ně, které 
vás budou provázet během 
příštího roku. 

 Slezská diakonie

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních slu-
žeb, upozorňuje všechny žadatele, kteří již mají podanou 
žádost o přidělení bytu v režimu sociálního bydlení pro 
seniory ul. Sadová, ul. 17. listopadu, ul. Zámecká, ul. 
Na Aleji 82, ul. Těšínská ve Frýdku-Místku, aby se mezi 
4. lednem až 31. březnem 2016 dostavili v úřední dny, 
tj. pondělí a středu (v době od 8.00 do 17.00 h., polední 
přestávka 11.30 – 12.30) a ve čtvrtek (v době od 13.00 
do 15.00 h.) na odbor sociálních služeb, budova ul. Rad-
niční 1149, 1. patro, kancelář č. 210 k aktualizaci svých 
žádostí. K aktualizaci je třeba doložit aktuální potvrzení 
o výši příjmu a doklad o nájemním, podnájemním, vlast-
nickém nebo jiném právním vztahu prokazující bytovou 
situaci žadatele.

Toto upozornění se netýká žadatelů, kteří mají poda-
nou žádost o přidělení bytu v Penzionu pro seniory Frý-
dek-Místek, p. o., ul. Lískovecká. Tito žadatelé budou své 
žádosti aktualizovat až v dubnu 2016.

 Marcela Pěkníková, odbor sociálních služeb

Dobrovolník, to je člo-
věk s velkým srdcem, 
který je ochotný věnovat 
svůj čas a energii jiným 
lidem, kteří potřebují 
pomoc. ADRA ČR spo-
lupracuje s více než 1 700 
takovými lidmi. Dobro-
volníci si zaslouží naši 
úctu každý den, ale 5. 
12. obzvlášť! Slavili totiž 
svůj svátek. 5. prosinec 
označila OSN před 30 
lety za Mezinárodní den 
dobrovolníků.

Ve Frýdku-Místku spo-
lupracuje s dobrovolníky 
v sociálních a zdravotních 
službách ADRA, Charita 
a Slezská diakonie. Právě 
tyto tři organizace spojily 
své síly s cílem vytvořit 
příležitost k oslavě s těmi, 
kteří rádi dělají něco navíc 

a pro druhé. 
Toto setkání lidí dobré 

vůle proběhlo 5. prosince 
ve farním kostele sv. Jana 
Křtitele ve Frýdku. Kromě 
duchovního povzbuzení 
ze strany představitelů 
tří církví dobrovolníci 

dostali jako poděkování 
za jejich dobrovolné nasa-
zení ve prospěch druhých 
umělecký zážitek kapely 
Šeptem.

Za organizační tým 
Bc. Lenka Praus, Dobro-
volnické centrum  ADRA

11. listopadu jsme 
s terénní službou Zoom 
ve spolupráci s Art move-
ment pořádali Workshop 
na téma „Jak se žije li-
dem s duševním onemoc-
něním“. Akce proběhla 
v příjemném prostředí 
penzionu U křivého psa 
a aktivně se jí zúčastnilo 
přes 40 osob z řad soci-
álních pracovníků, zá-
stupců osob s duševním 
onemocněním, pracovní-
ků v sociálních službách, 
zástupců neziskových or-
ganizací, místních úřadů 
i široké veřejnosti. Cílem 
workshopu bylo přispět 
k destigmatizaci osob 
s duševním onemocněním.

V úvodu byli účastníci se-
známeni se základními cíli 
a programem workshopu. 
Poté následovalo promítá-
ní dokumentárního filmu 
Paralelní životy, který při-
nesl účastníkům srovnání 
přístupů k reformě psychi-
atrické péče a návaznosti 

na sociální a zdravotní sys-
tém v několika evropských 
zemích se situací v České 
republice. Po zhlédnutí do-
kumentu následovala krátká 
diskuse k aktuálnímu stavu 
v ČR a potřebám jednotli-
vých cílových skupin, zapo-
jených do procesu péče. 

Velmi zajímavou částí 
workshopu bylo vystoupení 
paní Špinarové, bývalé peer 
konzultantky obecně pro-
spěšné společnosti Iskérka. 
Úvodem paní Špinarová 
představila přítomným po-
jem peer konzultant a poté 
svůj osobní příběh života 
s nemocí. 
V kontextu 
workshopu 
byl nena-
hraditelný 
její přínos 
z e j m é n a 
z hlediska 
p o h l e d u 
osoby, která 
dokáže vel-
mi otevřeně 

zprostředkovat svůj zážitek 
s nemocí a zároveň se podě-
lit o své poznatky s fungo-
váním systému zdravotní 
a sociální péče. 

Během závěrečného shr-
nutí byl krátce představen 
komiksový příběh na téma 
integrace duševně nemoc-
ných osob do běžného ži-
vota autorky Galiny Miklí-
nové.

Děkujeme všem účastní-
kům za jejich přítomnost, 
aktivní zapojení a vytvoře-
ní příjemné atmosféry.

 Dominika Jonáková, 
 Jana Zborovská

Výlet Oázy pokoje do Bratislavy

Vánoce v azylovém domě

Jak se žije lidem s duševním onemocněním

30. Mezinárodní den dobrovolníků

Aktualizace žádostí o přidělení bytu 
v režimu sociálního bydlení pro seniory
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kam za sportem a relaxací
SKP Frýdek-Místek – házená extraliga

SKP F-M – Karviná  
Sokol F-M – volejbalová extraliga žen
út 22. 12.
Mezinárodní mistrovství v krasobruslení čtyř zemí 
ve dnech 19.–20. 12. v nové WERK ARENĚ v Třinci

v kategoriích jednotlivců i párových disciplínách. 
Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko.

Vánoční turnaj v ping-pongu
26. 12. pořádá TJ Slezská – 2. ZŠ F-M tradiční 

36. Vánoční turnaj ve stolním tenise v tělocvičně 
ZŠ na ulici J. Čapka.

Prezentace 8.30 – 9.00 hodin, příchod boční brankou 
(zastávka MHD u Gustlička). Sportovní obuv s sebou. 

Zveme všechny členy, jejich rodiče, bývalé členy 
a neregistrované hráče z řad žáků i dospělých.

ne  20. 12.  v 17.00

TJ Sokol F-M – VK UP Olomouc

DVOJBLOK: S posledním celkem extraligy sokolky 
doma vyhrály 3:1. V derby s Ostravou následně podlehly 
jasně 3:0.  Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místečtí hoke-
joví fanoušci už si po skon-
čení domácích utkání zvyk-
li zůstávat na svých místech 
a čekat na závěrečnou 
děkovačku celého týmu. 
A zapojují se i oni sami. 
Showman brankář Lukáš 
Daneček se po vyhraných 
nájezdech proti ValMezu 
chopil mikrofonu a spo-
lečně s celou halou začal 

zpívat píseň Okolo Frýdku 
cestička. 

Už od začátku sezóny 
předvádí gólman Lukáš Da-
neček velmi originální a po-
vedené děkovačky. Vždycky, 
když se postaví při domácím 
utkání do brány, fanoušci si 
přejí výhru ještě o to více, 
protože jsou zvědavi, co zase 
předvede. Začalo to bláz-
nivými salty za bouřlivých 

ovací nadšených fanoušků. 
Poté si brankář, přezdívaný 
Steve, postavil své spoluhrá-
če jako kuželky a zahrál si 
s nimi bowling přímo na ledě. 
A v neposlední řadě ze sebe 
hokejisté udělali domino 
a vyzkoušeli si, že dominový 
efekt funguje i s jejich vlast-
ními těly. Je skvělé vidět, že 
spolupráce týmu funguje jak 
ve hře, tak mimo ni.

Rok 2015 byl pro frýdec-
ko-místecký klub „JUDO 
BESKYDY“ mimořádně 
úspěšný. Mladí sportovci 
vybojovali na národních 
mistrovských soutěžích dva 
tituly a další čtyři medailo-
vá umístění. 

Tituly mistryň republiky 
vybojovaly Natálie Filipcová 
v kategorii dorostenek a Ka-
rolína Kubíčková v katego-
rii starších žaček. Ve stejné 
kategorii vybojoval stříbro 
Šimon Filipec. V kategorii 
mladšího žactva patří stříbr-
né medaile Ondřeji Slámovi 
a Elišce Kubíčkové. Na bron-
zovou medaili dosáhla Ven-
dula Mecová. Také dalších 

sedm bodovaných umístění 
postavilo frýdecko-místecký 
kolektiv do čela pomyslné 
tabulky úspěšnosti morav-
skoslezských týmů v práci 
s mládeží. Judisté z Beskyd 
vybojovali další dva tituly 
jako hostující v žákovských 
a dorosteneckých družstvech 
Olomouce a Baníku Ostrava. 
Tvořili také základ stříbrné-
ho týmu v poháru republiky 
smíšených družstev krajů. 

Klub má pro letošní rok 
ve svých řadách osm pře-
borníků kraje. Benjamínky 
Tomáše Vontora, Natálii 
Majdlochovou, Šimona 
Pejcla a Adama Žídka. Žáky 
Daniela Šimka, Vendulu 

Mecovou a Karolínu Kubíč-
kovou. Dorostence Ondřeje 
Chlopčíka. Šampiony Mo-
ravy v kategorii benjamínků 
se stali Natálie Majdlochová, 
Adéla Deméterová, Ondřej 
Bortel a Adam Žídek. Pra-
videlné tréninky probíhají 
v hale policejního útvaru 
„Na Bahně“. Pod vedením 
zkušených trenérů v čele 
s Pavlou Prőllovou. Na nezá-
jem o členství si vedení klubu 
rozhodně nestěžuje. Člen-
skou základnu dnes tvoří 151 
dětí a mládeže. Frýdecko-
-místecký klub je pilířem se-
skupení regionálních oddílů 
juda, které ve svých řadách 
sdružuje téměř tři stovky 

Házenkáři se po po-
sledních dvou výhrách 
na hřištích soupeřů (Li-
tovle a Zlína) stále drželi 
v popředí extraligové ta-
bulky. V duelu s obhájcem 
titulu z Plzně šlo o hodně. 
V případě vítězství by se 
náš celek posunul na dru-
hé místo. Jeden bod za ve-
doucí Duklu. 

