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slovo primátora

Frýdek-Místek patří k 
několika městům, kde se 
drží tradiční silvestrov-
ský ohňostroj v pravou 
půlnoc. K řece Ostravici 
z obou jejích stran vždy 
zamíří davy místních lidí 
i těch, kteří si přijeli užít 
zábavu do města. Upro-
střed na mostě, nedale-
kých lávkách a v nejbliž-
ším okolí se symbolicky 
promísí, obstarají bengál-
skou předehru ze svých 
zdrojů, než se po odpoč-
tech a prvních špuntech 
spustí oficiální městský 
ohňostroj.

Ten díky příznivému 
počasí nezklamal ani letos  
a užili si jej díky výškovým 
efektům i lidé z tepla svých 
domovů nebo v ulicích a lo-
kalitách i hodně vzdálených 
místu odpaliště, kterým 
se letos stal areál Sokolí-
ku. Jeho okolí bylo proto 
z bezpečnostních důvodů 
uzavřeno, městská policie 

nepouštěla lidi na cyklos-
tezku, aby zajistila bez-
pečností okruh pro dopad 
zbytků vyhořelých částic. 
Podle avizovaného scénáře 
na nebe vylétly stovky svě-
telných raket, římských sví-
cí a kulových pum různých 
typů a barev a vytvářely na 
obloze různé obrazce s výš-
kovým finále celých 12 mi-
nut. Lidé už ví, že si nejlépe 
celou jeho choreografii vy-
chutnají při pohledu z pra-
vého břehu řeky Ostravice, 
to znamená z oblasti kolem 
finančního úřadu a soudu, 
ale i na tradičním průtahu 
jsou stále davy oslavujících, 
kteří si v kulisách světelné 
scenérie na půlnoční obloze 
přejí všechno nejlepší do 
nového roku.

„Náš ohňostroj má para-
metry, které většinou nelze 
srovnávat s pyrotechnickou 
podívanou v jiných obcích. 
Jsme dvojměstí, o půlnoci 
na Silvestra se scházíme 

Nový rok 2016 přivítal tradiční ohňostroj

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ: Vše nejlepší do roku 2016!  Foto: Petr Pavelka

Vážení občané,
máme za sebou nelehký rok 2015, jenž otřásl mnoha 

jistotami, na které jsme byli dlouhé roky zvyklí, a přinutil 
nás všechny více se zamýšlet nad jinými hodnotami, které 
jsme brali příliš samozřejmě, než abychom se jimi zabý-
vali. Slova o míru, svého času notně zprofanovaná, jsme 
nechali misskám a vytěsnili je z našich slovníků, ale v kon-
textu dnešního světa zaznívají stále častěji v debatě, jak jej 
uchránit v Evropě, v naší zemi, pro naše domovy a děti. 
Stejně tak musí nejen politici, ale hlavně občané, podstoupit 
diskuzi, jak dále ochraňovat naše svobody, i jak je případně 
omezit tak, abychom se mohli cítit co nejbezpečněji.

Je skvělé, že se stále můžeme scházet v masovém počtu 
na mostech a v okolí Ostravice poslední den v roce, že si 
přitom můžeme dovolit bujaré veselí s lehkým vlastenec-
tvím při půlnoční hymně a že střelný prach duní a praská 
jen pro co nejdokonalejší podívanou na obloze při vítání 
nového roku. Nemějme z něj obavy, ale buďme připraveni 
každý svým dílem ve své profesi přispět k tomu, abychom 
se za rok mohli takto sejít znovu, spokojeni s tím, jaký život 
a v jakém místě vlastně vedeme.  Michal Pobucký

uprostřed a je v tom tolik 
symboliky a pospolitosti, že 
od této tradice rozhodně ne-
hodláme ustupovat. Buďme 
pyšní, že je v tomto Frýdek-
-Místek trochu jiný,“ říká  
k tradiční novoroční podí-
vané Michal Pobucký, pri-
mátor města.  (pp)

Všechno, jen ne klidný, 
byl právě uplynulý rok 
2015. Jak dramaticky za-
čal – změnou ve vedení 
města, tak i jeho konec 
orámovala mimořádná 
událost, kdy na přejezdu 
u vlakového nádraží smet-

la vyjíždějící souprava 
návěs kamionu. Unikátní 
záznam městského kame-
rového systému zhlédly 
miliony lidí na celém 
světě, protože desetitisíce 
jej sdílely na facebooku 
města. Svět se zmenšuje 

a všichni si přitom uvědo-
mují, že nemohou brát na 
lehkou váhu nic, co se děje 
v Evropě, protože vše se v 
konečném důsledku může 
dotknout nás samotných. 
Ke všemu se jen pár dní 
před Silvestrem přida-
la dvojnásobná vražda 
bezdomovců podle všeho 
dalším člověkem bez do-
mova.

Město bere bezpečnostní 
otázky vážně, bylo aktivní 
ještě před znovuotevřením 
uprchlického tábora ve 
Vyšních Lhotách, rozšiřuje 
počet městských strážní-
ků, vylepšuje kamerový 
systém a je připraveno na 
bezpečnosti obyvatel Frýd-
ku-Místku dále průběžně 
pracovat.

 (Pokračování na str. 4)

Co všechno přinesl uplynulý rok 2015

NÁVŠTĚVA MILOŠE ZEMANA: Prezident do Frýdku-
-Místku nejezdí každý rok…  Foto: Petr Pavelka
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Zastupitelé statutární-
ho města Frýdku-Místku 
v prosinci schválili návrh 
rozpočtu na rok 2016. Po-
čítá s příjmy, včetně zdro-
jů z okruhu financování, 
ve výši 1,115 miliardy 
korun, což je v porovnání 
s konečnou výší rozpočtu 
na tento rok (1,511 mi-
liardy po 5. změně roz-
počtu) o zhruba o 396 mi-
lionů korun méně.

Zatímco účelový zůsta-
tek z předchozího roku  
v roce 2015 činil 292 mi-
lionů korun (z toho bylo 
převedeno 147 milionů 
na dostavbu haly Polár-
ka), pro rok 2016 se počítá  
s účelovým zůstatkem ve 
výši 71 milionů korun. 
Dalším důvodem snížené-
ho rozpočtu je, že v roce 
2015 město čerpalo ev-
ropské dotace na spoustu 
investičních akcí, včetně 
zateplení škol nebo revi-
talizaci sídliště Slezská. 
Rozpočet pro rok 2016 
obsahuje zatím dotace 
na pouze dvě investiční 
akce a příspěvek na výkon 
státní správy. Zbývající 
dotace budou zapojeny 
do rozpočtu až po jejich 
schválení v průběhu roku. 
Městu také klesnou příjmy 

z odvodu z výherních hra-
cích přístrojů o 18 milionů 
a z daně z příjmů právnic-
kých osob za obec o 12 
milionů korun.

„Největší objem inves-
tičních prostředků by měl 
v příštím roce směřovat do 
výměny oken a zateplení 
v oblasti bytových domů, 
na vybudování arboreta a 
rekonstrukci vytápěcího 
systému v ZŠ 1. máje,“ 
informoval náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar.

Odbor správy 
obecního majetku 

Vybudování vstupu do čp. 
811, Malý Koloredov - 651 
tis. Kč
Oprava pramene v Hájku - 
1 000 tis. Kč
Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy 

MŠ J. Trnky 63 - rekon-
strukce sociálního zaříze-
ní, pavilon B - 1 200 tis. 
Kč
ZŠ nár. um. P. Bezruče – 
hydroizolace historické 
budovy - 2 300 tis. Kč
ZŠ nár. um. P. Bezruče – 
doplnění jímací soustavy 
- 200 tis. Kč

Odbor dopravy 
a silničního 

hospodářství
Oprava komunikace ul. 

ČSČK - 299 tis. Kč
Oprava komunikace ul. 
Švabinského - 301 tis. Kč
Oprava komunikace ul. 
Mánesova - 354 tis. Kč
Oprava komunikace ul. 
Bavlnářská - 432 tis. Kč
Oprava komunikace ul. 
Husova - 460 tis. Kč
Oprava komunikace ul. 
Bezručova - 487 tis. Kč
Opravy mostů - 500 tis. 
Kč
Oprava komunikace ul. 
Horní - 503 tis. Kč
Oprava komunikace ul. 
Dobrovského - 504 tis. Kč
Oprava komunikace ul. 
Pod Vodojemem - 656 tis. 
Kč
Oprava komunikace ul. 
Cihelní - 889 tis. Kč
Odvoz odpadů z výtluků - 
1 000 tis. Kč
Oprava komunikace Bah-
no – od ul. Čelakovského 
po HAS - 1 067 tis. Kč
Opravy vozovek, pokopů, 
vpustí – neplánované - 
1 500 tis. Kč
Opravy výtluků - 10 000 
tis. Kč
Výstavba vodovodu a 
komunikace v Lískovci - 
1 660 tis. Kč
Oprava chodníku ul. 
K Hájku - 1 582 tis. Kč
Oprava chodníku u nádra-
ží ČD - 343 tis. Kč
Oprava chodníku ul. Bru-
zovská - 327 tis. Kč
Oprava chodníku tř. J. 
Opletala - 796 tis. Kč
Oprava povrchu parkoviš-
tě ul. Zámecká u DSS - 
1 000 tis. Kč
Oprava lávky pro pěší 
přes Ostravici u Frýdy - 
1 000 tis. Kč
Opravy schodů - 500 tis. 
Kč
Opravy lávek - 200 tis. Kč
Drobné opravy chodní-
ku – neplánované - 3 000 
tis. Kč
Rekonstrukce lávky přes 

Ostravici mezi Frýdkem 
a Sviadnovem -  5 700 tis. 
Kč
Výstavba chodníku napro-
ti restaurace U Gustlíčka, 
ul. Slezská - 400 tis. Kč
Záliv pro zastavení osob-
ních aut u 8. ZŠ - 430 tis. 
Kč
Rekonstrukce lávky ul. 
Sadová - 3 000 tis. Kč
Doplnění zábradlí od kři-
žovatky Ostravská – Ja-
náčkova - 500 tis. Kč
PD Rekonstrukce SSZ 
(světelné signalizační za-
řízení – semafory) ul. T. 
G. M. – ul. Bruzovská 
 - 300 tis. Kč
PD Rekonstrukce SSZ na 
ul. Hlavní – ul. Ostravská 
- 350 tis. Kč
PD SSZ na ul. Míru - 180 
tis. Kč
PD SSZ na Letné – ul. Če-
lakovského - 220 tis. Kč
Výstavba SSZ na Letné - 
8 000 tis. Kč
Rozšíření veřejného 
osvětlení P. N. D. - 400 
tis. Kč

Odbor životního 
prostředí a zemědělství 

Rekonstrukce chodníků 
na veřejném pohřebišti ve 
Frýdku 3. etapa“ - 1 985 
tis. Kč
Dětské hřiště na sídlišti 
Jiráskova, ul. Třanovské-

ho - 1 100 tis. Kč
Dětské hřiště na ul. Míru - 
1 250 tis. Kč
Oplocení dětských hřišť - 
1 000 tis. Kč

Investiční odbor
Odkanalizování ZŠ Lísko-
vec a požární zbrojnice - 
2 000 tis. Kč
ZŠ 1. máje 1700 – rekon-
strukce vytápěcího systé-
mu - 12 307 tis. Kč
Dům čp. 799, ul. ČSA – 
výměna oken, zateplení - 
17 500 tis. Kč
Dům čp. 604, ul. Sadová 
– výměna oken, zateplení 
fasády - 10 500 tis. Kč
Dům čp. 605, ul. Sadová 
– výměna oken, zateplení 
fasády - 1 500 tis. Kč
Dům čp. 606, ul. Sadová 
– výměna oken, zateplení 
fasády - 10 500 tis. Kč
Dům čp. 146, ul. 17. lis-
topadu – výměna oken, 
zateplení fasády - 4 500 
tis. Kč
Dům čp. 147, ul. 17. lis-
topadu – výměna oken, 
zateplení fasády - 4 500 
tis. Kč
Plynofikace ul. Nad Pře-
hradou – uvolnění poza-
stávky - 73 tis. Kč
Arboretum Frýdek-Místek 
- 10 000 tis. Kč

Odbor informačních 
technologií

Rekonstrukce a optimali-
zace centrálních serverů 
formou virtualizace - 
2 280 tis. Kč
Hlasovací a komunikační 
systém pro podporu za-
sedání ZMFM - 1 400 tis. 
Kč
Obnova aktivních prvků 
počítačové sítě MMFM - 
2 000 tis. Kč

Odbor bezpečnostních 
rizik a prevence 

kriminality
Vozidlo pro JSDH Lísko-
vec - 450 tis. Kč

Kam budou směřovat investice města v roce 2016

ARBORETUM: Investice u hospice ve výši deseti milio-
nů korun.  Foto: Petr Pavelka

HÁJEK: Pramen u kapličky nyní vyvěrá mimo rezervoár. 
 Foto: Petr Pavelka

SADOVÁ: Výměny oken a zateplení se dočkají další ob-
jekty v majetku města.  Foto: Petr Pavelka

SEMAFORY: Investice do světelných signalizačních 
zařízení směřují k dalšímu zvýšení bezpečnosti ve městě. 
 Foto: Petr Pavelka
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Zimní údržbu komu-
nikací ve městě zajišťují 
technické služby, jejíž 
pracovníci mívají nejví-
ce napilno na přelomu 
roku, kdy většina obyva-
telstva od práce odpočí-
vá. Na Vánoce 2015 však 
budou rády vzpomínat  
i rodiny zaměstnanců 
TS, protože rekordně 
teplé počasí znamenalo 
pohodu a klid i pro ně.