A začátek střetnutí na-
svědčoval tomu, že by se to 
mohlo podařit. Okamžitě 
jsme se ujali vedení. Svě-

řenci Aleše Chrastiny ved-
li 4:1, poté i 5:2. Jenže pak 
se v brance hostí rozchytal 
Radek Motlík, který přivá-
děl naše hráče k zoufalství. 
Západočeši si tak od ne-
rozhodného stavu 6:6 za-
čali postupně vypracovávat 
vedení. Po prvních třiceti 
minutách se skóre zastavilo 
na 16:11 ve prospěch našeho 
soupeře.

Po změně stran se ob-
raz hry příliš nezměnil. 
Naši hráči dokázali snížit 

na 20:23, ale blíže se k hos-
tujícím házenkářům ne-
dokázali přiblížit. „Z naší 
strany to dneska bylo špatné 
utkání. Začali jsme slušně, 
dobře jsme bránili, dali jsme 
nějaké góly z rychlých úto-
ků. Jenže opět jsme si do-
volili luxus v podobě deseti 
neproměněných vyložených 
šancí včetně čtyř sedmiček. 
To je na takové utkání hroz-
ně moc,“ uvedl po zápase 
s Plzní trenér SKP Frýdek-
-Místek Aleš Chrastina.

Nejmladší benjamínci na šampionátu Moravy.

Judisté mohou bilancovat úspěšnou sezónu

Na úřadujícího mistra nestačili
SKP F-M – Talent Plzeň 26:32 (11:16)

členů. Každé další dítě je pro 
trenéry výzvou ke kvalitní 
práci, které ve většině přípa-
dů vede k zlepšení jeho cel-
kové kondice, ať po stránce 
fyzické, tak psychické a mo-
rální.

Předseda klubu Luděk Ku-
bíček: „Chci poděkovat vede-

ní města a všem příznivcům 
a sponzorům, kteří nás v prá-
ci s dětmi podporují. Je dob-
ré vědět, že máme spojence 
ve snaze o zlepšení kondice 
a zdravého životního stylu 
mladých. Judisté přejí všem 
občanům města krásné proži-
tí Vánoc a úspěšný rok 2016.“

Lukáš Daneček rozezpíval Polárku

Hornická desítka obdržela „Zlatou plaketu ČAS“
Počátkem prosince pro-

běhlo v Praze slavnostní 
vyhlášení nejlepších běhů 
v České republice za rok 
2015. Konalo se za účas-
ti předsedy ČAS Libora 
Varhaníka, 
šéf trenéra 
r e p r e z e n -
tace a troj-
násobného 
mistra světa v deseti-
boji Tomáše Dvořáka, 
nechyběla světová re-
kordmanka na 800 m 
Jarmila Kratochvílová, 

čeští rekordmani Jiří Sý-
kora (5000 m), Jan Peša-
va (10000 m), Ivan Uvízl, 
bratří Petr a Pavel Kli-
mešové a další legendy 
českého běhu. 

Již popáté 
se mezi desít-
ku nejlepších 
běhů zařadila 
také frýdecko-

-místecká Hornická desít-
ka! Zlatá plaketa, kterou 
převzali Josef Nejezchleba 
a Zdeněk Martinák z rukou 
Oldřicha Zvolánka, místo-

předsedy Českého atletic-
kého svazu, a Roberta Šte-
fka, jednoho z nejlepších 
běžců historie, patří všem, 
kteří jste na slezanském 
běhu startovali.

„s podporou
města“
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Stalo se již tradicí, že 
v poslední den v roce se 
ve Stovkách odehrají dvě 
silvestrovská utkání. Pro-
ti sobě se totiž staví celky 
Válcoven plechu a Slezanu. 
Nejinak tomu bude i letos, 
kdy proběhne již šestý roč-
ník tohoto derby.

Jako první se na umělé trá-
vě ve frýdeckých Stovkách 
představí od 9 hodin bývalí 
fotbalisté Válcoven a Sleza-

nu (nad 35 let). Hned po nich 
(od 10.30 hodin) pak svůj um 
předvedou hráči, kteří bavili 
frýdecko-místeckého fanou- 
ška před několika lety. Již 
pošesté totiž poměří síly fot-
balisté nad 50 let. Lepší vzá-
jemnou bilanci mají prozatím 
hráči Válcoven, kteří v derby 
ještě neprohráli. I tentokráte 
je proti městskému rivalovi 
povede z lavičky legendární 
trenér Ján Zachar.

Posledním závodem 
byla zakončena celoroční 
soutěž pro mládež Běžecká 
cena mládeže. Skládala se 
z dvaceti závodů v průběhu 
celého roku a celkem bodo-
valo v sedmi věkových ka-
tegoriích 475 děvčat a 525 
chlapců. A kdo byl v běžec-
kém snažení nejlepší? 

Začneme od těch nej-
menších benjamínků. Mezi 
děvčaty to byla Nikol Ern-
stová před Erikou Běčáko-
vou a Nelou Fridrichovou, 
u chlapců Tobiáš Kluz před 
Ondřejem Mynarzem a Lu-
casem Pavelkou. Kategorii 
minipřípravky ovládla Vik-
torie Bartoňová před Ellen 
Burkovičovou a Vanessou 

Prymusovou, u chlapců 
Vojtěch Kulich, před Janem 
Hrčkem a Šimonem Václa-
víkem. V přípravce se ví-
tězkou stala Julie Hrčková, 
za ní skončila Barbora Bys-
třičanová a Nela Kožucho-
vá, u chlapců se z vítězství 
raduje Jan Klimas, druhý 
byl Szymon Mitrenga a třetí 
Prokop Říha. V předžačkách 
nedala nikomu šanci Anna 
Cagašová, za ní se seřadily 
Zina Pindorová a Markéta 
Sikorová. V chlapcích svedl 
vítězný souboj Vojtěch Pa-
velek se svým bratrem Ond-
rou, který skončil druhý, tře-
tí potom František Szkatula. 
V mladších žákyních bylo 
pořadí Karolína Sasynová, 

Kateřina Supiková a Erika 
Zahaluková, v mladších žá-
cích vyhrál Thomas Hlavač-
ka, za ním skončili Patrik 
Stankov a Adam Feranec. 
Soutěž starších žaček se sta-
la kořistí Elišky Kopcové, 
před Lucií Vaňkovou a Mar-
kétou Sikorovou. Mezi stejně 
starými chlapci byl nejlepší 
René Sasyn, před Tomášem 
Szymalou a Patrikem Luča-
nem. Mezi nejstaršími, tedy 
v dorostu, si první příčku 
vybojovala Iveta Rašková, 
druhá byla Kateřina Krtko-
vá a třetí Ivana Lubojacká. 
U chlapců vybojoval nej-
více bodů Sergej Tkach, 
před Zdeňkem Martinákem 
a Adamem Kufou.

Poslední listopadová 
sobota patřila oblast-
ním plaveckým závodům 
mladších žáků. Kromě 
našich 15 plavců z PO Frý-
dek-Místek do Opavy při-
jelo dalších 16 klubů z celé 
severní Moravy a Slezska. 
V silné konkurenci se naši 
borci neztratili a získali 
pro oddíl tři tituly Přebor-
níka oblasti.

Hned dva suverénně 
vybojoval Matěj Saksa 
na obou tratích 50 P a 100 
P a přidal ještě 2. místo 
za 50 Z a 3. místo 50 VZ. 
Za děvčata titul vybojovala 
Veronika Fránková, která 
zvítězila na 50 M a 3. mís-
tem na 100 M potvrdila, že 
motýlek je její královskou 
disciplínou. S Verčou stála 
na stupních vítězů i Míša 
Tůmová, která zaplavala 
svůj osobáček na 50 M a vy-
nesl jí třetí příčku. Další 
dvě třetí místa si odnesla 
i ve své silné disciplíně 100 

a 200 VZ. Míša si vylepši-
la své rekordy ve všech pěti 
disciplínách.

Kačka Fuková zaplavala 
každou disciplínu skvěle. Je-
jich šest startů přineslo čtyři 
stříbra a dva bronzy. Velmi 
cenný byl výkon na 200 VZ, 
kde si časem vylepšila své 
maximum a jen dvě deseti-
ny ji dělily od zlata.

Skvělou formu předvedla 
v Opavě Helenka Lednická, 
která získala 2. místo za 100 
P a třetí byla na 100 PZ a tři 
bronzové příčky vyplavala 

Alenka Chlopčíková (50 P, 
100 P a 50 M).

Skvěle zaplavali i naši 
dálkaři, 800 VZ Šárka To-
bolová a Tonda Vika. Oba 
získali 2. místo a jejich nové 
osobní maxima jsou přísli-
bem do budoucích závodů.

Celkově naše výprava 
přivezla 22 cenných kovů 
a množství osobních re-
kordů. Snad to pro všechny 
závodníky i rodiče bylo do-
statečnou odměnou za trpě-
livost. 
 Trenérka Bára Tobolová 

Lašský sportovní klub 
se v listopadových dnech 
předvedl výbornými vý-
sledky na Oblastních pře-
borech staršího žactva 
a dorostu a na Oblastních 
přeborech mladšího žac-
tva, které se konaly v Kar-
viné a Opavě.

Plavci z LSK F-M si 
z těchto závodů, na kterých 
soupeřili s plavci vždy z cca 
dvaceti oddílů severomo-
ravského regionu, přivezli 
celkem 23 cenných kovů 
a předčili tím očekávání, se 
kterým na tyto závody od-
jížděli. Nejvýrazněji se pro-
sadili v kategorii roč. 2005 
Anna Studánková, která se 
stala čtyřikrát přeborníkem 
oblasti a jednou skončila 
třetí, v kategorii roč. 2004 
Tobiáš Šimčák, který stanul 
čtyřikrát na prvním místě, 
jednou byl druhý a jednou 

třetí, v kategorii roč. 2004 
Kristýna Lancová, která 
byla jednou oblastní přebor-
ník, jednou druhá a jednou 
třetí, v kategorii dorostu 
Beáta Gazdová byla jednou 
první a jednou třetí, v ka-
tegorii 2002 Matěj Pajtl byl 
dvakrát druhý a dvakrát tře-
tí, v kategorii roč. 2003 Fi-
lip Hladík byl dvakrát třetí, 
v kategorii roč. 2006 byl Dan 
Venglář jednou třetí. Hlavně 
výkony Aničky Studánkové 
a Tobiáše Šimčáka, ale i Ště-
pána Surmy, který na těchto 
závodech absentoval z důvo-
du nemoci, dávají tušit, že 
na blížícím se Mistrovství 
ČR v plavání budou naši 
členové taky hodně vysoko 
ve výsledkové listině. Děku-
jeme za vzornou reprezenta-
ci města a klubu a budeme 
určitě držet palce v dalších 
závodech.

Beskydská šachová 
škola, která si právě při-
pomněla 90. výročí orga-
nizovaného šachu ve Frýd-
ku-Místku, zaznamenala 
v listopadu několik velmi 
významných úspěchů. 

Pomineme-li (to je ovšem 
míněno řečnicky) mimořád-
ně dobrý vstup do nového 
ročníku šachové extraligy 
(dvakrát vysoké vítězství 
6:2 nad Tatranem Litovel 
a ŠK Duras Brno), zaslouži-
la se o všechny další úspě-
chy děvčata. Nejdříve 17. 

listopadu získala na Aka-
demickém mistrovství 
v bleskovém šachu kona-
ném v Brně zlato mezi že-
nami Kristýna Novosadová 
a následně na Mistrovství 
České republiky v šachu 
dorostenek a juniorek zís-
kala zlatou medaili v obou 
kategoriích Natálie Kaňá-
ková (navíc prošla turnajem 
bez porážky) a stříbrnou 
medaili Martina Fusková. 
Na webových stránkách 
jednoho z našich nejlepších 
šachových klubů a našeho 

velkého soupeře v extralize 
– 1. novoborského šacho-
vého klubu – se objevilo 
smířené a zároveň velmi 
vypovídající hodnocení: 
„Mezi juniorkami nedošlo 
k žádným velkým překva-
pením. První dvě příčky 
patřily Beskydské šachové 
škole.“ Ani ve Frýdku-Míst-
ku jsme nebyli překvapeni. 
Samozřejmě ale holkám dě-
kujeme a upřímně gratulu-
jeme. I pro ty nejlepší bývá 
zisk medaile pořádná fuška. 
 Tomáš Adamec

Běžecká cena mládeže zná své vítěze

PŘEDVÁNOČNÍ BĚH: Poslední závod sezony. 
 Foto: Petr Pavelka

Výborné oblastní přebory 
pro LSK F-M v plavání

Tři tituly přeborníků oblasti

Medailový listopad v BŠŠ

I letos bude silvestrovské derby
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Občané, kteří si ještě 
nestihli vyměnit občan-
ský průkaz s dobou plat-
nosti do konce roku, by 
tak měli učinit co nejdří-
ve. Důvodem je plánovaná 
celostátní odstávka systé-
mu pro nabírání žádostí 
a vydávání občanských 
průkazů a cestovních 
pasů, která začne 24. pro-
since a potrvá až do konce 
roku, tedy až do 31. pro-
since. Na povinnou výmě-
nu občanských průkazů 
s dobou platnosti do kon-
ce roku tak již zbývá jen 
několik úředních dnů. 

Žádosti o výměnu OP 
bude magistrát přijímat 
do 21. prosince včetně. 23. 
prosince je magistrát z pro-
vozně-technických a orga-
nizačních důvodů pro ve-
řejnost uzavřen a následně 
bude zahájena celostátní 
odstávka systému, která 
neumožní přijmout žádosti 

o vydání nového občanské-
ho průkazu a cestovního 
pasu ani vyhotovené dokla-
dy vydat.

Povinná výměna obča-
nek se týkala téměř 8 tisíc 
občanů s trvalým pobytem 
v obcích správního obvo-
du Frýdku-Místku. Zhruba 
90 % z nich již tuto povin-
nost splnilo. V současné 
době by si mělo občanský 
průkaz s dobou platnosti 
do konce tohoto roku vymě-
nit 850 lidí. Situace by ale 
neměla být dramatická. 

Oddělení občanských 
průkazů v posledních dnech 
odbavuje okolo 350 lidí, 
kteří přišli nahlásit napří-
klad změnu trvalého poby-
tu nebo změnu stavu – a je 
tedy nutné jim vydat novou 
občanku, ale také občané, 
kterým končí platnost jejich 
občanek, a občané, kteří žá-
dají o vydání své zcela prv-
ní občanky.

Uzavřený magistrát
Upozorňujeme občany, že ve dnech:

- 23. prosince 2015
- 30. prosince 2015
- 31. prosince 2015

bude Magistrát města Frýdku-Místku 
z organizačně-technických důvodů 

pro veřejnost uzavřen.

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, listopad 2015 

                                     
 

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY 
 

ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ 
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ 

 
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních 
dokladech bude ve dnech 
 

24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému 
 

pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a 
jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které 
vyžadují odstávku systému. 
 

 občanského průkazu a cestovního pasu a Podávat žádosti o vydání
předávat  bude možné na obecních úřadech obcí vyrobené doklady
s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech 
městských částí nejpozději  do 23. 12. 2015 včetně

 

 
 
 

  dny pracovního volna 
 --------- odstávka 

     lze podat žádost i převzít vyhotovený osobní doklad 
 
 

V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc,  

za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. 

Celostátní odstávka systému v rámci 
výměny občanek a vydávání pasů 

Občané Frýdku-Místku 
se rok od roku v třídění 
odpadu lepší. To dokazují 
statistiky. Jen v minulém 
roce obyvatelé města vy-
třídili celkově téměř tři 
tisíce tun odpadů. Jediný 
člověk tak do barevných 
kontejnerů odložil 51 ki-
logramů papíru, plastů, 
skla, nápojových kartonů 
a kovů. Víte ale, jaká je 
cesta plastů, papíru a skla 
ze žlutých, modrých a zele-
ných kontejnerů? 

Ve Frýdku-Místku při-
padlo v roce 2014 na jed-
noho obyvatele v průměru 
25 kilogramů vytříděného 
papíru, 8,2 kilogramu plas-
tu, přes 11 kilogramů skla, 
necelý půlkilogram nápo-
jového kartonu a více než 7 
kilogramů kovů. Část lidí 
však stále netuší, proč se od-
pady třídí a co se s nimi dále 
děje. Odpověď je přitom 
jednoduchá. Tříděný odpad 
je možné druhotně využít, 
tedy recyklovat. 

Vytříděné odpady z cel-
kem 1 224 barevných kon-
tejnerů odváží svozová 
firma Frýdecká skládka 
na dotřiďovací linky. Tam se 
odpady dotřiďují a upravují 
na druhotnou surovinu pro 
další zpracování. Na těchto 
dotřiďovacích linkách jsou 
odpady dále tříděny na růz-
né druhy, například podle 

jejich materiálového složení 
nebo podle potřeb a techno-
logií konečných zpracova-
telů. 

Například dovezený pa-
pír z modrých kontejnerů 
se dále roztřídí na noviny, 
časopisy, kartony, lepen-
ku a další druhy. Plasty ze 
žlutých kontejnerů se třídí 
na barevné a čiré PET láhve, 
fólie podle barev, duté oba-
ly od kosmetiky a podobně. 
Takto roztříděné odpady, 
zbavené nežádoucích přímě-
sí, se lisují do balíků a jsou 
odváženy ke konečným 
zpracovatelům k recyklaci. 
Z odpadů se pak pomocí 
tohoto procesu vyrábí buď 
úplně nové výrobky, nebo 
se přidávají k dalším suro-
vinám pro výrobu nových 
předmětů.

Díky třídění a recyklaci 
odpadů se v České republice 
podařilo celkem v loňském 

roce ušetřit 25 km² příro-
dy. Tedy území, na kterém 
by se musely těžit přírodní 
zdroje pro výrobu nových 
výrobků. Jen tříděním papí-
ru se daří ročně zachránit až 
1 800 000 stromů. Podle po-
sledních údajů aktivně třídí 
72 procent populace České 
republiky. To je o patnáct 
procent více, než před dese-
ti lety. Zároveň se neustále 
zvyšuje počet kontejnerů 
na tříděný odpad. V součas-
nosti je v celé zemi rozmís-
těno více než 253 tisíc barev-
ných kontejnerů. Díky tomu 
se zmenšila průměrná vzdá-
lenost k nim na 99 metrů 
a třídění odpadů se tak stalo 
pro obyvatele České repub-
liky pohodlnější. Za jeden 
rok se podařilo recyklovat 
a znovu využít 75 procent 
celkové produkce obalů, což 
řadí Českou republiku mezi 
evropskou špičku. 

Obyvatelé Frýdku-Místku vytřídili 
v uplynulém roce 2 962 tun odpadů

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka zahájilo od 1. pro-
since provoz již čtvrtého 
sběrného dvoru na území 
města. Nachází se pod es-
takádou, na ulici Na Pří-
kopě. V provozu bude 
od pondělí do pátku od 9 
do 17 hodin a v sobotu 
od 8 do 14 hodin.