„Tato zima je pro nás 
opravdu zatím mimořád-
ně příznivá, moc zákro-
ků v ulicích jsme neměli, 
i když několik dní jsme 
museli být v pohotovosti. 
Vypotřebovali jsme však 
skutečně zanedbatelné 
množství posypových 
prostředků z našich zá-
sob,“ liboval si Jaromír 
Kohut, předseda předsta-
venstva TS a. s., které už 
k 1. listopadu přešly na 
takzvaný zimní režim, 
což znamená, že od toho-

to data jsou plně připrave-
ny na nástrahy zimy. 

„Pokud by charakter 
zimy přetrval, ušetřené fi-
nance dáme do oprav ko-
munikací,“ říká náměstek 
primátora Karel Deutscher.

V operativním skladu  
v areálu TS a.s. a v exter-
ních skladových prosto-
rech je umístěno celkem 
tisíc tun posypové soli, 
což je dostatečně velká 
rezerva na údržbu v ob-
vyklém rozsahu na celou 
zimu. Zavedena je také 
stálá dispečerská služba 
zimní údržby, která je 
k dispozici nepřetržitě 
24 hodin denně na te-
lefonním čísle 558 443 
213. „Dispečeři sledu-
jí předpověď počasí  
a hlídají vývoj teplot 
v jednotlivých lokalitách 
pomocí teplotních čidel, 
které jsou instalovány ve 
městě a integrovaných 
obcích,“ vysvětlil Jaromír 

Kohut. 
Zimní údržba je pro-

váděna podle operačního 
„Plánu zimní údržby“ 
schváleného magistrátem 
města. Obsahuje seznam 
jednotlivých tras pluže-
ní vozovek, technologie 
zimní údržby vozovek  
i pořadí důležitosti ko-
munikací. Jako první jsou 
ošetřovány komunikace s 
hromadnou veřejnou do-
pravou, příjezdové místní 
komunikace ke zdravot-
nickým zařízením a dal-
ší významné místní ko-

munikace. Podobně to je  
i s chodníky. Od stupně 
důležitosti se následně 
odvíjí doba, ve které má 
být zabezpečena sjízdnost 
komunikace. Tu stanovu-
je zákon o pozemních ko-
munikacích. Pro vozovky 
v první kategorii důleži-
tosti je lhůta pro zmírňo-
vání závad ve sjízdnosti 
místních komunikací 4 
hodiny, pro druhou kate-
gorii 12 hodin, vozovky 
třetí kategorie přichází na 
řadu až po ošetření 1. a 2. 
pořadí, nejdéle pak do 48 
hodin. 4. kategorii tvoří 
vozovky, které se neoše-
třují.

Plán zimní údržby po-

Rada města Frýdku-
-Místku se v polovi-
ně prosince seznámila  
s výsledky auditů dalších 
dvou městských společ-
ností. Po auditu společ-
nosti TS a.s. uvolnila  
k zveřejnění výsled-
ky kontrol v městských 
společnostech Distep  
a Sportplex.

Radní si vyslechli zprá-
vu k výsledku auditu zpra-
covaného společností MT 
Legal s.r.o. „Nezávislý  
a odborný audit veřejných 
zakázek ve společnosti 
Distep a.s. za období roku 
2014 a za měsíce leden 
až červen 2015“. Analý-
zou jednotlivých identi-
fikovaných nesrovnalostí 
vyjmenovaných v tomto 
materiálu bylo auditorem 

zjištěno, že se převážně jed- 
ná o administrativní pochy-
bení administrátora veřej-
né zakázky, přičemž vždy 
bylo podáno vysvětlení  
a objasněny příčiny. Audi-
tor tak mohl konstatovat, 
že „uvedená pochybení či 
nejasnosti identifikované 
v postupu zadavatele ne-
měly vliv na výsledek vý-
běrových řízení či výběr 
nejvhodnější nabídky, byť 
je třeba konstatovat, že je 
vhodné doporučit, aby celý 
proces zadávání veřejných 
zakázek byl lépe dokumen-
tován a rovněž byly elimi-
novány některé dílčí zjiště-
né nedostatky“.

„Vzhledem k tomu, že 
Distep nemá v plánu pro 
rok 2016 zadávat zakázky  
s vyšším finančním limi-

tem, než jsou zakázky ma-
lého rozsahu, rozhodl se 
člen představenstva za úče-
lem odstranění vytčených 
nepřesností a pochybení 
akceptovat doporučení au-
ditora a přijmout interní 
pokyn – směrnici, která 

stanoví a upřesní pravidla 
pro administraci a zadává-
ní zakázek malého rozsahu, 
a to až do doby nabytí účin-
nosti nového zákona o ve-
řejných zakázkách. Touto 
směrnicí se bude řídit zadá-
vání zakázek malého roz-
sahu od počátku roku 2016. 

Zásadní změnou stávající 
praxe bude povinnost na 
profilu zadavatele zveřejnit 
výzvu na zakázky malého 
rozsahu, kde předpokláda-
ná hodnota veřejné zakáz-
ky překročí sto tisíc korun,  
a povinnost jmenovat hod-
notící komisi,“ uvedl člen 
představenstva Distep Sva-
topluk Eliáš.

Audit veřejných zaká-
zek už má za sebou i měst-
ská obchodní společnost 
Sportplex, a to rovněž za 
období roku 2014 a za po-
lovinu roku 2015. Audito-
rem, společností Equica 
a.s., bylo konstatováno, že 
„systém zadávání veřej-
ných zakázek nevykazuje 
žádné vady a plně odpo-
vídá rozsahu a způsobu 
nákupu, který společnost 

Sportplex Frýdek-Místek 
s.r.o. jako veřejný zadava-
tel realizuje“. Přesto i z něj 
vzešla doporučení na úpra-
vu vnitřní směrnice, která 
směřují například k vy-
tvoření závazných šablon  
a checklistů, na druhou 
stranu ale také doporučení 
na zjednodušení stávajících 
pravidel, zejména o snížení 
požadavků na předkládání 
povinné dokumentace. 

U vybraných zakázek 
vždy auditor došel k zá-
věru, že „kontrolovaná 
veřejná zakázka nevyka-
zuje žádné vady z pohledu 
zákona o veřejných zakáz-
kách, metodických poky-
nů ministerstva pro místní 
rozvoj ani interních předpi-
sů zadavatele – společnosti 
Sportplex FM“.            (pp)

Zpravodajství

„zimní údržba - 
352 kilometrů“

„plníme
programové
prohlášení“

ZÁSOBY: Technické služby vypotřebovaly prozatím jen 
pár desítek tun posypové soli.

Technické služby zažily poklidné Vánoce

JAK VYPADÁ SNÍH: Pro snímky zimní údržby je třeba 
zalovit v archivu.  Foto: Petr Pavelka

pisuje také způsob, jak se 
mají vozovky ošetřovat, 
zda posypem chemickým, 
tedy solí, nebo inert-

ním, tedy struskou či 
kamenivem. „Inertní 
materiál se používá  
v případě, kdy nízké 
teploty omezují účin-
nost chemického po-
sypu. Posyp inertními 

materiály se však nepro-
vádí do vrstvy napadané-
ho neuježděného sněhu. 
V takovém případě se 
zdrsňující posyp provede 
až po skončení plužení 
sněhu. V integrovaných 
obcích a okrajových čás-
tech města se komunikace 
ošetřují struskou nebo ka-
menivem,“ vysvětlil Jaro-
mír Kohut s tím, že zimní 
údržbou pozemních ko-
munikací se rozumí zmír-
ňování závad vznikajících 
povětrnostními vlivy  
a podmínkami za zimních 
situací ve sjízdnosti ko-
munikací a ve schůdnosti 
místních komunikací.

TS a.s. zajišťují zimní 

údržbu téměř 352 kilome-
trů místních komunikací 
(komunikace plus chod-
níky), které jsou ve vlast-
nictví Statutárního města 
Frýdek-Místek, včetně 
komunikací v místních 
částech Lískovec, Skali-
ce, Panské Nové Dvory, 
Chlebovice, Zelinkovice, 
Lysůvky, ale také v loka-
litách Baranovice, Gaje-
rovice, Bahno.

Technické služby ne-
zajišťují zimní údržbu na 
silnicích, které nepatří 
městu. Těmi jsou krajské 
silnice – ul. Bruzovská, 
Lískovecká, Revoluční, 
J. Opletala, 17. listopa-
du, část ulice Ostravská 
(od křižovatky U Rady ve 
směru na Sviadnov), Sta-
roměstská, Slezská, Ob-
chodní, Palkovická, Pod-
puklí. – ty udržuje Správa 
silnic MS kraje. Silnice 
ve vlastnictví státu – ul. 
Hlavní, Janáčkova, Pří-
borská a Beskydská má 
rovněž  na starosti Správa 
silnic MS kraje.

Radní projednali další audity městských společností
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Co všechno přinesl uplynulý rok 2015 ve Frýdku-Místku
 (Pokračování ze str. 1)

LEDEN
14. ledna ČSSD vypově-

děla koaliční smlouvu s hnu-
tím ANO.

Dobrou zprávou bylo, že 
vláda schválila zadání veřej-
né zakázky „Sanace lokality 
Skatulův Hliník“.

Tradiční veřejná sbírka 
Vánoční strom, jejíž výtěžek 
byl určen jeslím, přinesla cel-
kem 35.750 korun.

Technické služby se zapo-
tily, při kalamitě spotřebova-
ly za tři dny 140 tun posypu.

ÚNOR
Únorové zasedání zastupi-

telstva rozhodlo o změnách 
ve vedení města. Tři strany  
z pěti zastoupených v za-
stupitelstvu (ČSSD, Naše 
Město, KDU-ČSL) se však 
dokázaly dohodnout na 
základních společných bo-
dech, pro které hledaly na 
zastupitelstvu širší podporu.  
A našly.

K zápisu do 1. tříd přišlo 
682 dětí.

Hala Polárka přitáhla po-
zornost i zástupce extraligo-
vého hokeje. S návrhem úzké 
spolupráce se na HC F-M  
a Město Frýdek-Místek ob-
rátilo vedení HC Oceláři 
Třinec.

BŘEZEN
Statutární město Frýdek-

-Místek zkoumá možnosti 
přebudování Kina Petra 
Bezruče na multifunkční 
kulturní centrum. V rámci 
tohoto záměru vyhlásila rad-
nice architektonickou sou-
těž o návrh na rekonstrukci  
a modernizaci kina, jejíž 
výsledky byly na jaře zve-
řejněny.

Radnice vyhlásila snahu  
o to, aby z ulic města postup-
ně zmizely nevzhledné pro-
dejní „budky“.

Rozhodlo se o tom, že ob-
čané Frýdku-Místku budou 
oproti původnímu předpo-
kladu platit za teplo a teplou 
vodu za rok 2015 méně.

Zastupitelé na svém břez-
novém zasedání řekli jasné 
NE hazardu. Nevyhověli 
společnosti provozující kasi-
no s živou hrou, která žádala 
o udělení výjimky.