„Sběrný dvůr pod esta-
kádou se nacházel již v mi-
nulosti. Kvůli probíhajícím 
opravám estakády jsme jej 
ale museli z bezpečnostních 
důvodů zrušit, a abychom 
občanům zachovali mož-
nost bezplatného odevzdání 
velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu v této části 
města, vyjížděla pravidelně 
pod estakádu mobilní sběr-
na. Nyní je estakáda opra-
vená a nic nebrání tomu, 
aby se sběrný dvůr vrátil 

na původní místo. Věříme, 
že jej občané budou využí-
vat v hojné míře, stejně jako 
v minulosti,“ řekl vedoucí 
odboru životního prostředí 
a zemědělství Jaroslav Ze-
zula.

V souvislosti s otevřením 
nového sběrného dvora pod 
estakádou dojde od Nového 
roku ke zkrácení provozní 
doby dvou sběrných dvorů 
– na ulici Jana Čapka (Slez-
ská) a na ulici Collo-louky 
(směr Olešná, poblíž Tes-

ca). Jejich provozní doba se 
v pracovní dny zkrátí o dvě 
hodiny, lidem budou k dis-
pozici od 9 do 17 hodin. 
O sobotách zůstává pro-
vozní doba sběrných dvorů 
zachována, a to od 8 do 14 
hodin. 

Na Silvestra, 31. prosin-
ce, bude z technických dů-
vodů v provozu pouze sběr-
ný dvůr v areálu společnosti 
Frýdecká skládka na ulici 
Panské Nové Dvory, a to 
od 6 do 12 hodin. 

Frýdek-Místek otvírá další sběrný dvůr
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a ná-
dvoří, (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 (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. NP (kance-
lář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kan-
celář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kance-
lář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář) 
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 55 je součástí pozemku p.č. 75) – ul. Zá-
mecká 
nebytové prostory o celkové výměře 44,40 m2 (provo-
zovna) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. 
Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (pro-
vozovna)
stavba č.p. 3062  na pozemku p.č. 1831/100  zast. plocha 
a nádvoří,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek  -  Novod-
vorská
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (provo-
zovna)
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) 
– Kulturní dům 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (restau-
race)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku 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 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 

plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 
3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kance-
lář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3988/7) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35,00 m2 (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
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 20,0 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2, II. NP, 
místnost 207 (kancelář)
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
IV. NP, místnost 402 (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 plo-
cha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezi-
patře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v me-
zipatře
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodej-
na)
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 au-
tobusovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění 
podchodu směrem k supermarketu Albert je na pozem-
ku p.č.3047/3
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná 
plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a ná-
dvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

 Mezi vánočními svátky 
bude odvoz nádob na ko-
munální a separovaný od-
pad probíhat ve stejném re-
žimu jako v běžném týdnu.

Skládka

SD Pod Estakádou

SD PND Kompostárna

SD Collolouky, SD Slezská

Provoz o vánočních svátcích
na Frýdecké skládce, a.s.

Zároveň bychom chtě-
li poděkovat za spolupráci 
v letošním roce a přeje-
me krásné vánoční svátky 
a pěkný nový rok. Těšíme se 
na spolupráci v příštím roce. 
 Frýdecká skládka, a.s.

Zařazení: neúředník
Druh práce: finanční účetní
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 8
(platový stupeň podle délky 
uznané praxe v souladu s na-
řízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 
1. 2. 2016 popř. dle dohody
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady:
1. střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou ekonomického 
zaměření

2. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z eviden-
ce Rejstříku trestů ne star-
ším než tři měsíce 
3. základní znalosti následu-
jících předpisů:
• zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů
• vyhláška č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí někte-
rá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších před-
pisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky
• české účetní standardy pro 
účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 410/2009 
Sb., ve znění pozdějších 
předpisů
• vyhláška č. 323/2002 
Sb. o rozpočtové skladbě, 
ve znění pozdějších předpisů

• vyhláška 383/2009 Sb. 
o účetních záznamech 
v technické formě vybra-
ných účetních jednotek 
a jejich předávání do cen-
trálního systému účetních 
informací státu a o požadav-
cích na technické a smíšené 
formy účetních záznamů
• zákon č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
4. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost ucha-

zeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povole-
ní k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
Poskytnuté doklady a pod-

klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 30. 
12. 2015 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové ří-
zení – neotvírat“ a s uvede-
ním adresy uchazeče na ad-
resu: 
Magistrát města 
Frýdku-Místku
Finanční odbor 
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku 
vyhlašuje výběrové řízení na místo účetní finančního odboru Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Upozornění
Z důvodu školení zaměstnanců bude ve čtvrtek 21. 1. 
2016 a pátek 22. 1. 2016 uzavřeno oddělení matriky 
Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115. 

Náhradním úředním dnem bylo stanoveno 
úterý 19. 1. 2016 od 8.00 do 15.00 hodin.
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středoškolské okénko

Ve středu 9. prosince pro-
běhlo tradiční setkání ma-
lých zpěváků pod názvem 
Vánoční nota, které opět 
uspořádala 11. základní 
škola pod záštitou Statutár-
ního města Frýdku-Míst-
ku, tentokrát v krásných 
prostorách ZUŠ v Místku.

Úvodní slovo měla Ilona 
Nowaková, vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy. Popřála všem 
soutěžícím hodně zdaru, na-
vodila příjem-
nou vánoční 
atmosféru celé 
akce. Společně 
jsme se potom 
zaposlouchali do krásných 
melodií vánočních písní a ko-
led v podání hlasově nada-
ných žáků frýdecko-místec-
kých základních škol. 
V první kategorii 
(1. a 2. třídy) získali:
1. místo – Jakub Ševčík ze 7. 

ZŠ
2. místo – Lucie Březinová 
z 8. ZŠ
3. místo – Adéla Dluhošová 
ze 6. ZŠ a Hana Konečná 
z 11. ZŠ
Ve druhé kategorii 
(3. – 5. třídy):
1. místo – Adéla Ondrišíková 
ze ZŠ Chlebovice
2. místo – Vendula Vaněčko-
vá z 1. ZŠ
3. místo – Jiří Skotnica 
ze 6. ZŠ

Sponzory 
byly tradič-
ně technické 
služby města 
Frýdku-Míst-

ku TS a.s. a Sdružení rodičů 
a přátel školy ZŠ Frýdek-
-Místek, Jiřího z Poděbrad. 
Za krásné odměny pro nej-
lepší žáky velice děkujeme, 
neboť bez jejich pomoci 
bychom tuto akci nemohli 
uspořádat.

Školství

„s podporou
města“

V PROSTORÁCH ZUŠ: Soutěž povýšila na vyšší úroveň, včetně profesionálního hod-
nocení.

Vánoční nota opět v režii 11. ZŠ

3. prosince proběhla 
na Gymnáziu a Střední 
odborné škole Frýdek-
-Místek, Cihelní 410, pří-
spěvková organizace, ma-
tematická soutěž pro žáky 
základních škol.  Soutěže 
se zúčastnilo 201 žáků. 
Diplomy a poháry pře-
dával vítězům náměstek 
primátora Pavel Machala. 
Výsledky kategorie CI 
– žáků 6.–7. ročníku ZŠ 
(102 soutěžících, 34 druž-
stev)
1. Filip Zikeš, (7. ZŠ)

2. Thomas Hlavačka, ZŠ 
Frýdlant, Komenského
3. Richard Gemrot, ZŠ 
a MŠ Lískovec 
4. Lakšman Michalák, (1. 
ZŠ)
5. Robin Dorotík, ZŠ a MŠ 
Lískovec
Pořadí družstev:
1. ZŠ a MŠ Lískovec
2. (8. ZŠ)
3. (1. ZŠ)
4. (7. ZŠ)
5. ZŠ a MŠ Kozlovice
Výsledky kategorie HLA 
– žáků 8.–9. ročníku ZŠ 

(99 soutěžících, 34 druž-
stev): 
1. Ondřej Krpec, ZŠ a MŠ 
Kozlovice
2. Štěpán Vrubel, (8. ZŠ)
3. Roman Slanina, (8. ZŠ) 
4. Vojtěch Ivo Pavlas, ZŠ 
a MŠ Palkovice
5. Dominik Kubačák, ZŠ 
Frýdlant, Komenského
Pořadí družstev:
1. (5. ZŠ)
2. (8. ZŠ) 
3. ZŠ a MŠ Palkovice
4. ZŠ a MŠ Kozlovice
5. (8. ZŠ)

ZLATÁ CIHLA: Přes dvě stovky matematiků v již tradiční soutěži.  Foto: Petr Pavelka

Matematická soutěž Zlatá cihla 2015  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb nemá 
díky oborům jako oděvnictví a módní návrhářství, propagace a reklama, gastronomické 
služby, kadeřník, pekař, kuchař či cukrář ve vábení studentů konkurenci. Dokáže připra-
vit show, která útočí na všechny smysly.  Foto: Petr Pavelka

Žáci a učitelé Střední ško-
ly, Základní školy a Mateř-
ské školy na ulici Pionýrů 
2352 ve Frýdku-Místku si 
vás dovolují pozvat na vý-
stavku žákovských prací 
„ČAS VÁNOČNÍ“, která se 
koná od 11. prosince do 15. 
ledna 2016 v knihkupectví 
„KAPITOLA“ na ulici Hlav-
ní v Místku.

Mgr. Otilie Smolánová

Čas vánoční v Kapitole
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Pokud si chcete odpoči-
nout od všudypřítomných 
koled, přijďte si v sobotu 
26. 12. do hospůdky U Ar-
nošta poslechnout trochu 
jinou Štěpánskou hudební 
nadílku. Štědře nadělovat 
bude známá frýdecko-
-místecká kapela ČADI.