DUBEN
Frýdecko-místecká rad-

nice se rozhodla dále výraz-
ně posílit nástroje vedoucí  
k větší transparentnosti  
i otevřenosti a přijala doku-
ment 10 kroků k otevřenější  
a transparentnější radnici.

Občané bydlící v blízkosti 

zamýšlené výstavby skate-
parku, s nímž se počítalo  
v areálu bývalého dopravní-
ho hřiště, vyjádřili nesouhlas 
s touto stavbou peticí. Rad-
nice se jim rozhodla vyhovět  
a hledá další vhodné lokality.

Město zvyšuje bezpečnost 
chodců při přechodu přes 
frekventované silnice. Na 
ulicích Ostravská a Frýdlant-
ská v centru zahájilo výstav-
bu pěti dopravních ostrůvků.

MHD zdarma se stala 
ještě ekologičtější a komfort-
nější, protože na její linky je 
postupně nasazováno deset 
nových autobusů s pohonem 
na stlačený zemní plyn. Je-
den navíc ekologickou tema-
tikou vyzdobily místní děti.

Lidé znovu projevovali 
velký zájem o forenzní zna-
čení jízdních kol.

KVĚTEN
Beskydské farmářské trhy 

si již za čtyři roky existence 
získaly své pravidelné ná-
vštěvníky a v květnu znovu 
zahájily Květinovým trhem.

Radnice podpořila sedmi 
miliony projekty v sociálních 
službách.

Město Frýdek-Místek si 
důstojně připomnělo jubi-
lejních 70 let uplynulých od 
osvobození našeho města, 
ale i naší vlasti od fašismu.

I loni byl vyměněn pí-
sek v dětských pískovištích. 
Zaměstnanci technických 
služeb rozdělili celkem 300 
tun nového certifikovaného 
písku na 117 pískovištích.

Sady Bedřicha Smetany  
u řeky Ostravice ozdobil je-
dinečný labyrint.

Vedení radnice, měst-
ské policie, právníci města 
a zástupci odboru bezpeč-
nostních rizik a prevence 
kriminality a živnostenského 
úřadu se společně radili nad 
dalším postupem v souvis-
losti s množícími se stížnost-
mi na rušení nočního klidu  
a narušování veřejného po-
řádku, zejména diskotékový-
mi produkcemi.

Město zlevnilo pronájem 
estetických předzahrádek.

ČERVEN
Radnice dotáhla do kon-

ce avizovanou spolupráci  
s finalistou loňského ročníku 
extraligy HC Oceláři Třinec.

Mezinárodní folklor-
ní festival Frýdek-Místek  
v době od 16. do 23. červ-
na nabídl při vystoupeních 
v našem městě kromě do-
mácích souborů zástupce  
z Polska, ale i mnohem vět-

ších dálek – z Moldavska, 
Finska, Anglie, Číny a Por-
torika.

Město Frýdek-Místek ne-
vzdávalo boj proti záměru 
výstavby obalovny v Chlebo-
vicích, proti které jsou samo-
zřejmě i občané okrajových 
částí města.

Vedení města se zabývalo 
návrhem na výstavbu nové 
florbalové haly i myšlenkou 
zakoupit ruční radary pro 
městskou policii.

Rada města uložila měst-
ským společnostem Sport-
plex, Distep a TS (technické 
služby) provést audit veřej-
ných zakázek.

Nejstarší občanka města 
Anna Mazurová oslavila už 
104 let.

ČERVENEC
Originální hudební udá-

lost a spojení výjimečných 
hudebníků nabídl festival 
Jazz ve městě, který je tra-
diční součástí Beskydského 
Veseléta, díky kterému je 
Frýdek-Místek v prázdni-
nových měsících městem 
zábavy.

Statutární město dokon-
čilo s přispěním EU další 
část přeměny sídliště Slez-
ská. V minulých letech již 
byly upraveny zelené plochy  
a místní parky, vybudována 
nová dětská hřiště, nová par-
kovací místa i nová spojovací 
komunikace. Nyní byl na 
sídlišti zmodernizován a do-
budován kamerový systém.

Tradiční opravy a inves-
tiční akce byly zahájeny 
na školách a školkách, pro 
děti byly znovu připraveny 
Prázdniny ve městě.

SRPEN
Po dvou letech stavebních 

prací, poté, co byla zbourána 
kvůli špatnému statickému 
stavu v roce 2010 původní 
stavba, se začátkem srpna 
slavnostně otevřel nový mo-
derní pavilon chirurgických 
oborů frýdecké nemocnice.

Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek se v sobotu 22. 
srpna povedl další zápis do 
České knihy rekordů. Již 
VII. ročník akce Beskydské 
rekordy s ryze prázdnino-
vým tématem „Balíme na 
dovolenou!“ během dvanácti 
hodin přilákal kromě davů  
i 128 účastníků ochotných 
na místeckém náměstí sbalit 
kufr na cesty.

Město se Slezanem Frý-
dek-Místek a Textil Invest 
Group a.s. začali připravo-
vat společné Memorandum 

o spolupráci, které by mělo 
vést k plnohodnotnému za-
členění textilních průmys-
lových areálů do městského 
prostoru, včetně ochrany 
historických fasád.

Bylo zveřejněno Progra-
mové prohlášení Rady města 
Frýdek-Místek pro volební 
období 2014–2018.

Město vybudovalo jedno 
z nejmodernějších baseballo-
vých hřišť v České republice. 
Pokřtěno bylo v rámci semi-
finálové série play off Česko-
moravské ligy baseballu.

ZÁŘÍ
Jako druhé město v re-

gionu jsme nabídli zázemí 
osobám bez domova, které 
jsou z důvodu špatného zdra-
votního stavu nesoběstačné 
a vyžadují každodenní po-
moc jiné osoby. Důstojně je 
o ně postaráno v Domově se 
zvláštním režimem pro lidi 
bez přístřeší Přístav.

Do školních lavic usedlo 
na šest set prvňáků.

11. září patřilo frýdec-
ké náměstí Festivalu part-
nerských měst. Novinkou  
v programu bylo předání Cen 
statutárního města Frýdku-
-Místku.

Prezident Miloš Zeman v 
rámci své cesty po kraji neza-
pomněl ani na Frýdek-Mís-
tek, jehož obyvatelé mu v 
třítisícovém davu na náměstí 
projevovali velký respekt.

Statutární město Frýdek-
-Místek s přispěním EU do-
končilo přeměnu nejlidnatěj-
šího sídliště Slezská.

ŘÍJEN
Vedení města se rozhodlo, 

že bude přímo v terénu spo-
lu se zástupci jednotlivých 
odborů sbírat podněty ob-
čanů, monitorovat problémy  
a pokusí se u některých o co 
nejrychlejší řešení.

Zapojili jsme se do celo-
světově pořádaných kampa-
ní zaměřených na boj proti 
chudobě.

Městská policie láká do 
svých řad nové strážníky.

Soukromá společnost 

Gaudium Frýdek-Místek 
s.r.o., která žádala po městu 
15% spoluúčast na projektu 
Srdce, představující čtyři 
miliony korun z městské 
pokladny, se nakonec přijetí 
závazku spolufinancování 
ze strany města dočkala. Po-
třebné hlasy se ale musely 
najít po nelehké diskuzi na-
příč politickým spektrem.

LISTOPAD
Občanům přibyla mož-

nost bezplatně se dostat 
MHD i do sousední Dobré  
a Nošovic.

Znovu výrazněji vstoupit 
do jednání s Židovskou obcí 
se rozhodlo vedení města, 
protože má obavy o další 
osud židovského hřbitova, 
který je neustále devastován 
vandaly i přestárlými stromy.

Zcela zaplněné místecké 
náměstí vpustilo do města 
advent tradičním rozsvíce-
ním Vánočního stromu.

Město zrealizovalo úspěš-
ně projekt, který řeší kom-
plexní modernizaci devíti 
multifunkčních hřišť.

Dvacet milionů výhradně 
na investice v okrajových 
částech vyčlenila radnice  
v rozpočtu na příští rok.

PROSINEC
Nejdůležitějším úkolem 

pro zastupitele na prosinco-
vém zasedání bylo schválení 
rozpočtu 2016. Tohoto bodu, 
a mnoha dalších, se nezú-
častnili zástupci Hnutí ANO.

Rada města po projed-
nání na valné hromadě TS 
a.s. uvolnila ke zveřejnění 
výsledky nezávislého a od-
borného auditu veřejných 
zakázek.

Senátor Petr Gawlas s ná-
městkem primátora Karlem 
Deutscherem navštívili kvůli 
obchvatu ministra dopravy 
Dana Ťoka.

Přes tři miliony korun stá-
ly úpravy zahrady jeslí, která 
byla koncem roku slavnostně 
zprovozněna.

Děti do tří let byly osvobo-
zeny od poplatku za odpad. 
 (pp)

Záběr z městské kamery, který loni obletěl svět.
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V objektu magistrá-
tu, kde je koncentrován 
odbor sociálních služeb, 
proběhla ve dnech 16.–17. 
prosince vánoční soutěžní 
výstavka, které se zúčast-
nilo všech jedenáct klubů 
seniorů. Návštěvníci vý-
stavy měli možnost dát 
svůj hlas výrobku, který 
se jim nejvíce líbil. 

„Tušil jsem, že asi nej-
více zaboduje ten největ-
ší výrobek z perníku, a 
tak jsem osobně hlasoval 
pro jiný zdařilý kousek. 

Každopádně se znovu po-
tvrdilo, jak jsou naši se-
nioři šikovní a jak krásné 
věci pod jejich rukama 
mohou vzniknout,“ oko-
mentoval výstavu Libor 
Koval, který má ve městě 
na starosti sociální služby.  
I on byl mezi více než 80 
návštěvníky, kteří hodno-
tili 25 nejrůznějších výrob-
ků, z nichž tři nejúspěšněj-
ší byly odměněny.

„Nejvíce hlasů obdr-
žel velký perníkový kos-
tel. Monumentální stavba  

z perníku byla upečena  
v KS Chlebovice a vytvoři-
la ji členka KS Chlebovice 
paní Stanislava Koloničná. 
Druhé místo obdržela ky-
tice z perliček, která byla 
vyrobena v KS Lískovec 
paní Marii Juřicovou. Na 
třetím místě se umístilo 
pletené slavnostní prostí-
rání vytvořené členkou 
KS Zelinkovice paní Marií 
Carbolovou,“ informovala 
Šárka Carbolová, koordi-
nátorka aktivizačních pro-
gramů pro seniory.  (pp)

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb, 
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 soci-
álních služeb, budova ul. Radniční 1149, 1. patro, kancelář  
č. 210 k aktualizaci svých žádostí. K aktualizaci je třeba 
doložit aktuální potvrzení o výši příjmu a doklad o nájem-
ním, podnájemním, vlastnickém nebo jiném právním vzta-
hu prokazující bytovou situaci žadatele.

Toto upozornění se netýká žadatelů, kteří mají podanou 
žádost o přidělení bytu v Penzionu pro seniory Frýdek-Mís-
tek, p. o., ul. Lískovecká. Tito žadatelé budou své žádosti 
aktualizovat až v dubnu 2016.

 Marcela Pěkníková, odbor sociálních služeb

Aktualizace žádostí o přidělení bytu 
v režimu sociálního bydlení pro seniory

Skončil rok, ve kterém 
Podané ruce, z. s. osla-
vily 15 let od založení 
projektu Canisterapie, a 
vstupujeme do roku, kdy 
oslavíme 15. výročí zalo-
žení projektu Osobní asi-
stence. Prostě z oslav jen 
tak nevyjdeme. 

Rádi bychom toto výro-
čí oslavili hlavně kvalitní 
službou našim klientům. 
Mottem organizace Poda-
né ruce – osobní asistence 
je „Pomáháme těm, 
kteří si sami pomoci 
nemohou“. Všich-
ni zaměstnanci – od 
vedení po asistentky 
– pracují na tom, aby 
to nebyla jen hezká 
slova, ale skutečnost. 
Klientům nabízíme 
službu až 24 hodin 
denně a 7 dní v týd-
nu, podle potřeby  
a dle našich aktuál-
ních personálních  
a finančních možnos-
tí. Našimi klienty jsou 
lidé všech věkových 

kategorií, jejichž společ-
ným rysem je určitá míra 
omezení soběstačnosti – z 
důvodu věku nebo posti-
žení. Nabízíme jim po-
moc v různých ohledech 
každodenního života – při 
zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, při 
zajištění chodu domácnos-
ti, při obstarávání osobních 
záležitostí, ale také dopro-
vod do školy, družiny, na 
sportovní a kulturní akce 

atd. Osobní asistence však 
nepomáhá bezprostředně 
jen klientům, ale i jejich 
blízkým. Také v tomto 
roce budeme usilovat o to, 
abychom byli známí dobře 
odvedenou prací a spokoje-
ností našich klientů.