Tato stálice domácí scé-
ny tvoří vlastní hudbu, jež 
je jakousi směsicí funky, 
blues, hip hopu či jazzu, 
klade důraz na české tex-

ty vycházející především 
z autorské dílny Martina 
Czerného, který je záro-
veň zpěvákem a osobitým 
brilantním kytaristou této 
formace.

Další nástroje budou ob-
sluhovat tito pánové: Petr 
Piny Pinkas – basová kyta-
ra, Robert Gagin Garnac – 
kytara a mandolína, Matěj 
Drabina – bicí.

Začátek koncertu je ve 20 
hodin, vstupné 60 Kč.

Kultura

Jako obvykle na 26. 
a 27. prosince připravuje 
tým tiskárny Kleinwäch-
ter tradiční výstavu bet-
lémů, jejichž počet letos 
dost možná překročí 
magickou stovku. Stov-
ky hodin musí obětovat 
i pořadatelé, aby upravili 
výrobní prostory ve vý-
stavní, ale rok od roku se 
do toho pouštějí znovu, 
protože vložená energie 
se jim vrací množstvím 
spokojených návštěvníků.

„Padne na to větší část 
Vánoc. Dva dny se vše 
staví, sklízení je neméně 
náročné, je za tím zkrát-

ka neskutečný kus prá-
ce, za který musím všem 
svým spolupracovníkům 
poděkovat, zejména Jir-
kovi Bíleckému a Danie-
lu Adámkovi. Největším 
lákadlem je pohyblivý 
betlém, který se postupně 
vylepšoval. Elektrickým 
pohonem, světly, hudbou, 
obrazem. V letošním roce 
bude výstava bohatší ur-
čitě o dalších pět betlémů 
a ani číslo 97 nemusí být 
konečné,“ informoval Josef 
Kleinwächter.

Výstavu bude provázet 
tradičně vánoční hudba 
z Oder pod vedením Mar-

tina Jakubíka. Vše bude 
potřetí doplňovat řezbář-
ský plenér. „Budou se řezat 
další postavy do frýdec-
ko-místeckého betlému, 
V současnosti jsou dokon-
čeny dva díly pozadí, po-
hled na zámek a kostel sv. 
Jakuba, dále tři králové, 
Svatý Josef, tiskař a ko-
vář, Panna Marie, Ježíšek 
a oslík,“ vyjmenoval, co už 
šikovní řezbáři stihli vyro-
bit, hlavní organizátor. 26. 
prosince od 13 do 18 hodin 
a o den později v čase od 10 
do 18 hodin se můžete spo-
lehnout na jeho pohostin-
nost.  (pp)

V tiskárně vystaví stovku betlémů

U KLEINWÄCHTERA: Tradiční akce na Štěpána a den 
poté – betlémy, řezbáři i barokní hudba.  Foto: Petr Pavelka

Letošní 9. ročník celo-
státní akce Den pro dět-
skou knihu se Knihovna 
Frýdek-Místek rozhodla 
oslavit vyhlášením nejak-
tivnějšího dětského čtenáře 
roku 2015. Všechna tři dět-
ská oddělení vybrala svého 
NEJ čtenáře, který si v roce 
2015 vypůjčil nejvíce knih. 

NEJ čtenář se může těšit 
na odměnu, jak jinak než 
knižní. V tomto roce zvítě-
zila samá děvčata. Už teď 
se vaše děti mohou zapojit 
do dalšího ročníku tím, že si 

budou půjčovat a číst knížky 
z frýdecko-místecké knihov-
ny. Vyhlašujeme ho se vzka-
zem – Kluci, nenechejte se 
zahanbit! 
NEJ čtenářky Knihovny 
FM roku 2015:
Eliška Hnátková – ústředí 
Frýdek, 160 vypůjčených 
knih
Zuzana Langrová – poboč-
ka Místek, 164 vypůjčených 
knih
Iveta Stuchliková – pobočka 
na 11. ZŠ, 92 vypůjčených 
knih

Vánoční provozní doba v Knihovně FM

Pobočka na 11. ZŠ - Zavřeno od 23. 12. do 3. 1.
Pobočka Skalice, Chlebovice - Zavřeno od 17. 12 do 3.1.

Pobočka Lískovec - Zavřeno do 22. 12. do 3. 1.

Druhý den Mezinárod-
ního festivalu adventních 
a vánočních zvyků, koled 
a řemesel Souznění 2015 
patří tradičně duchovní 
hudbě. Ten letošní nabídl 
skutečně exkluzivní hos-
ty s evropským renomé – 
Ensemble Inégal s umělec-
kým vedoucím Adamem 
Viktorou. Jejich novodobá 
rekonstrukce barokní-
ho cyklu Adama Michny 
z Otradovic podle nově 
nalezeného partu prvních 
houslí sklidila v pátek 11. 
prosince v kostele sv. Jana 
a Pavla ve Frýdku-Místku 
bouřlivý aplaus.

Na 17. ročník této předvá-
noční kulturní akce přijalo 
pozvání významné české 
hudební těleso Ensemble 
Inégal a večer naplnil am-
bicí být chvílí, kdy se v této 
hektické době lidé zastaví 
a společně si vychutnají 
melodie barokních skladeb, 
které jsou naším národním 
pokladem.

Přestože je repertoár to-
hoto tělesa bohatý na různá 
hudební období, patřil tento 
večer konkrétně jednomu 
z nejznámějších raně ba-
rokních hudebních umělců 

Adamu Michnovi. Tento 
skladatel, básník, sbormis-
tr a varhaník se zasloužil 
o rozmach barokní hudby 
a kultury v českých zemích. 
Psal zejména duchovní hud-
bu a jeho dílo obsahuje 230 
kompozic soustředěných 
do pěti sbírek. Mezi nimi 
se nachází i nejznámější 
cyklus hymnických skla-
deb Loutna česká, která je 
komponována ve vokálně 
instrumentální podobě. 

Desítky let chyběly v ba-
rokním písňovém cyklu me-
zihry, takzvané ritornely, 
které byly doposud inter-
prety improvizovány nebo 
zcela vynechány a které 
byly náhodou objeveny 
v loňském roce ve Vlasti-
vědném muzeu ve Slaném. 

Nově nalezený part prvních 
houslí excelentně zahrála 
Magdalena Malá, působící 
nejen v řadě barokních an-
sáblů a orchestrů. Pěvecká 
část hudebního tělesa byla 
zastoupena sopranistkou 
Gabrielou Eibenovou a al-
tem Danielou Čermákovou, 
které předvedly skutečně 
procítěný projev Michno-
vých veršovaných textů. 
Kromě violoncella Libora 
Maška patřil k pátečnímu 
duchovnímu koncertu i spe-
ciální nástroj theorba, kte-
rou probouzel k hudebnímu 
životu Jan Krejča.

Festival Souznění je při-
druženým členem prestižní 
celosvětové organizace CI-
OFF a podporuje jej i Statu-
tární město Frýdek-Místek.

Den pro dětskou knihu v knihovně

Souznění ve Frýdku-Místku

Koncert Čadi U Arnošta

Ženský pěvecký sbor 
Bohuslava Martinů 
z Frýdku-Místku oslavil 
letos již 53 let od svého 
založení. V současné době 
se intenzivně připravuje 
na tradiční vánoční kon-
cert, který se bude konat 
poslední neděli tohoto 
roku – 27. prosince, a to 
od 15 hodin, v Rytířském 
sále Frýdeckého zámku.

Se sborem spolupracuje 
od minulého roku mladý 
student dirigování Ondřej 
Pastrňák pod odborným 
vedením dlouholetého 
uměleckého vedoucího 
sboru pana Milana Báchor-
ka. Pod jejich taktovkami 
nastudoval sbor anglické 
i české koledy s brilantním 
klavírním doprovodem 
pana Michala Bárty. 

Kromě koled je zařazeno 
do programu také několik 
sborových skladeb různého 
žánru, kterými chce sbor 
potěšit své příznivce.

Sbor se těší na vaši ná-
vštěvu koncertu a přeje 
všem posluchačům hezké 
vánoční svátky a do no-
vého roku hodně štěstí, 
zdraví a krásných hudeb-
ních zážitků. 

Vánoční koncert ženského sboru
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17. 12., 18.00 – 19.00 
Zpěvozvučení 

18. 12., 17.00 – 19.00
Satsang 

Meditační setkávání a sdílení pro 
veřejnost.

27. 12., 17.30 – 20.30 
Kruh přátel Bruna Groeninga

Uzdravení duchovní cestou.
5. 1., 19.10–20.15 

Zvuková relaxace s dešťovými 
sloupy 

7. 1., 16.15–18.15 
Ashtangavinjása jóga

kurz-zahájení 
Praxe 1. série – kompletní sestava 

12. 1., 15.00 – 16.00 
Dětská jóga

kurz-zahájení 
12. 1., 17.30 – 19.00 
Terapeutická jóga

kurz-zahájení 
Podrobnosti na www.centrum-ber-

kana.cz.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

9. ZŠ, E. Krásnohorské 139
tel.: 736 278 698

e-mail: frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz

Sobotní otevřený kurz jógy
Každou sobotu 8.45–10.15 v Jógacen-
tru
Přijďte si kdykoliv zacvičit, bez přihla-
šování, za dobrovolný příspěvek. Pod-
ložky na cvičení jsou k dispozici.

Kurzy jógy v MŠ Anenská
Od 14. 10. 2015 zahájeny nové kurzy 
jógy v MŠ, Anenská 656.
Středa, 15.00–16.30, začátečníci
Středa, 16.30–18.00, mírně pokročilí
Více informací a přehled všech našich 
kurzů naleznete na www.joga.cz/fry-
dek-mistek/kurzy

SVČ KLÍČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz
Lyžování pro děti MŠ

11. - 15. 1. 2016 - 1. turnus | Místecké 
MŠ
18. - 22. 1. 2016 - 2. turnus | Frýdecké 
MŠ
I v tomto školním roce jsme připravili 
tradiční základní kurzy lyžování pro 
děti z mateřských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro předškoláky je 
veden zkušenými instruktory. Těm, 
kteří budou na lyžích poprvé, doká-
žeme, že je to prima zábava, ze které 
nemusí mít vůbec strach. Začátečníci 
si osvojí základy lyžování i samotnou 
jízdu na lyžařském vleku, zkušení ly-
žaři si vylepší svůj styl a naučí se no-
vým prvkům. Děti budou rozděleny 
do družstev. Každé družstvo má svého 
lyžařského instruktora a pomocníka 
bez lyží. K dispozici máme chatu se 
sociálním zázemím. 
Místo: Visalaje – Zlatník
Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 
558 111 777, E-mail:lyzovani@klicfm.
cz

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku kroužků a kur-
zů na školní rok 2015/2016 najdete 
na www.klicfm.cz.
Do kroužků a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, nikdy není poz-
dě. 

AKCE
19. 12 

VÁNOČNÍ SHOW | TS AKTIV
Taneční přehlídka půlroční práce 
s dětmi. Čeká vás bohatý program, 
nespočet choreografií, vánoční pohoda 
a nejedno překvapení pro děti i rodiče.
Místo a čas: Základní škola, Pioný-
rů 400, Místek (6. ZŠ), 17.00 – 20.00 

Čtvrtek 21. 1. 2016 v 17 hodin ve vý-
stavních síních.
Barokní sochy Frýdku a Místku a je-
jich příběhy.
Čtvrtek 28. 1. 2016 v 17 hodin ve vý-
stavních síních.

DĚNÍ V MUZEU:
Sobota 26. prosince od 15.00, Rytířský 

sál
SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLED-

NE NA ZÁMKU
Vánoční koncert Viento Marero Duo 
Michaela Kuřavová (příčná flétna) 

a Jiří Meca (kytara).
Neděle 27. 12. v 15.00, koncertní sál

Vánoční koncert
Koncert Ženského pěveckého sboru 
Bohuslava Martinů, dirigenti Milan 

Báchorek, Ondřej Pastrňák.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

KINO:
St 16. 12. v 10.00

Marťan
V hlavní roli Matt Damon. USA, dob-
rodružné sci-fi, 2D, 12+, titulky, 134 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 18. 12. v 17.00
So 19. – Ne 20. 12. v 15.00

Sněhová královna 2
Rusko, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, 78 min., vstupné 120 Kč, pro děti, 
premiéra.

Pá 18. 12. v 19.00
Krampus: Táhni k čertu

USA, hororová komedie, 2D, 15+, titul-
ky, 96 min., vstupné 110 Kč, premiéra.

So 19. – Ne 20. 12. v 17.00
Husí kůže

USA, hororová komedie, 2D, přístup-
ný, dabing, 104 min., vstupné 90 Kč, 
rodinný.

So 19. – Ne 20. 12. v 19.00
Spectre

BOND. JAMES BOND. Velká Britá-
nie/USA, akční thriller, 2D, 15+, titul-
ky, 150 min., vstupné 110 Kč.

Po 21. 12. v 17.00
SNOOPY A CHARLIE BROWN. 

Peanuts ve filmu. USA, animovaný, 
2D, přístupný, dabing, 90 min., vstup-
né 115 Kč/ děti do 15 let 90 Kč, pro děti.

Po 21. 12. v 19.00
Rodinný film

ČR/Německo/Slovinsko/Francie/Slo-
vensko, drama, 2D, 2015, režie: O. 
Omerzu, 12+, 95 min., vstupné 130 Kč/ 
pro členy FK 110 Kč, Filmový klub, 
premiéra.

St 23. 12. v 15.00
SNOOPY A CHARLIE BROWN. 

Peanuts ve filmu
USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 90 min., vstupné 115 Kč/ děti 
do 15 let 90 Kč, pro děti.

St 23. 12. v 17.00
Sněhová královna 2

Rusko, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 78 min., vstupné 100 Kč, pro děti.

St 23. 12. v 19.00
Milenci těch druhých

USA, romantická komedie, 2D, 12+, 
titulky, 101 min., vstupné 110 Kč, pre-
miéra.

Ne 27. – Po 28. 12. v 17.00
Žabák Ribit

USA/Malajsie, animovaný, 2D, pří-
stupný, dabing, 88 min., vstupné 115 
Kč/děti do 15 let 90 Kč, pro děti, pre-
miéra.

Ne 27. 12. v 19.00
Život je život

Nejnavštěvovanější český film roku 
2015, Ondřej Vetchý a Simona Stašová. 
ČR, komedie, 2D, přístupný, 95 min. 
vstupné 90 Kč.

Po 28. 12. v 19.00
Marťan

V hlavní roli Matt Damon. USA, dob-

rodružné sci-fi, 2D, 12+, titulky, 134 
min., vstupné 100 Kč.

St 30. – Čt 31. 12. v 17.00
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 

ČR, rodinný film, 2D, přístupný, české 
znění, 73 min., vstupné 80 Kč, rodinný.

St 30. 12. v 19.00
Poslední lovec čarodějnic

Věčný život, věčný lov. Vin Diesel 
v nové akční fantasy. USA, fantasy/
akční, 2D, 12+, titulky, 107 min., 
vstupné 90 Kč

Čt 31. 12. v 19.00
SILVESTR: Padesátka

ČR, komedie, 2D, 12+, vstupné 110 Kč, 
premiéra.

DIVADLO:
Út 29. 12. v 19.00 
Manželský poker

divadlo mimo předplatné
Divadlo Palace, Praha

Situační komedie Marca Camolettiho 
o manželské nevěře aneb vyložte karty 
na stůl a s pravdou ven!
Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinko-
rová, Adéla Gondíková, Andrea Ke-
restešová. 

VÝSTAVY:
Reflecto

Alexander Mosio
Foyer Nové scény Vlast

Význam latinského reflecto je mimo 
jiné především odrážet. Odrážet se 
však může nejen světlo a objekty 
v zrcadle a ve vodní hladině, ale i vše 
viděné a cítěné v nás samotných. Ob-
razy Alexandra Mosia zachycují jeho 
reflexe pocitů z cest a toulek krajinou.

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-mistek.cz

18. 12. – Vánoční posezení s Ostra-
vičkou, od 17 h.

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz

PRO DĚTI:
Sobota 19. prosince v 15 hodin

Pohádky vánočních nocí
Dvě loutkové pohádky s vánoční te-
matikou – „Příběh noci štědrovečerní“ 
a „Příběh silvestrovské noci“ – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice 
Vstupné 30 Kč.
Předprodej vstupenek vždy v úterý 
a čtvrtek od 15 do 17 hodin na ak-
tuální páteční či sobotní představení 
a 1 hodinu před představením!

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

BErKANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 603 793 595

www.centrum-berkana.cz
Středy 19.00 – 20.30

Tai-chi – začátečníci, kurz
michalp@centrum-berkana.cz 
http://tchajti.wordpress.com/ 

Dvouletá škola Čínské metafyziky 
2016-2018 

info@fengshuiforlife.eu 

MuzEuM BESKYD

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)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHOR-

SKÉHO
VÝSTAVY:

OBRÁZKY NA SKLE 
MALOVANÉ

(podmalby na skle ze sbírky Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek a Ostravského 
muzea a práce žáků výtvarného oboru 
Základní umělecké školy ve Frýdku-
-Místku)
Výstava potrvá do 24. ledna 2016.

BARVY BESKYD
Návštěvníci expozice Beskydy – příro-
da a lidé si mohou na přilehlé chodbě 
prohlédnout výběr z těch nejzajímavěj-
ších fotografií, které nám zaslali účast-
níci fotosoutěže. Fotografie zachycují, 
jak jejich autoři vnímají barvy v bes-
kydské krajině a přírodě. 
Výstava potrvá do jara 2016.

PANENKY SBĚRATELKY 
PAVLY DOBÍŠKOVÉ

Místecká sběratelka Pavla Dobíško-
vá se panenkám věnuje od roku 1990. 
Jejím hlavním sběratelským zájmem 
jsou československé panenky přede-
vším z celuloidu. Poškozené panenky 
„uzdraví“ její manžel, ona sama pak 
panenky oblékne do šatiček, které 
sama vyrobí. Součástí výstavy budou 
také nejlepší práce žáků 1. základní 
školy Petra Bezruče ve Frýdku-Míst-
ku, kteří budou tvořit díla na téma 
Hračka. Výstava potrvá do 10. 1. 2016.

PTÁCI NA KRMÍTKU
Výstava představí ptačí druhy, které 
lze na krmítku pozorovat nejčastěji. 
Zároveň zodpoví otázky, proč ptáky 
přikrmovat, kdy je nejlepší začít, čím 
a jak správně krmit nebo jak si vyrobit 
vlastní krmítko. K vidění budou pre-
paráty ptáků. Výstava potrvá do 21. 2. 
2016.

VE SVĚTLE BAROKA
Baroko všichni známe z bohatě zdobe-
ných kostelů nebo pohádkových zám-
ků s pečlivě komponovanými parky 
a zahradami. Výstava však kromě nich 
nabídne i pohled na každodenní život 
Frýdečanů. 
Vyzkoušíme šlechtické paruky a kraj-
kové límce, nastíníme podobu měst 
Frýdku a Místku v 17. a 18. století, kdy 
městy krášlenými sochami svatých 
procházela procesí poutníků. Města ale 
sužovaly též katastrofy. Proto si jeden 
měšťan ukryl na půdě kostela i veškeré 
své úspory…
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 17. 12. 
v 17 hodin, potrvá do 31. 1. 2016.