Co se týče projektu Ca-
nisterapie, do dalšího roku 
činnosti bychom si přáli 
hlavně dostatek aktivních 
canisterapeutických týmů 
a spokojené klienty. Máme 

radost, když vidíme 
jejich zájem, úsměv  
a dobrou náladu, které 
jim návštěvy dobro-
volníků a jejich psích 
společníků přinášejí. 

Všem čtenářům 
Zpravodaje RM Frýd-
ku-Místku přejeme 
do nového roku mno-
ho radosti, zdraví  
a krásných okamžiků.

Více informací  
o obou našich projek-
tech najdete na webu 
www.podaneruce.eu.

 Bc. Jana Marková

Kromě připravovaných 
zájezdů, rekreačních pobytů 
a vycházek do okolí připra-
vujeme tyto akce:
10. – 17. 4. – 1. ZŠ Pod Sovou 
– Výstavka HOBBY – vý-
tvarné a sběratelské práce se-
niorů, s mezinárodní účastí.
14. 5. – OŘ Policie F-M – Zá-
bavně-soutěžní den seniorů.
20. 8. – Ostravský hrad – se-
tkání na hranici – 8. ročník – 
senioři ČR, SR, PLR
23. 9. – Kynologické cvičiště 
městské policie Staré Město 
– PEJSKIÁDA seniorů
14. 10. – Dům kultury Frýdek 
– Přehlídka seniorských sou-
borů, s mezinárodní účastí.
BOWLING – Sport bar Ri-
viera – 13–15 hodin – 2x mě-
síčně ve čtvrtek
BRIDGE CLUB – KD 17. 
listopadu – každá středa 
9.30–12 hodin
CYKLOTURISTIKA – sraz 
u altánku ve Smetanových 
sadech – úterý v 10 hodin.
JÓGA – škola jógy Karakal 
9. ZŠ – každé pondělí a úterý 
od 14 hodin.
Kurzy angličtiny – KD 17. 
listopadu – úterý od 9 hodin 
– pokročilí

Od 10.45 – mírně pokročilí
Od 12.30 – více pokročilí
Příjem nových zájemců od 
září.
Kurzy PC – probíhají na ZŠ v 
Lískovci a v městské knihov-
ně Místek, po skončení bu-
dou zde další pokračovat. 
Stolní tenis – herna Slezanu 
Riviera – každé pondělí od 9 
do 12 hodin.
Zdravotní cvičení:
- Kondiční cvičení v Klíči – 
pondělí od 9 hodin.
- Cvičení na míčích v Klíči – 
čtvrtek od 9 hodin. 
- Zdravotní cvičení v Klíči – 
pátek od 9 hodin.
- Cvičení v aquaparku na 
Olešné – středa od 9 hodin.
- Cvičení v bazénu na 11. ZŠ 
– pondělí od 14.45 hodin.
- Plavání v krytém bazénu 
na učilišti – 2x měsíčně dle 
rozpisu.

MěO SD podpoří účast na-
šich seniorů na akcích, které 
pořádá sociální odbor města, 
Svaz bojovníků na svobodu  
a v rámci družební spolupráce 
s Jednotou dochodcov Slo-
venska – žilinského kraja, Ži-
venou Žilina a seniory PLR z 
Bielsko-Biale. Ruda Horníček 

Žáci 5. ZŠ se vydali opět 
potěšit srdíčka seniorů do 
Domu pokojného stáří. Ne-
bylo to poprvé. Snažíme se 
zavítat mezi babičky a dě-
dečky minimálně dvakrát 
ročně. Pokaždé si připraví-
me pěkný program na něja-
ké zajímavé téma. 

Nyní jsme zabrousili do 
pohádkového světa. Paní 
učitelky J. Dvorská J. On-
dračková ve svých krouž-
cích (sboreček a flétničky) 
secvičily se svými svěřenci 
krásný pohádkový program. 
Písničky Voda, voděnka,  
O šípkových růžích, Mraven-
čí ukolébavku si diváci mohli 

samozřejmě zazpívat s dětmi. 
Na flétničky dívenky zahrály 
ústřední melodie z těchto po-
hádek: Popelka, Zlatovláska 
a Mach a Šebestová. Vše bylo 
ještě doplněno básničkami.

Atmosféra byla opravdu 
milá a veselé obličeje nám 
prozradily, že se náš program 
velice líbí. Hned jsme secvi-
čovali další program, tento-
krát na téma Vánoce.

VÁNOČNÍ VÝSTAVKA: Libor Koval s vedoucí odboru 
sociálních služeb Jarmilou Kozlovou přemítají, kdo si za-
slouží jejich hlas.  Foto: Petr Pavelka

Šikovné ruce seniorů

Plán hlavních aktivit MěO F-M
Svazu důchodců ČR na rok 2016

Podané ruce v roce 2016

5. ZŠ s klienty Domu pokojného stáří
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Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek po celý 
rok 2015 dával jasně naje-
vo, že i ve Frýdku-Místku 
v mnohem skromnějších 
podmínkách, než mají 
zvučnější kluby, se při 
odborně vedené přípravě 
dá dosahovat velkých vý-
sledků. 

LSK F-M se ve výsled-
kové listině pohyboval 
vždy v popředí, a to nejen 
v moderním pětiboji, ale 
i v plavání, triatlonu či 
na atletických závodech.  
A pomyslnou třešničkou 
na dortu byl víkend 12.– 
–13. 12., kdy v Brně a Tře-
bíči proběhl Pohár 11letých 
a 10letých v plavání. Velmi 
pěkného výsledku na těch-
to závodech dosáhla Anna 
Studénková, která třikrát 
stanula na stupních pro 
vítěze. Stříbrnou medailí 
vybojovala na trati 50 VZ, 
kdy tři závodnice doplava-
ly ve shodném čase a jen 
výrokem rozhodčích byla 
druhá. Bronzovou medaili 
přidala na trati 100 VZ i na 
dvojnásobné trati 200 VZ 

vždy v nových osobních 
rekordech. V Brně pak  
v TOP 10 skončili Štěpán 
Surma a Kristýna Lanco-
vá. Štěpán pětkrát skočil 
do vody a pětkrát si vý-
razně vylepšil svůj osobní 
rekord. Nejvíce se mu da-
řilo na tratích 200 Z, 100 Z  
a 200 OPZ, kdy skončil 
shodně na 6. místě. Na 6. 
místě skončila Kristýna 
Lancová v disciplíně 200 
P. A i ona si výrazně vy-
lepšila svůj osobní rekord 
ve třech disciplínách.

V pondělí 14. 12. v Praze 
proběhlo vyhlášení Pětibo-

jař roku 2015 a i zde byl 
LSK F-M znatelně vidět.  
V mládežnických kategori-
ích se vyhlašovali vítězové 
celkového pořadí Českého 
poháru 2015. V kategorii 
U11 se z celkového vítěz-
ství radovala naše Anna 
Studénková. Kategorii U15 
přesvědčivě ovládl Matěj 
Pajtl. Ocenění obdrželi  
z rukou mistrů světa Na-
tálie Dianové a Jana Kufa, 
který se stal i českým Pěti-
bojařem roku 2015.

Děkujeme za vzornou 
reprezentaci našeho města 
a klubu. 

Sport

Frýdek-Místek vyzval 
16. prosince na svém ledě 
Vsetín. Zápas byl od za-
čátku velmi vyrovnaný, 
od poloviny druhé třeti-
ny už se však ve vedení 
drželi domácí. Divákům 
se toto vypjaté utkání 
jistě líbilo a dočkali se  
i pořádné bitky. Domácí 
hokejisté nakonec porazi-
li Vsetín 5:3 a fanoušci si 
mohli užít další originál-
ní děkovačku.

Hostům k úvodní brance 
stačilo pouhých 12 sekund 
hry. Krátce po vyhraném 
vhazování našel Zúbek 
volného Jana Kolaříka  
a ten měl dostatek času  
a prostoru na pohodlné  
a hlavně povedené za-
končení. O necelou mi-
nutu a půl později už bylo 
vyrovnáno, když přihrál 
Piecha zpoza branky Janu 
Dreslerovi a ten z me-
zikruží poslal puk až za 
záda gólmana Hromady. 
Na další branku nemu-
seli diváci dlouho čekat,  
v páté minutě otočil do-
mácí Frýdek-Místek stav 
utkání na svoji stranu.  

V závěru první třetiny hos-
té bleskově využili přesi-
lovku a do kabin se šlo za 
vyrovnaného stavu.

Na ledě začala houstnout 
atmosféra a vzniklo hned 
několik potyček. Fanouš-
ci se dočkali i nefalšova-
né bitky Tomáše Franka 
a Michala Žáka. V tomto 
souboji jednoznačně zvítě-
zil domácí útočník, který 
svému protihráči nejpr-
ve ostudně přetáhl dres 
přes hlavu a poté jej složil  
k zemi. 

V 51. minutě odsko-
čili domácí na rozdíl tří 
branek, kontrolovali hru  
a Vsetín nakonec porazili  
i potřetí v sezóně. Fanouš-
ci si po skončení utkání 
mohli užít tradiční děko-
vačku, která byla opět ve-
lice originální. Hokejisté 
si nasadili vánoční čepič-
ky a za poslechu koledy  
v čele s Lukášem Daneč-
kem popřáli všem krásné 
svátky. Někteří šťastlivci si 
domů ony čepičky dokon-
ce odnesli, jelikož je hráči 
mezi diváky rozhodili.

Trenér Jiří Juřík: „Zápas 

V Kladně a v Třebíči 
se konalo halové Mis-
trovství ČR, kterého se 
zúčastnili oba zástupci 
MFK F-M – jak star-
ší žáci U15, tak i jejich 
mladší kolegové z U13.

U13 (Kladno)
Výsledky FM ve finá-

le: - FK Dukla Praha 2:3 
(D. Śmiga, Marciňa), - SK 
Slavia Praha 1:6 (M. Mi-
kulenka), - 1. SC Znojmo 
2:3 (Rehwald, D. Śmiga), 
- SK Sigma Olomouc 4:3 
(Šilák, Rehwald, M. Mi-
kulenka, D. Śmiga), - FK 
Pardubice 2:3 (Rehwald, 
D. Śmiga).

Sestava: Prokel, Mül-
ler - Jurga, Kulhánek, 
Klimeš, Šilák, Murín, D. 
Śmiga, M. Mikulenka, 
Hrabec, Rehwald, Marci-
ňa. Trenéři: Karel Mace-
ček a Josef Bardoň.

Konečné pořadí 
HMČR: 1. SK Slavia Pra-
ha 12b, 2. SK Sigma Olo-
mouc, 3. SC Znojmo 7b, 
4. FK Pardubice 6b, 5. FK 
Dukla Praha 4b, 6. MFK 
Frýdek-Místek 3b

Finálový turnaj klukům 
bohužel nevyšel výsled-
kově, herně určitě obstá-
li velmi dobře. Ve třech 
utkáních jsme byli fotba-
lově lepší a trochu nám 
bohužel nepřálo štěstí  
v koncovce, kdy jsme ve 
vyložených šancích spíše 
trefovali břevna a soupe-
řova brankáře, za což nás 
soupeři následně tresta-

li. Celkový výsledek nás 
mrzí, ale v konkurenci top 
celků ČR jsme zanechali 
velmi dobrý dojem.

U15 (Třebíč)
Výsledky FM ve finále: 

- SK Slavia Praha 3:4 (Ku-
báň 2, Šostý), - SK Sigma 
Olomouc 0:2, - FC Hradec 
Králové 1:5 (Dudek), - FC 
Vysočina Jihlava 5:1 (Ko-
váč 2, Kubáň 2, Křenek), 
- FK Dukla Praha 5:5 
(Strouhal, Kubáň, Fulnek, 
Krajčo, Kováč).

Sestava: Hasalík, Po-
loch - Koval, Forch, Ku-
báň, Krajčo, Alex Akri-
tidis, Strouhal, Fulnek, 
Křenek, L. Maceček, Šos-
tý, Kováč, Dudek. Trenéři: 
Karel Orel a Radek Šmíd.

Konečné pořadí 
HMČR: 1. FC Hradec 
Králové 12b, 2. SK Sigma 
Olomouc 10b, 3. FK Duk-
la Praha 7b, 4. SK Slavia 
Praha 7b, 5. MFK Frýdek-
-Místek 4b, 6. FC Vysoči-
na Jihlava 3b.

Nejlepší střelec: Filip 
Firbacher (Hradec)

Finálový turnaj s kvalit-
ní hrou přesně jak má vy-
padat. Toto finále, při vší 
úctě, mělo úplně jiný le-
vel, než kvalifikační kolo. 
Nám v prvních zápasech 
dlouho trvalo, než jsme si 
zvykli na nasazení, rych-
lost a hlavně proměňovaní 
šancí. Mrzí ztráta dvou 
zápasů v samotných zá-
věrech utkání, s pražskou 
Slavií a Duklou.

SPOJENÍ FUNGUJE: HC Frýdek-Místek ve spolupráci s třineckými Oceláři udělali  
v loňském roce divákům hodně radosti.  Foto: Petr Pavelka

Góly, bitky a vánoční děkovačka
HC F-M – VHK Vsetín 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

LSKF-M: V závěru roku klub výrazně uspěl v závodech 
i anketách.

Všestranní pětibojaři mají výsledky

pro nás začal asi nejhůř, 
jak mohl. Hned po první 
chybě soupeř vstřelil gól. 
Ale myslím si, že jsme se  
z toho rychle otřepali. 
Bylo tam spoustu tako-
vých osobních potyček  
a bylo to kvalitní utkání. 
Řekl bych, že i na úrovni 
play-off, protože Vsetín 
přijel v sestavě, ve které 
bude hrát, takže jsme rádi 
za takový těžký zápas a sa-
mozřejmě taky za to, že to 
dopadlo vítězně.“

Fotbaloví žáci 
na halovém MČR
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Házenkáři se s kalen-
dářním rokem 2015 roz-
loučili vítěznou přestřel-
kou. V 15. kole přehráli 
v neděli 20. prosince na 
domácí palubovce tradič-
ního rivala z Karviné po-
měrem 36:33 a přezimují 
tak na páté příčce se ztrá-
tou tří bodů na vedoucí 
pražskou Duklu.

Od úvodního hvizdu 
bylo patrné, že proti sobě 
stojí dvě družstva, která 
se velmi dobře znají. Před 
výbornou diváckou ku-
lisou se strhla atraktivní 
házenkářská bitva, která 
měla enormní nasazení na 
obou stranách a především 
spoustu gólů.

V našich barvách tradič-
ně pálil ostrými nejlepší 
střelec soutěže Vojtěch 
Petrovský, který nakonec 
Karviné, kde dlouhá léta 
hrával, nasázel devět bra-

nek, byť ho hosté často 
střežili osobně. Nebyl ale 
sám. Výborný zápas ode-
hrál také Sebastian Strack. 
Ten se trefil osmkrát. Obě-
ma spojkám v regionálním 
derby zdatně sekundoval 
také Roman Meca. Se sed-
mi góly byl jeho výkon 
proti Karviné zatím tím 
nejpovedenějším v této se-
zoně. 

O tom, že bylo střetnutí 
nesmírně vyrovnané, svěd-
čí fakt, že žádné z družstev 
si nedokázalo vytvořit vět-
ší vedení. Naši hráči sice 
vedli v první půli 12:8, ale 
Karviná dokázala rychle 
vyrovnat. Ve druhé třice-
timinutovce se pak do ve-
dení dostala i Karviná, ale 
nevypracovala si větší než 
dvoubrankový náskok. 

„Utkání mělo všechny 
známky derby. Od nasa-
zení, bojovnosti přes dra-

matičnost až po spoustu 
gólů. Divákům se muselo 
líbit,“ řekl po zápase trenér 
SKP Frýdek-Místek Aleš 
Chrastina. „Kluky jsem 
ani nemusel nijak motivo-
vat. Vyburcovalo už jen 
to, že je to derby. Skvě-
le dneska zahráli Roman 
Meca a Sebastian Strack. 
Kdyby takto hrávali pra-
videlně, mohli jsme mít  
o dva nebo o čtyři body 
víc,“ myslí si frýdecko-
-místecký lodivod, kterého 
nejvíce mrzí ztráty z pře-
dešlých dvou kol.

„V Lovosicích jsme byli 
určitě herně lepší, jenže 
jsme nedali třináct násko-
ků z křídel, a to se musí 
někde projevit. Vyhrát 
jsme určitě mohli i doma 
proti Plzni, kdy jsme také 
neproměnili hodně šancí. 
Tyto duely mě mrzí nejví-
ce,“ přiznal Chrastina.

Baseballové soutěže se 
v nejbližších dvou letech 
dočkají převratných 
změn. Ty se dotknou 
všech českých klubů, 
Frýdku-Místku nevyjí-
maje. Jednou z novinek 
je rozšířená baráž. V ní 
by si měla zahrát dvojice 
celků z Extraligy a prav-
děpodobně až čtveřice 
týmů z první ligy. Pokud 
by hráči Klasiku v zá-
kladní části skončili na 
stejné pozici jako letos, 
tak se baseballoví fa-
noušci ve Frýdku-Míst-
ku budou moci těšit na 
výkony extraligových 
hráčů.

„Určitě bychom byli 
rádi, kdyby se nám po-
vedlo do baráže o Extra-
ligu dostat,“ řekl předseda 
BK Klasik Marcel Pardík. 
„To bude také cílem pro 
příští sezonu seniorského 
týmu. Naší prioritou však 
i nadále zůstává mládež,  
v jejíž výchově dlouhodo-
bě dosahujeme velmi dob-
ré výsledky. Na novém 
stadionu budou tréninky 
na ještě vyšší úrovni, než 
tomu bylo dosud.“

Od roku 2017 se bude 
baseballová Extraliga roz-
šiřovat o další dva celky. 
Cesta do vyšší ligy by tak 
byla pro BK Klasik jedno-

dušší. Frýdecko-místečtí 
však do Extraligy nespě-
chají. „Naším prvotním 
cílem je stabilizovat klub 
a mládež,“ dodává Marcel 
Pardík. „Pokud se nám to 
povede, tak bychom v ho-
rizontu několika let rádi 
do Extraligy postoupili. 
Stadion splňující extrali-
gové parametry již máme, 
skvělé zázemí také a ne-
chybí ani podpora města. 
Velmi důležitá bude také 
podpora sponzorů, pro-
tože bez jejich pomoci 
na vyšší soutěž pomýšlet 
nemůžeme,“ doplnil na 
závěr předseda baseballo-
vého klubu.

Velice dobře si vedla 
skupinka našich sko-
kanů na třetím roční-
ku Kopřivnické laťky. 
Přestože se skákalo na 
dvou doskočištích, tak 
vzhledem k obrovské 
účasti dětí trval závod pět 
hodin! 

V tomto dlouhém sko-
kanském maratónu se naši 
celkem pětkrát prosadili 
na stupně vítězů. Úspěšné 
vystoupení našich začal 
Jakub Škapa v přípravce, 
který si vylepšil osobák na 

1.25 m a vybojoval druhé 
místo. Ve stejné katego-
rii děvčat obsadila Hana 
Maštalířová páté místo  
s vyrovnaným osobním 
rekordem 1.20 m. Dal-
ší nejlepší osobní výkon 
předvedla Daniela Jureč-
ková v mladších žákyních, 
když zdolala výborných 
1.40 m a skončila v nabité 
konkurenci čtvrtá. Tuto ne-
populární příčku obsadila  
i Eliška Kopcová ve vůbec 
nejkvalitnější soutěži star-
ších žaček. Ovšem skočila 

výborných 1.50 m, stejně 
jaké druhá a třetí v pořadí. 
Roli favoritky potvrdila 
Adéla Lojkásková, která 
zdolala 1.60 m. Soutěž do-
rostenek se stala kořistí naší 
trojice, když zvítězila Iveta 
Rašková výkonem 1.50 m, 
před Soňou Lisníkovou  
a Kateřinou Krtkovou. 
Ceny nejlepším předával 
jeden z nejlepších světo-
vých skokanů Jaroslav 
Bába. Všem blahopřejeme 
a děkujeme za výbornou 
reprezentaci. 

Druhý adventní víkend 
se desetiletí reprezentanti 
plaveckého oddílu, kteří 
se kvalifikovali výkony  
z oblastních přeborů, vy-
dali na vrcholný závod 
sezóny – zimní Pohár ČR. 
Ten se tentokrát konal  
v krásném plaveckém 
areálu Laguna v Třebíči. 
Mezi více než 190 závod-
níky ze 40 klubů se našich 
šest borců rozhodně ne-
ztratilo.

Martin Polach bojoval na 
třech kraulových tratích. Na 
50VZ si zlepšil osobní re-
kord na hodnotu 38,5 s a zís-
kal 26. příčku, na 100VZ byl 
časem 1:29,2 32. a na 200VZ 
za 3:22,7 21. 

Adam Andrle skvěle 
zvládl prsové disciplíny, 
50P zaplaval za 49,4 s a ob-
sadil 14. příčku, na 100P za 
nový osobní rekord 1:47,0 
získal dokonce výborné 
12. místo. Náročný závod-
ní program doplnil ještě 
pěknými výkony na 50VZ, 
100OPZ a 50Z a ukázal tak 
svou všestrannost.

Lucie Blahutová plavala 
celkem 4 disciplíny, nejlépe 
jí vyšly tratě 50P a 100P, kde 
za 48,9 s, resp. 1:45,7, získa-
la 22. a 23. příčku.

Veronice Fránkové se 
vydařil úvodní závod na 
100M, kde za čas 1:33,8 zís-
kala krásné 6. místo, a i na 

poloviční trati 50M časem 
43,7 s skončila 11. Naše hou-
ževnatá závodnice bojovala 
dále skvěle zejména ve šta-
fetových závodech.

Kateřina Fuková pro-
kázala znovu rostoucí vý-
konnost, zlepšila všechny 
nominační výkony, na trati 
200VZ krásným výkonem 
na trati sahala po medailo-
vém umístění a za osobní re-
kord 2:46,9 získala nakonec 
4. místo. Na tratích 50VZ, 
100VZ a 200 OPZ dobyla 
další cenná umístění v první 
desítce, na 50Z skončila 16.

Nejvíce se tenkrát dařilo 
Michaele Tůmové, zapla-
vala si 4 individuální osob-
ní rekordy, v disciplínách 
50VZ a 50M vybojovala bá-
ječná 6. místa za časy 34,6 s 
a 39,9 s. Na 200VZ skončila 
v čase 2:53,4 9. a 100VZ za-
plavala za 1:19,6 a obsadila 
13. příčku.

Velikou odměnou za tré-
ninkové úsilí a závodní ver-
vu se staly pro naše děvčata 
i tentokrát štafetové závody. 
Na 4x50PZ si zlepšily re-
kord na hodnotu 2:48,7 a na 
4x50VZ dokonce o 4,9 s na 
skvělých 2:26,9 a odvezly 
si z Poháru ČR bonzovou  
a stříbrnou medaili.

Všem účastníkům moc 
děkujeme za předvedené 
výkony, statečnost a týmo-
vého ducha, který prokázali.

Házenkáři stříleli už před Silvestrem
SKP Frýdek-Místek – HC Baník Karviná 36:33 (18:17)

BK KLASIK: Dočkají se konfrontace s Extraligou? 
 Foto: Petr Pavelka

BK Klasik si v příštím roce možná
zahraje proti extraligovým týmům

Atleti výborně na Kopřivnické laťce

Z Poháru ČR desetiletých
přivezli stříbro a bronz
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Pro zájemce o tzv. kot-
líkové dotace na výměnu 
starých neekologických 
kotlů zajistilo Statutár-
ní město Frýdek-Mís-
tek, Magistrát města 
Frýdku-Místku (dále jen 
„město“), ve spolupráci 
se zástupci Moravsko-
slezského kraje konzul-
tační den ke kotlíkovým 
dotacím a k programu 
Nová zelená úsporám, 
který se bude konat dne 
25. 1. 2016 v době od 13 
hodin do 16 hodin ve 
velké zasedací místnosti  
v budově na ul. Radniční 
1148 ve Frýdku-Místku.