Doprovodné přednášky:
Pomezí Těšínska a severovýchodní 
Moravy v období baroka.
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hodin
Cena: Dospělí – 30 Kč | Děti – 10 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Tele-
fon: 558 111 766, 736 150 088 | E-mail: 
martina@klicfm.cz

19. 12.
PRINCEZNY SLAVÍ VÁNOCE

Vánoce jsou pro většinu lidí nejkrás-
nější svátky v roce. Vánoční dny mají 
zvláštní atmosféru štěstí a rodinné po-
hody. Zastavme se na chvilku na svých 
cestách a společně přivoňme k jejich 
kouzlu. Pěkně se ustrojíme a budeme si 
užívat. Máte rády ovocný punč a cuk-
roví? Chcete si vyrobit malý dárek 
pro radost? Pokud ano, tak se přidejte 
k nám. Čeká na vás vánoční pohoda, 
světla svíček, krásné lidové koledy 
a zvyky.
Věk: 6 – 9 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 9.00 – 17.00 hodin
Cena: 250 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Tele-
fon: 558 111 749, 732 646 127 | E-mail: 
pavla@klicfm.cz

9. 1.
PRINCEZNY NA CESTÁCH 

Milé princezny, v měsíci lednu se 
vypravíme do opravdu krásné země, 
která se rozkládá na severu Evropy, 
přesněji na Skandinávském poloostro-
vě a na mnoha ostrůvcích v Severním 
moři, Norském moři, Barentsově moři 
a Severním ledovém oceánu. Můžeme 
se tam dostat mnoha dopravními pro-
středky, třeba také trajektem. Pravda, 
je tam trochu větší zima než u nás, ne-
boť hranice této země sahají až za po-
lární kruh. A to ještě nevíte, že tam 
vládne král Harald V. Už se na naše 
cestování moc těšíme.
Věk: 6 – 9 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 9.00 – 17.00 hodin
Cena: 230 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Tele-
fon: 558 111 749, 732 646 127 | E-mail: 
pavla@klicfm.cz

16. 1.
SVAČÍME S MIMONI | DOBROTY 

V SOBOTY
Modro-žluté šílenství dorazilo i do naší 
kuchyně. Kuchařská dílna nejen pro 
všechny fanoušky Mimoňů. Tentokrát 
s tématem Svačíme s Mimoni. Zají-
mavé a kreativní nápady, jak ozvlášt-
nit nudnou svačinku a proměnit jídlo 
v zábavné dobrodružství. Připravíme 
si mimoňský sendvič, banánového mi-
moně a marcipánový mimoňmuffin.
Věk: 6 – 99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 9.00 – 12.00 ho-
din
Cena: 100 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Tele-
fon: 558 111 766, 736 150 088 | E-mail: 
martina@klicfm.cz

23. 1.
LEDOVÝ AKTIV DAY | TANEČNÍ 

DOPOLEDNE
Přijď si užít dopoledne plné zábavy 
a tance s trenérkami taneční skupiny 
Aktiv. Můžeš se těšit na disco show 
s ledovými vločkami, na výrobu sněž-
né rekvizity a také na plno zábavných 
her.
Věk: 6 – 15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9.00 – 12.00 ho-
din | Sraz účastníků: 8.45 hodin
Cena: 65 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Tele-
fon: 558 111 766, 736 150 088 | E-mail: 
martina@klicfm.cz

23. 1.
MISTROVSTVÍ ČR V PEXESU

Přijď si zahrát Pexeso a získat titul 
Mistr České republiky.
Věk: 6 – 90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 8.30 – 15.00 ho-

din, Prezence: 8.30 – 9.15 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Tele-
fon: 558 111 773, 604 524 066 | E-
-mail:jirka@klicfm.cz

29. 1.
KLÍČ PLNÝ HER

Přijď si zahrát různé deskové, karetní 
a sportovní hry. 
Věk: 6 – 26 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 8.30 – 14.00 ho-
din, Prezence: 8.30 – 9.15 hodin
Cena: 20 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Tele-
fon: 558 111 773, 604 524 066 | E-
-mail:jirka@klicfm.cz

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže 

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu 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 sou-

rozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních 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 
program pro léčbu, regeneraci a pre-
venci poruch páteře a pohybového apa-
rátu 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 hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JuNÁK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

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

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 

Kostikovo náměstí 638, Frýdek
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569

Středisko 8. pěšího pluku Slezského 

Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, Mís-
tek

Junák – český skaut, z.s.
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrý-

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek 14.00–15.00, pobočka 
Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

10. 12. – 12. 1.
Mikulášská výstava fotografií 

Artcollegium Frýdek-Místek

 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

HOrSKÝ KLuB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí vyznávajících 

horskou turistiku. Aktuální akce 
na webu.

rOzEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, Montessori školku, 

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle 
pedagogického systému Marie Mon-
tessori. Nabízíme přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém 
kruhu 15 dětí. Děti pracují s pomůc-
kami podle své svobodné volby, učí se 
samostatnosti, soustředění, trpělivosti, 
toleranci, respektu i spolupráci s další-
mi dětmi. Program školky je také za-
měřen na hudební a výtvarnou činnost, 
přírodu a ekologii.

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 hodin.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a materiálem. Děti se učí soustředěné 
práci. Věnujeme se zde především ak-
tivitám 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 dovednosti.
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 

12.00 hodin

MOuDrÉ PODNIKÁNÍ ŽEN

regionální klub Frýdek-Místek,
www.moudrepodnikanizen.cz

klub.frydekmistek@moudrepodni-

kanizen.cz
Hana Homolková, Tel. 777 124 329

Klub je platformou pro podporu 
a osobní růst žen, které si přejí podni-
kat v souladu sama se sebou a se svými 
touhami a vášněmi. Pravidelné kruhy 
žen jsou založeny na principech dů-
věry, sdílení, vzájemného zasíťování, 
moudrosti a tvořivosti.

 Hospůdka u Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14-23hod. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
(so) 19.12.2015 od 19h – Bobův Vá-
noční guláš
Vánoční setkání příznivců bluegrassu, 
folku, country, vodáctví, horolezectví, 
trampingu, cyklocestování, outdooris-
mu, lyžování, turistiky, cestování a po-
hody... (polosoukromá akce).
(so) 26. 12. od 20 – Koncert skupiny 
ČADI
Štěpánský koncert oblíbené frýdecké 
funk-rockové kapely. Vstupné: 60 Kč.
(čt) 31. 12. – FREEdecký SILVESTR 
u Arnošta
Neseďte doma u TV, přijďte se pobavit 
k Arnoštovi, nebo jen tak posedět, neb 
máme otevřeno a žádné vstupné nepo-
žadujeme.

Aktuální výstavy: 
VÍT ADAMUS – VÝROKOVÉ 
KRAJINY – Malba 2015
Výstava obrazů 

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz,

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

registrace možná emailem
nebo telefonicky

ONLINE REGISTRACE A INFOR-
MACE na www.dancepoint.cz nebo 
na tel. 776 096 091

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 
I POKROČILÉ, DĚTI I DOSPĚLÉ.
Taneční studio DANCEPOINT se na-
chází v centru Frýdku na Růžovém 
pahorku. V prostorách o rozloze 450 
m2 se nachází taneční sál o rozměrech 
150 m2 se zrcadly, klimatizací a wifi 
připojením.
Naším hlavním zaměřením je STREET 
DANCE, dále pak nabízíme kurzy 
LATINY a SALSY, FLAMENCA, 
TWERKU a DANCEHALLU. Výuku 
tance vedou místní lektoři, ale také 
špičkytaneční scény z Ostravy. Ta-
neční studio působí na trhu již 10 let 
a za tuto dobu se pyšní hned několika 
úspěchy. Mezi ty největší patří 1. místo 
na mezinárodní soutěži v Německu – 
titul Mistra světa ve street dance for-
macích a v rámci národních soutěží 
Taneční skupina roku a Czech Dance 
Organization – titul Mistr Moravsko-
slezského kraje, Vicemistr Moravy a 2. 
Vicemistr České republiky v junior-
ských a dospělých kategoriích.
LEKCE STREET DANCE: PO – PÁ,
NOVINKA! FLAMENCO: ČT 
od 18.00. 
LATINA DANCE A SALSA: ČT 
od 17.00. 
TWERK: ČT od 17.00. Taneční hit! 
DANCEHALL: ÚT od 18.00. 

KAPITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
Výstava žáků SŠ, ZŠ a MŠ, 

Pionýrů 2352, F-M
Do 15. ledna 2016
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ŠKOLA JÓGY KArAKAL

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Karakal téměř 20 let vede své žáky ces-
tou klasické Rádžajógy, osvědčené ces-
ty nacházení životní harmonie s tradicí 
více než 4 tisíce let. Vyváženost těles-
ného i psychického rozvoje lidské by-
tosti v souladu s celým vesmírem je zde 
na prvním místě a může vést k nalezení 
smyslu lidské existence, ke spokojené-
mu životu ve zdraví a klidu. 

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 7. ročník – od začátečníků 

až po pokročilé – 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-relaxační 

techniky, cviky zaměřené na problémy 
s páteří, senioři, hathajóga se saunou, 

arteterapie, aj.
7. 1. 2016 – 16.00 – 18.00 h – ZÁPIS

do kurzů na období leden – březen
Kurzy začínají v týdnu  

od 11. ledna 2016.
Více informací na www.joga-karakal.

cz.
Vážení a milí, přátelé, máme 

poslední příležitost setkat se v pra-
videlných čtvrtletních kurzech se 
ZDEŇKEM ŠEBESTOU. Vyučuje 
jógu 60 let a dal nám na vědomí, že 
PSYCHOHYGIENA ve Frýdku a 1. 