• Kotlíkové dotace jsou 
určeny pro fyzické osoby 
na výměnu zdroje vytá-
pění v rodinných domech. 
Předpokládaný termín pří-
jmu žádostí je od 1. 2. 2016 
do 29. 4. 2016.

Finanční prostředky  
z kotlíkových dotací mo-
hou čerpat vlastníci ro-
dinných domů na území 
Moravskoslezského kraje 
na výměnu starých neeko-
logických kotlů na pevná 

paliva s ručním přikládá-
ním za automatické kotle 
na pevná paliva, bioma-
su nebo kombinaci obou 
(vždy s emisní třídou 5+), 
tepelná čerpadla a plynové 
kondenzační kotle. Podle 
zvoleného typu nového 
zdroje tepla bude finanční 
podpora na tuto výměnu  
a související „mikroener-
getická opatření“ poskyt-
nuta ve výši 70–80 % ná-
kladů na pořízení kotle, 
a to z maximální částky 
150 tisíc Kč. Tato podpo-
ra může být dále navýšena  
o 5 % u obcí spadajících 
do tzv. prioritních území 
s dlouhodobě znečištěným 
ovzduším.

Moravskoslezský kraj 
plánuje přispět všem 
úspěšným žadatelům o do-
taci dalšími 5 %. Tímto by 
občané mohli dosáhnout 
na finanční podporu až do 
výše přes 90 % z nákladů 
na pořízení nového kotle.

Podrobnější informace 
ke kotlíkovým dotacím 
naleznou zájemci na webu 
www.lokalni-topeniste.cz 

a také se mohou se svými 
dotazy obracet na Krajský 
úřad Moravskoslezského 
kraje, a to na „kotlíkovou“ 
linku 595 622 355 a na  
e-mailovou adresu kotli-
ky@msk.cz. 

• Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlásilo vlast- 
ní dotační program „Pod-
pora aktivit vedoucích ke 
zlepšení životního pro-
středí pro rok 2016“ (dále 
jen „dotační program 
SMFM“). Předmětem pod- 
pory je změna způsobu 
vytápění jako náhrada 
za vytápění pevnými pa-
livy, pořízení solárních 
kolektorů souvisejících se 
změnou způsobu vytápění 
nebo se změnou způsobu 
ohřevu teplé vody, poří-
zení zásobníku pro skla-
dování propanu určeného 
jako jediný druh vytápění, 
zřízení přípojky na ka-
nalizační síť jako náhra-
da septiku nebo žumpy, 
zřízení domovní čistírny 
odpadních vod jako ná-
hrada septiku nebo žum-
py, rozvoj aktivit subjektů  

v oblasti životního pro-
středí a podpora programů 
souvisejících s ekologic-
kou výchovou, vzdělává-
ním a osvětou. Podpora  
v rámci dotačního pro-
gramu SMFM umožňuje 
čerpání dotace i z jiných 
dotačních programů, ža-
datel je však povinen 
předložit poskytovateli 
dotace rozhodnutí o po-
skytnutí dotace z jiného 
dotačního programu. Do-
tace bude poskytována 
za předpokladu splnění 
všech podmínek dotační-
ho programu SMFM, mezi 
které patří i podmínka, že 
součet všech přijatých do-
tačních prostředků nepře-
sáhne 100 % nákladů na 
realizaci celého projektu.

Žádost o dotaci je nutno 
podat ve lhůtě od 1. 1. 2016 
do 30. 6. 2016.

Podrobnější informace 
o výzvě naleznou zájemci 

na webu www.frydekmis-
tek.cz nebo na lince 558 
609 488 a 558 609 489.

• Součástí výše uvede-
ného konzultačního dne 
bude i seminář k progra-
mu Nová zelená úsporám 
(administrovaný Státním 
fondem životního prostře-
dí ČR), který je zaměřený 
na podporu opatření ke 
snížení energetické nároč-
nosti budov, na podporu 
efektivního využívání 
zdrojů energie v obytných 
domech a na podporu vý-
stavby budov s velmi níz-
kou energetickou nároč-
ností.

Podrobnější informace 
k programu Nová zelená 
úsporám naleznou občané 
na webu http://www.no-
vazelenausporam.cz/ nebo 
se mohou se svými dotazy 
obrátit na linku 800 260 
500 a na e-mailovou adre-
su info@sfzp.cz.

Konzultační den ke kotlíkovým dotacím k Nové zelené úsporám

Od 1. 1. 2016 vstupuje 
v platnost několik zá-
sadních změn v oblas-
ti vydávání cestovních 
dokladů. Ke změnám 
dojde ale také na úseku 
evidence obyvatel a ob-
čanských průkazů.

O vydání cestovního 
pasu budou občané moci 
nově požádat u kterého-
koliv úřadu obce s roz-
šířenou působností, tedy 
stejně, jako je tomu při 
žádosti o vydání občan-
ského průkazu. 

Občanům, kteří potře-
bují urychleně vycesto-
vat do zahraničí, se na 
žádost vydá ve lhůtě 6 
pracovních dnů cestov-
ní pas s biometrickými 
údaji s dobou platnosti 10 
let, občanům mladším 15 
let s dobou platnosti na 
5 let. Správní poplatek 
za jeho vydání bude či-
nit 4000 Kč, pro občany 
mladší 15 let 2000 Kč.  
Zároveň se od 1. ledna 
2016 ruší vydávání ces-
tovních pasů bez biome-
trických údajů ve zkrá-
cené lhůtě do 15 dnů s 
dobou platnosti na 6 mě-
síců.

Občanské průkazy ob-
čanům starším 70 let se 
budou nově vydávat s do-
bou platnosti 35 let. 

V případě občanů, 
kteří mají hlášen trvalý 

pobyt na adresách ohla-
šoven, budou ohlašovny 
povinny přijímat tzv. 
oznámení o uložení zá-
silky a výzvy s poučením 
o uložení zásilek aj.

Novinky na úseku cestovních dokladů, občanských 
průkazů a evidence obyvatel v novém roce 2016
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Statutární město Frýdek-
-Místek pořídilo 4 146 kusů 
plastových nádob na sběr a 
svoz biologicky rozložitel-
ného odpadu. Rozvezeny již 
byly k rodinným domkům 
na území města, včetně 
místních částí Chlebovice, 
Lískovec, Lysůvky, Skalice  
a Zelinkovice. Podmínkou 
pro přidělení nádoby na bi-
logický odpad je, aby měl 
rodinný dům číslo popisné 
a byla v něm nahlášena ale-
spoň jedna osoba k trvalé-
mu pobytu. 

Obsah nádob bude pra-
videlně vyvážen až od 
dubna příštího roku, tak 
jak město původně pláno-

valo. Důvodem, proč byly 
nádoby rozvezeny s několi-
kaměsíčním předstihem, je 
splnění jedné z podmínek 
v rámci získané evropské 
dotace na pořízení nádob, 
a tou bylo zrealizovat akci 
do konce listopadu tohoto 
roku. Proto se s rozvozem 
nádob spěchalo. Celkové 
náklady na pořízení nádob 
včetně jejich rozvozu činí 
více jak 5,6 miliónů korun, 
přičemž přes 5 miliónů  
z této částky bylo hrazeno 
z Operačního programu Ži-
votního prostředí. 

„Pro svoz bioodpadu 
od rodinných domů jsme 
se rozhodli ze dvou důvo-

dů. Tím prvním bylo vyjít 
vstříc občanům žijícím  
v rodinných domech na 
území města, kteří nás žá-
dali o popelnice na odpad 
ze zahrad, jako je tráva, 
listí, seno, spadané ovoce, 
ale také slupky ze zeleniny  
a podobně. Druhým ne-
méně závažným důvodem 
bylo snížit množství bi-
oodpadu vyhozeného do 
běžných kontejnerů na ko-
munální odpad, čímž by-
chom měli šetřit místo na 
skládce. Bioodpad bude 
zpracován v kompostárně 
Frýdecké skládky na kom-
post a zeminový substrát,“ 
vysvětlil primátor Michal 
Pobucký. 

Svoz bioodpadu od ro-
dinných domků bude za-
hájen v dubnu 2016 a bude 
probíhat jednou za čtr-

náct dní až do října 2016.  
Z městského rozpočtu je na 
tuto službu pro příští rok 
uvolněno zhruba milion 
korun. 

Do bioodpadu patří:
- odpad ze zahrad – tráva, 
listí, seno, zbytky rostlin, 
kořeny a listy zeleniny, 
květiny; 
- zemina z květináčů; 
- tenké ořezy z keřů  
a stromů, případně štěpky 
dřevin; 
- drny, spadané ovoce; 
- bioodpad z domácností – 
zbytky zeleniny a ovoce, 

slupky z brambor, mrkve, 
čajové sáčky, kávová sed-
lina… 
Do bioodpadu nepatří:
- obaly – papírové a le-
penkové, plastové, kovové, 
kompozitní; 
- stavební odpad – beton, 
keramika, výrobky ze sád-
ry, cihly; 
- komunální odpad, sklo, 
plasty, kovy, textil 
- převařené zbytky jídel, 
maso, kosti, kůže…; 
- jedlé oleje; 
- jakékoliv jiné neorganické 
materiály a odpady

Odbory

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:

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.

Město začne na jaře svážet biologický odpad od rodinných domků
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Vážení rodiče (zákonní 
zástupci) budoucích prv-
ňáčků, zápis do 1. roční-
ku základního vzdělávání  
v základních školách zři-
zovaných Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek pro-
běhne v pondělí 1. 2. 2016 
a v úterý 2. 2. 2016.

Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek – 
Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organiza-
ce a Základní škola a ma-
teřská škola Frýdek-Místek 
– Skalice 192, příspěvková 
organizace, budou zapiso-
vat pouze v pondělí 1. 2. 
2016.

K zápisu je potřebný 
rodný list dítěte a občanský 
průkaz zákonného zástup-
ce dítěte. Bližší informace 
oznámí ředitelé dotčených 
základních škol způsobem 
v místě obvyklým.

Podle školského zákona 
je zákonný zástupce povi-
nen přihlásit dítě k zápisu 
k povinné školní docházce. 
Povinná školní docházka 
začíná počátkem školního 
roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne šes-
tého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Není-
-li dítě po dovršení šesté-
ho roku věku tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to písemně 
zákonný zástupce dítěte do 
31. 5., odloží ředitel školy 
začátek povinné školní do-
cházky o jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena 
doporučujícím posouzením 
příslušného školského po-
radenského zařízení a od-
borného lékaře nebo klinic-
kého psychologa. Začátek 
povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahá-
jení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku.

Pro školní rok 2016/2017 
se zapisují děti narozené od 
1. 9. 2009 do 31. 8. 2010,  
k plnění povinné školní 
docházky může být přija-
to také dítě narozené od 1. 
9. 2010 do 30. 6. 2011, je-
-li přiměřeně tělesně i du-
ševně vyspělé a požádá-li  
o to jeho zákonný zástupce. 
Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od 
1. 9. 2010 do 31. 12. 2010 
k plnění povinné školní 
docházky je také doporu-
čující vyjádření školského 
poradenského zařízení, 
podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od 1. 1. 2011 

do 30. 6. 2011 jsou dopo-
ručující vyjádření školské-
ho poradenského zařízení 
a odborného lékaře, která 
k žádosti přiloží zákonný 
zástupce.

Obec stanoví podle škol-
ského zákona školské obvo-
dy spádových škol (Obec-
ně závazná vyhláška č. 
1/2013). Do spádové školy 
jsou přednostně přijímáni 
žáci s místem trvalého po-
bytu v příslušném školském 
obvodu, a to do výše povo-
leného počtu žáků uvede-
ného ve školském rejstříku. 
Zákonný zástupce může 
pro žáka zvolit jinou než 
spádovou školu. V takovém 
případě však nemusí být 
žák vždy přijat, důvodem 
nepřijetí je především napl-
nění nejvyššího povoleného 
počtu žáků školy zapsaného 
v rejstříku škol a školských 
zařízení. Rozhodnutí o při-
jetí k základnímu vzdělává-
ní se oznamuje na veřejně 
přístupném místě ve škole  
a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zveřejně-
ním seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vy-
hovuje žádostem o přijetí 
ke vzdělávání, za oznáme-
ná.

Spádová škola:
- Základní škola národní-
ho umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, tř. T. G. 
Masaryka 454 

web: www.1zsfm.cz

Školský obvod je vy-
mezen ulicemi: Akátová, 
Bruzovská, Cihelní, Dolní, 
Dr. Vančury, Farní, Hasič-
ská, Hluboká, Horymírova, 
Husova, Jana Švermy, Je-
ronýmova, Jiráskova, Jo-
sefa Hory, Joži Uprky, Ka-
rolíny Světlé, Klicperova, 
Legionářská, Mánesova, 
Na Blatnici, Na Půstkách, 
Podlesní, Prokopa Holého, 
Příčná, Radniční, Řez-
nická, Smetanova, Střel-
niční, Těšínská, tř. T. G. 
Masaryka, Třanovského, 
Zámecká, Zámecké nám., 
Žižkova.

Spádové školy:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek, 

Jana Čapka 2555 
web: www.2zsfm.cz

- Základní škola Frý-
dek-Místek, Jiřího z Po-
děbrad 3109 

web: www.11zsfm.cz

Školský obvod je vyme-
zen ulicemi: Bavlnářská, 
Bedřicha Václavka, Černá 
cesta, Dobrovského, Dr. M. 
Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, 
Hlavní třída, J. Božana, 
Jana Čapka, Jiřího Mahena, 
Jiřího z Poděbrad, Josefa 
Kavky, Kostikovo náměs-
tí, Kpt. Nálepky, Krátká, 
Lipová, M. Chasáka, Malá, 
Mikoláše Alše, Na Poříčí, 
Na Veselé, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Nádražní, Na 
Podvolání, Národních mu-
čedníků, Nové Dvory-Hlí-
ny, Nové Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, 
Nové Dvory-Vršavec, No-
vodvorská, Ó. Łysohorské-
ho, Okružní, Panské Nové 
Dvory, Pekařská, Pod Zá-
mečkem, Potoční, Přemys-
lovců, Příkrá, Růžová, Sa-
dová, Slavíčkova, Slezská, 
Sokola Tůmy, Spojovací, 
Staroměstská, Svatopluko-
va, Šeříková, Těšínská, tř. 
T. G. Masaryka, Třešňová, 
V Zahradách, Viléma Zá-
vady. 

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

Spádová škola:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254 

web: www.5zsfm.cz 

Školský obvod je vy-
mezen ulicemi: 2. květ-
na, Antala Staška, Bratří 
Šlapetů, Bruzovská, Čs. 
červeného kříže, Divišova, 
Dlouhá, Dr. Jánského, El. 
Krásnohorské, Elišky Ser-
vátkové, Františka Krasla, 
Fügnerova, Gajdošova, 
Gogolova, H. Salichové, 
Habrová, Heydukova, Hor-
ní, Hutní, I. J. Pešiny, I. P. 
Pavlova, J. E. Purkyně, J. 
Kaluse, Jabloňová, Jarosla-
va Haška, Jaroslava Olšá-
ka, Javorová, Jiřího Hake-
na, Josefa Kajetána Tyla, 
Josefa Skupy, K Hájku,  
K Lesu, Křižíkova, Lísko-
vecká, Lubojackého, Ma-
riánské náměstí, Maryčky 
Magdonové, Maxe Šva-
binského, Míru, Na Aleji, 
Na Bažinách, Na Kopci, 
Na Podlesí, Na Stráni, Na 
Štěpnici, Nad Lipinou, 
Nad Mostárnou, Nad Ryb-
níkem, Nad Stadionem, 
Olbrachtova, P. Jilemnic-
kého, Petra Cingra, Pod 
Školou, Pod Vodojemem, 
Puškinova, Resslova, Re-
voluční, Rokycanova, Rů-
žový pahorek, Rybnická, 
Skautská, Slunečná, Sokol-
ská, Stanislava Kostky Ne-
umanna, Střelniční, Ška-
rabelova, Tichá, Tolstého, 
Topolová, U Nemocnice, 
U Zavadilky, V. Vantucha, 
Vřesová, Zátiší.

Spádová škola:
- Základní škola a ma-
teřská škola Naděje, Frý-
dek-Místek, Škarabelova 
562
web: www.specskolyna-

deje.cz
Školský obvod tvoří 

území statutárního města 
Frýdku-Místku.

Spádová škola: 
- Základní škola Frýdek-
-Místek, Komenského 
402 

web: www.4zsfm.cz

Školský obvod je vy-
mezen ulicemi: 4. května, 
Beskydská, Bezručova, 
Bohuslava Martinů, Druž-
stevní, Emy Destinové, F. 
Čejky, Františka Linharta, 
Frýdlantská, Havlíčkova, J. 
Jabůrkové, Janáčkova, Jo-

sefa Lady, Jungmannova, 
K Olešné, Komenského, 
Kvapilova, Květná, Lesní, 
Luční, Malé náměstí, Ma-
xima Gorkého, Na Hrázi, 
Nad Potokem, Nad Pře-
hradou, Nerudova, Nová, 
Palkovická, Pavlíkova, Pod 
Letištěm, Podpuklí, Polní, 
Příborská, Rudolfa Vaška, 
Rybářská, Svazarmovská, 
Školská, U Náhonu, Vojtě-
cha Martínka, Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400
 web: www.sestka-fm.cz

Školský obvod je vy-
mezen ulicemi: 8. pěšího 
pluku, Anenská, Antoní-
novo náměstí, Dvořákova, 
Erbenova, Farní náměstí, 
Hálkova, Hlavní třída, J. 
Opletala, Jaroslava Lohre-
ra, Josefa Václava Sládka, 
Karla Hynka Máchy, Libu-
šina, Malé náměstí, Malý 
Koloredov, Na Příkopě, ná-
městí Svobody, Ostravská, 
Pionýrů, Pivovarská, Rie-
grova, Spořilov, Stará ces-
ta, Štursova, Tržní, U Staré 
pošty, Vojanova, Wolkero-
va, Zahradní.

Do školského obvodu 
Základní školy Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400 patří 
také místní části Chlebovi-
ce, Lysůvky a Zelinkovice 
s výjimkou vzdělávání na 
prvním stupni základní 
školy.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-
-Místek, 1. máje 1700 

web: www.7zsfm.cz 

Školský obvod je vyme-
zen ulicemi: 1. máje, 28. 
října, Bahno-Hlíny, Bah-
no-Příkopy, Bahno-Rovňa, 
Beethovenova, Bezručova, 
Březová, Čelakovského, 
Družstevní, Fráni Šrámka, 
Frýdlantská, Gagarinova, 
Josefa Myslivečka, Josefa 
Suka, Ke Splavu, Křížkov-

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017
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ského, Mozartova, Mysl-
bekova, Na Konečné, Nad 
Cihelnou, Palackého, Poli-
tických obětí, Říční, Stará 
Riviera, Svatopluka Čecha, 
Třebízského, U Ostravice, 
Václava Talicha.

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

web: www.osmicka.cz

Školský obvod je vy-
mezen ulicemi: 17. listo-
padu, Bahno-Štandl, Bes-
kydská, Boženy Němcové, 
Brožíkova, Březinova, 
Collo-louky, Čajkovského, 
Československé armády, 

Dr. Antonína Vaculíka, 
Fibichova, Foerstrova, Fo-
glarova, Jiřího Trnky, Ko-
laříkova, Kollárova, Lidic-
ká, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Ondrášova, 
Ostravská, Piskořova, Pod 
Štandlem, Příborská, Rai-
sova, Vítězslava Nezvala, 
Vrchlického.

Spádová škola:
- Základní škola a mateř-

ská škola Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320 

web: http://info.skola.
liskovec.cz

Školský obvod tvoří 
místní část Lískovec.

Spádová škola:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek 
– Chlebovice, Pod Kabá-
ticí 107, příspěvková or-
ganizace 

web: www.zschlebovice.cz
Školský obvod tvoří 

místní části Chlebovice, 
Lysůvky, Zelinkovice.

Spádová škola: 
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek 
– Skalice 192, příspěvko-
vá organizace
web: www.skolaskalice.cz

Školský obvod tvoří 
místní část Skalice.

Se zájmem děti ze ŠD 
při ZŠ ve Frýdku-Místku 
Skalici přijaly výzvu za-
pojit se do celostátní sou-
těže „O nejkrásnější vá-
noční ozdobu“, která bude 
krášlit vánoční strom 
v Čeladné. Rozhodly se 
prokázat svou šikovnost  
a vyrobit klasickou baňku 
a symbolický zvonek, obo-
jí nadrozměrné velikosti. 

Podařilo se zrealizovat 
nápad propletení drátěné 
konstrukce umělohmotný-

mi „brčky“ a siluety zvý-
raznit barevnými řetězy. 
Kdo chtěl, ten si „máknul“, 
a tak na závěr zbývalo jen 
vměstnat oba zajímavé vý-
robky do lepenkové kra-
bice, poslat na avizovanou 
adresu a čekat… Soutěže 
se mohli zúčastnit jak jed-
notlivci, tak také celé dětské 
kolektivy. S radostí přijali 
úplně všichni oznámení  
o 7. místě mezi 1200 vý-
robky. Tisícikorunu a sym-
bolickou cenu v podobě 

zásoby minerálních vod si 
jela do Čeladné převzít čty-
ři vybraná děvčata: Markéta 
Ručková, Danielka Míčko-
vá, Tereza Míčková a Zuz-
ka Šurmanová v doprovodu 
paní vychovatelky. Okázalá 
slavnost spojená s rozsvíce-
ním vánočního stromu za-
vršila naše snažení. 

V rámci her jsme si s 
dětmi povídali o tom, jak 
vzniká vítr, a při poku-
sech si pak dokazovali, 
že vzduch je všude kolem 
nás.

A protože i rodiče tou-
ží strávit s dětmi příjem-
né odpoledne, připravily 
si jednotlivé třídy dílny.  
V příjemné a pohodové 
náladě rodiče přečetli dě-
tem příběh a spolu s nimi 
si pak vyrobili např. pestré 
papírové koláče – koláže  
z přírodnin nebo větrníky. 

Chceme touto cestou 
poděkovat rodičům, kteří 

věnovali svůj čas a spolu  
s námi dětem připravili 
krásné odpoledne. 
 Pedagogové MŠ Pohádka

V odpoledních hodi-
nách, před budovou MŠ, 
přivítala paní ředitelka 
všechny přítomné děti  
a rodičovskou veřejnost, 
aby slavnostně rozsvítili 
vánoční stromeček. Ten 
měl dětem připomínat, že 
Ježíšek už je za dveřmi.

Navíc byl pro všechny 
děti přichystán i jeden ve-
liký dáreček a tím je naše 
nová „Přírodní zahrada“. Je 
v ní spoustu nových prvků, 
ale ty se v celé své kráse 
předvedou až na jaře. Děti 
novou zahradu přivítaly 
veselou písničkou. Poté 
děti ze sborečku zazpívaly 
a přivítaly přicházející čas 
Vánoc. Při poslední písni 

se rozezněly všechny zvo-
nečky, které měli všichni 
s sebou, a pomocí nich se 
rozsvítil náš vánoční stro-
meček. 

Tímto přejeme všem 
hodně zdraví, štěstí a dobré 
nálady po celý příští rok.

 Kolektiv MŠ F-M, 
 Josefa Myslivečka 1883

Zazvonil zvoneček a rozsvítil se stromeček

Na začátku rozhodnutí, pak nápad…

Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola, 
Frýdek-Místek, ulice Pio-
nýrů 2352, p.o. se aktivně 
zapojila do realizace mezi-
národního projektu „Glo-
bal Schools: Svět ve výuce“, 
který organizuje Člověk  
v tísni.

Žáci a učitelé naší ško-
ly mají za sebou první 
část tříletého školního 
projektu s názvem „Po-
znávat svět nás baví – Ci-
zinci v našem městě“. Za-
bývali jsme se poznáváním 
specifik jiných národností  
a současně srovnáváním spo-
lečných i odlišných znaků  
s českou kulturou. Výsled-
ky svého „výzkumu“ žáci 
zaznamenávali graficky  
i výtvarně dle svých indivi-

duálních možností a schop-
ností.