ROČNÍK v Raškovicích v tomto 
zimním cyklu pravidelných kurzů 

budou jeho rozloučením s touto 
neuvěřitelnou etapou svého života, 
kdy po celou tu dobu se týden co tý-
den rozdává a vnáší světlo do života 

několika generacím přátel…

GALErIE POD zÁMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky na webu galerie

NÁrODNÍ DŮM - KuLTurAFM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2, 
www.kulturafm.cz

KONCERTY:
Čt 17. 12. v 18.00, Zelený bar 

(vstup ze zahrady Národního domu)
Poslechovka v Zeleném baru 

– 25 let Ninja Tune
Londýnské nezávislé hudební vyda-
vatelství Ninja Tune slaví v roce 2015 
pětadvacet let své existence. Průkop-
níci hip-hop/elektro produkce v 80. 
letech Matt Black a Jon More (Coldcut) 
založili Ninja Tune, aby mohli vydávat 
novou, experimentální hudbu, osvo-
bozenou od tlaků velkých hudebních 
společností. Pod značkou Ninja Tune 
od té doby vydalo své album mnoho 
interpretů, kteří se nebojí přijít s ne-
obvyklými postupy při tvorbě moderní 
hudby. Přijďte si poslechnout průřez 
zásadními Ninja produkčními počiny. 
Pouštíme vinylové desky. Otevírá-
me pověstný Zelený bar v Národním 
domě. Občerstvení zajištěno. Vstup 
zdarma!

Pá 18. 12. v 18.00, 
Bazilika Navštívení Panny Marie

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoč-
ní

Slavnostní koncert k příležitosti jubi-
lejního roku 2015, 250. výročí narození 
a 200. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby, 
spojovaného především s duchovními 
kompozicemi určenými pro vánoční 
období, z nichž tzv. Česká mše vánoční 
„Hej, mistře“ z roku 1796 zajistila své-
mu tvůrci věhlas nejen po celé Evropě, 
ale stala se trvalou součástí vánočních 
svátků i v zámořských zemích. 
Účinkují: Symfonický orchestr Frý-
dek-Místek, Pěvecký sbor Smetana 
a Lašský smíšený pěvecký sbor Baška.

Ne 20. 12. v 18.00, 
Kostel svatého Jakuba

Eva Dřízgová-Jirušová – soprán
Účinkují: Alena Čechová – housle, Petr 
Čech – varhany

TANEC
St 30. 12. ve 20.00
Swingový večer

Ve středu 30. prosince zahraje v Ná-
rodním domě všem příznivcům swin-
gu legendární frýdecko-místecká ka-
pela Akuma. Vznik Akumy se datuje 
do počátku 60. let, její jádro tvořili 
tehdejší studenti jedenáctiletky v čele 
s kapelníkem Antonínem Hradílkem. 
Popularita kapely vzrostla v době 
pravidelných Čajů o páté ve frýdecké 
sokolovně. Repertoár se skládal z pís-
niček zakázaných rádiových stanic, 
na jejich koncerty se sjížděli lidé z širo-
kého okolí a výjimkou nebylo ani to, že 
na parketu tančilo až pět set tanečníků. 
K tanci i poslechu zahrají: Bohumil 
Kocich (kytara), Waldemar Svatoš 
(bicí), Zdeněk Kohut (basová kytara), 
Karel Peter (klávesy), Aleš Gurecký 
(saxofon), Milan Michna (trubka), Mi-
lan Šárek (zpěv), Zuzana Šumberová 
(zpěv).

VÝSTAVY:
Život Gymnázia Petra Bezruče

Kolektiv autorů
Skupina studentských tvůrců ve slo-
žení Pavel Škoda, Dalibor Drábek, 
Jakub Tvrdý a Radek Hlavatý vedená 
profesorkou Evou Linhart vystavuje 
soubor fotografických a textových ko-
láží na téma Život na Gymnáziu Pet-
ra Bezruče ve Frýdku-Místku, který 
vznikl u příležitosti oslav 120. výročí 
založení školy.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Ledová cesta
Filip Mušálek

Filip Mušálek, autor prosincové vir-
tuální výstavy, je studentem oboru 
Počítačová grafika Střední školy in-
formačních technologií. Focení je jeho 
koníčkem, soustředí se především 
na krajinářskou fotografii. Vystave-
né obrázky zachycují výstup na Mont 
Blanc, který Filip se svými přáteli ab-
solvoval v létě 2015.
Virtuální výstavy jsou k vidění 
na webové adrese vystavy.kulturafm.
cz, zároveň také v Galerijním autobuse. 

CENTruM MAMINEK BrOuČCI

Palackého 129,
Frýdek-Místek
tel: 739 511 380,

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00h.
19. 12. 2015 – 3. 1. 2016 ZAVŘENO!

17. 12. OTISK RUČIČKY
Přijďte si vytvořit originální vánoční 
dáreček pro každou maminku, babičku 
a celý zbytek rodiny s uměleckou vý-
tvarnicí Mgr. Veronikou Janečkovou. 
Uchovejte si památku na dobu, kdy 
bylo vaše dítě ještě malé. Otisk ručičky 
se dělá do speciální hmoty. Výrobek 
si odnesete domů, cena za materiál 
činí 100 Kč. Rezervace nutná osob-
ně v Centru maminek Broučci, nebo 
na email kmbroucci@kmbroucci.cz 
do 11. 12. Začátek v 10 hodin.

18. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA
Srdečně vás zveme na vánoční besíd-

ku. Budeme zpívat koledy a vyprávět 
dětem příběh o narození Ježíška. Drob-
né občerstvení připraveno. Začátek 
v 10 hodin.

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřené 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami, 
čímž garantujeme nejvyšší kvalitu 

nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu (klasic-

ké i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
7. 1. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
připravujeme

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

6. 1. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí – 16.00, čtvrtek – 16.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojen-
ců, metodika správného krmení, rela-
xační polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

5. 1., 12. 1., 19. 1. 2016 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

5. 1., 12. 1., 19. 1. 2016 – 10.00 h.

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 te-
matikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.

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 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,

PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDEBNÍ KLuB STOuN

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ VYHRAZENÝ 
KOUTEK PŘED KLUBEM. ROVNĚŽ V KLUBU PROBĚHLA 

NEJVĚTŠÍ REKONSTRUKCE V JEHO HISTORII.

18. 12. pátek NO!SE: A.M.C. 
(BE)
ZAKLADATEL A NEJVĚTŠÍ 
POSTAVA TITAN RECORDS 
VE STOUNU! 
19. 12. sobota PINK FLOYD 
FOREVER-LIVE
NESMRTELNÍ FLOYDI 
V KONCERTU SE SKVĚLÝM 
ARANŽMÁ…
23. 12. středa XTREME SHOP 
PARTY – FREE VSTUP
JEŽÍŠEK O DEN DŘÍVE, 
ANEB X-TREME SHOP NA-
DĚLUJE
24. 12. čtvrtek VÁNOČNÍ 
PÁRTY!
TY NEJLEPŠÍ ROCKOVÉ, 
POPOVÉ A TANEČNÍ HITY 
VE STOUNU, OTEVŘENO 
OD 21.00, DJ KAMIL. AKCE, 
NA KTERÉ POTKÁTÉ SVÉ 
STARÉ I NOVÉ ZNÁMÉ!
25. 12. pátek VÁNOČNÍ HITY 

18PLUS!
NEJLEPŠÍ HITY JSOU 
VE STOUNU NA VÁNOCE 
A POTKÁTE NA NICH SVÉ 
STARÉ ZNÁMÉ! DJ KAMIL, 
KOMÁR
26. 12. sobota X-MASS PÁR-
TY – DJ WICH
TANEČNÍ VÁNOČNÍ PÁRTY, 
JEDEN Z NEJLEPŠÍCH PRO-
DUCENTŮ TANEČNÍ HUDBY 
DJ WICH – LIVE, DJ LUCKY 
BOY A DALŠÍ V NAŠLAPANÉ 
VÁNOČNÍ PÁRTY
27. 12. neděle BASS INVASI-
ON – LAST DNB !
POSLEDNÍ DNB PÁRTY 
VE STARÉM ROCE!
Připravujeme:
15. 1. NAROZENINOVÝ PLES 
STOUNU
16. 1. NOISE – B-DAY! MEFJ-
US – LIVE!
30. 1. REVOLTA

Ani v roce 2015 nebudou občané Frýdku-Místku ochuzeni o tra-
diční ohňostroj špičkových parametrů, který korunuje silvestrov-
ské veselí ve městě.

Ohňostroj bude tradiční, odpálený 31. 12. 2015 ve 24.00 hodin z are-
álu restaurace Sokolík, doba jeho trvání bude okolo 12 minut. Upozor-
ňujeme, že v době odpálení ohňostroje bude z bezpečnostních důvodů 
městskou policií uzavřena cyklostezka a její okolí před areálem Sokolíku 
na levém břehu Ostravice. Nejlepší pozorování ohňostroje a všech jeho 
efektů bude možné z pravého břehu řeky na straně okresního soudu.

Ohňostroj potrvá 12 minut
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Přestáváte kouřit?
ŠATLAVA v Místku také.

Společně
to dokážeme!

od 1. 1. 2016

www.satlava.info
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Pro inzerci 
volejte 

603 249 743

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.

Potravinářská firma
ze Sviadnova přijme
na DPP brigádnice 

do výroby.
Podmínka: 

zdravotní průkaz
do potravinářství.

Kontakt: 736 627 295

- zpracování veškerých daňových přiznání 
(Daň z příjmu právnických a fyzických osob, 

Přiznání k dani silniční, Přiznání k DPH, Souhrnné 
hlášení, Kontrolní hlášení k DPH 

od 1. 1. 2016...)
- vedení daňové evidence

- zpracování podvojného účetnictví
- kompletní zpracování mezd a personalistiky

- vyřízení dotací na úřadu práce na společensky 
účelné pracovní místo

Kontakt: Tel.: 777 191 269
E-mail: hruba@ucto3000.cz

http://www.ucto3000.cz

Účetní firma s 20-letou praxí nabízí:

ADVENT VE MĚSTĚ
Středa 23. 12., náměstí Svobody
9.30 - BETLÉMSKÉ SVĚTLO