Postoje žáků k příslušní-
kům jiných národů jsme se 
snažili ovlivnit konkrétními 
příběhy uznávaných osob-
ností a vlastním prožitkem. 
Osobní setkání s arménským 
majitelem firmy Marlenka  
a následná exkurze měla 
silný emocionální náboj. 
Žáci si uvědomili, že lidé, 

kteří přicházejí do naší země  
s prosbou o pomoc, se mo-
hou po začlenění do společ-
nosti osamostatnit a násled-
ně nám pomáhat. 

Projekt byl ukončen spo-
lečnou prezentací v aule ško-
ly 19. listopadu 2015 a byl 
pro všechny žáky a učitele 
velkým přínosem.

 Za projektový tým 
 Mgr. Eva Černohorská

Projekt „Global Schools: Svět ve výuce“

V družině na 4. ZŠ ve 
Frýdku-Místku proběh-
la praktická řezbářská 
dílnička. Mezi děti zaví-
tali manželé Hutěčkovi  
z Želechovic nad Dřev-
nicí, kteří si s sebou při-
vezli kromě nádherně 
zhotovených výrobků  
i tradiční lidové nástroje 
k ručnímu vyřezávání. 

Školáci si mohli vyřezat 
z topolové překližky svůj 
vlastní obrázek. S trochou 
fantazie a lehkou pomocí 
pana Hutěčky vznikala 
řada překrásných zvířá-
tek, srdíček či domečků. 
Všichni zvědavě postávali 
kolem samotného mistra 
a s údivem pozorovali své 
k a m a r á d y 
při tvorbě 
jejich prv-
ního dřevě-
ného výrob-
ku. Poté si 
v z á j e m n ě 
s d ě l o v a l i 
své zážitky  
a nově naby-
té rady pyš-
ně předávali 

ostatním. Svůj ručně vy-
řezaný výtvor si také oz-
dobili podle své představy. 
Někteří použili pastelky, 
jiní zvolili barevné fixy či 
barvičky. Rodiče nadšeně 
obdivovali tvorbu svých 
malých ratolestí a tiše sle-
dovali neuvěřitelnou zruč-
nost pečlivého řezbáře. Na 
samotný závěr si manželé 
Hutěčkovi připravili i zá-
bavnou soutěž, při níž děti 
hádaly, jakou věc nebo 
zvíře mistr vyřezává. Zho-
tovená díla si mohli žáci 
ponechat. Po celou dobu 
panovala veselá a dobrá 
nálada obohacená vtipným 
humorem, pílí a dětským 
smíchem. 

Řezbářská dílnička

Vítr fouká do komína
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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
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-

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

KINO:
Út 5. 1. v 19.00 

Miniprofil režiséra J. von Dormaela: 
Pan Nikdo 

Kanada/Francie/Belgie/Německo, 
sci-fi/drama, 2D, 2009, režie: J. von 
Dormael, přístupný, titulky, 155 min., 
vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč. Fil-
mový klub. 

St 6. 1. v 10.00
Wilsonov 

ČR, detektivní komedie, 2D, přístupný, 
115 min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

St 6. 1. v 19.00
Gangster Ka: Afričan 

ČR, kriminální/thriller, 2D, 12+, 100 
min., vstupné 110 Kč.

Čt 7. – Pá 8. 1. v 19.00 
Joy 

USA, komedie/drama/životopisný, 2D, 
12+, titulky, 124 min., vstupné 110 Kč. 
Premiéra.

Pá 8. – Ne 10. 1. 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.

So 9. – Ne 10. 1. v 19.00
Padesátka

ČR, komedie, 2D, 12+, 97 min., vstup-
né 110 Kč.

Po 11. 1. v 19.00 
Westerny Q. Tarantina: 

Osm hrozných 
USA, western, 2D, 2015, režie: Q. Ta-
rantino, 15+, titulky, 182 min., vstupné 
130 Kč/ pro členy FK 110 Kč. Filmový 
klub. Premiéra.

Út 12. 1. 19.00 
Westerny Q. Tarantina: 

Nespoutaný Django 
USA, western, 2D, 2012, režie: Q. Ta-
rantino, 15+, titulky, 165 min., Filmový 
klub.

St 13. 1. 19.00 
Sázka na nejistotu

USA, drama, 2D, 15+, titulky, 130 
min., vstupné 110 Kč. Premiéra.

Čt 14. 1., Po 18. – Út 19. 1. v 17.00 
Ledová sezóna 

USA/Indie, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 86 min., vstupné 110 Kč. Pro 
děti. Premiéra.

Čt 14. 1. v 19.00 
Muzikál aneb Cesta ke štěstí 

ČR, hudební, 2D, 12+, vstupné 130 Kč. 
Premiéra.

PRO DĚTI
Ne 10. 1. v 15.00 

Zima, zima, zimička 
Divadelní agentura Křesadlo 

Příběh o kočičce Bubli a pejskovi Fu-
kovi. Kočičku, která ráda mlsá, bolí 
zub. A na pejska zase přišla zlá bába 
chřipka, protože v zimě líže sníh a 
teple se neobléká. Veselá, výchovná 
pohádka, které vede děti k dodržování 
hygienických návyků. 
Činoherní pohádka pro děti od 3 let. 
Vstupné 60 Kč. 

CYKLOCESTOVÁNÍ
15. – 17. 1.

Tradiční a originální cestovatelský fes-
tival Cyklocestování ve Frýdku-Míst-
ku má významné jubileum. Už podesá-
té se uskuteční na plátně a v prostorách 
Nové scény Vlast. Prostřednictvím 
besed, promítání, filmů a workshopů se 
můžete vydat s cestovateli na kolech do 
různých koutů světa. 
Podrobnější informace naleznete na: 
www.cyklocestovani.cz nebo na FB: 
Cyklocestování 

VÝSTAVY:
Po 4. 1. – Ne 31. 1.

DROP IN THE OCEAN 
Veronika Mokrošová 

Vernisáž St 6. 1. v 17.00
Mladá malířka z Frýdku-Místku – 
momentálně trvale na cestách, je ab-
solventkou ateliéru malby, který na 
Fakultě umění Ostravské univerzity 
vede Daniel Balabán. Vystavená díla 
budou mimo jiné reflexí podzimního 
pobývání autorky v roli dobrovolníka 
na řeckém ostrově Lesbos. 

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

16. 1. v 15.00 h.
v sále Lidového domu

Divadlo Králíci z klobouku
Hraje divadlo Špilberk

KuLTurNÍ DŮM FrÝDeK

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz
sobota 16. 1. v 19 hodin

SPORTOVNÍ PLES 
rezervace vstupenek na tel.: 734 869 
631
Vstup 300 Kč včetně večeře a kávy.

DIVADLO ČTYŘLÍSTeK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

PRO DĚTI:
Sobota 9. ledna v 15 hodin 

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu 
Pohádka na klasický motiv, avšak 

trochu jinak. Děti jsou v představení 
nabádány k udržování čistoty a pořád-
ku, stávají se součástí hry a vyrobí si s 
pejskem a kočičkou obrovské bubliny. 
Pro děti od 3 let – hraje Divadlo tety 

Chechtalíny. 
Vstupné 50 Kč. 

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální pá-
teční či sobotní představení a 1 hodinu 
před představením!

Půjčování kostýmů v lednu:
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 
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 
14. 1., 18.00 – 19.00 

Zpěvozvučení 
15. 1., 17.00 – 19.00 

Satsang – meditační setkávání 
a sdílení pro veřejnost 

16. 1., 9.00 – 13.00 
Mohendžodáro – tantrická jóga pro 

ženy, kurz 

JÓgA V DeNNÍM ŽIVOTĚ

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
Výstava potrvá do 24. ledna 2016.

BARVY BESKYD
Výstava potrvá do jara 2016.

PANENKY SBĚRATELKY 
PAVLY DOBÍŠKOVÉ

Výstava potrvá do 10. 1. 2016.
PTÁCI NA KRMÍTKU

Výstava potrvá do 21. 2. 2016.
VE SVĚTLE BAROKA

Výstava potrvá do 31. 1. 2016.
Doprovodné přednášky:

Pomezí Těšínska a severovýchodní 
Moravy v období baroka.
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:
Výzva

Pro připravované výstavy hledáme 
předměty spojené s tématikou zabí-
jačky/řeznictví a cukrářství/pekařství. 
Budeme rádi za fotografie, dobové ku-
chařky, nádobí, textil a další pomůcky 
užívané jak pro domácí potřebu, tak 
pro výrobu.
Kontakt: Kateřina Peková (katerina.
pekova@muzeumbeskyd.com) a Sla-
věna Jurčíková
(slavena.jurcikova@muzeumbeskyd.
com), telefon: 558 628 001, kl. 53, 733 
612 553

Čtvrtek 7. ledna v 16.30 hodin, 
přednáškový sál v Zeleném domě
Vzhůru do Evropy – exkurze do 

Evropského parlamentu
Přednáška přiblíží cestu na jednání 
Evropského parlamentu, evropské in-
stituce, památky a muzea ve Štrasbur-
ku a také další zajímavá místa, např. 
průmyslové město Kehl, Fahrzeugmu-
seum Marxzell, Pfalzgrafenschloß v 
Heidelbergu a další.

Čtvrtek 14. ledna v 16.30 hodin, 
přednáškový sál v Zeleném domě
Expedice MSC Musica – východní 

Středomoří
Cestopisná přednáška – Villach, Udi-
ne, Benátky, Bari, Katakolo, Olympia, 
Santorini, Thíra, Nea Kaimeni, Pireus, 
Athény, Kerkyra, Boka Kotorska a 
další.
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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

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

5. 1., 18.00, Modrý salonek, 
pobočka Místek

Jan Evják – Na kole 
Střední Amerikou 

Cestovatelská přednáška s promítá-
ním.

7. 1., 18.00, Modrý salonek, 
pobočka Místek

Odsouzeni k modernitě
Beseda o nové knize prof. Jana Kel-
lera, která se snaží propojit sociologii 
a beletrii při vysvětlování aktuálních 
problémů současnosti.

Kurzy: 
Mozková rozcvička pro seniory
8 lekcí. Zahájení 27. ledna, vždy v 
9.00 – 11.00 h. Cena 80 Kč/osoba/

kurz, pobočka Místek, Hlavní třída 
112. Přihlášky na 558 113 496.

Výstavy:
(Místek)

Mikulášská výstava fotografií 
Artcollegium F-M 

Do 12. ledna.
Minisalon

Kolektivní výstava V-klubu
13. ledna - 10. února

(Frýdek)
Výstava obrazů a koláží 

Melanie Novákové 
Do 29. ledna.

 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
(po) 4. 1. od 18 h. – LUDĚK KRU-
LIKOVSKÝ – Uchem tam a okem ven
Vernisáž dvouměsíční výstavy fo-
tografií. Hudební akce hospůdky U 
Arnošta okem famózního frýdeckého 
fotografa.
(st) 6. 1. od 16 h. – V-KLUB
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-
-místeckých výtvarníků.
(st) 13. 1. od 18 h. – MAREK ŠIMÍ-
ČEK – BAJKAL 700
Cestopisná beseda s projekcí přední-
ho českého cestovatele a dobrodruha. 
BAJKAL 700 je první český zimní só-
lopřechod jezera, 700 kilometrů pěšky 
a na bruslích...

Aktuální výstavy: 
LUDĚK KRULIKOVSKÝ – 

UCHEM TAM A OKEM VEN
Výstava fotografií. Hudební akce hos-
půdky U Arnošta okem famózního frý-
deckého fotografa.

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

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
ŠKOLA JÓGY KARAKAL PŘEJE 

VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 
PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ RADOS-

TÍ A ŠTĚSTÍM.
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 přátelé, věříme, že si z na-

šeho programu vyberete ten pravý. 
Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.

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 7. 1. v 19.00, Národní dům 

Pavel Šporcl 
Pocta Paganinimu 

Novoroční koncert s přípitkem 
předplatitelská skupina KPH 
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Čt 14. 1. v 18.00 – 22.00, Zelený bar 
(vstup ze zahrady Národního domu) 

POSLECHOVKA 
V ZELENÉM BARU 

Elektronika 1995-2015 
Jediný a jedinečný poslechově-taneč-
ní večer s elektronickou hudbou, kte-
rá nerespektuje hranice času a stylu. 
Zdánlivě nesourodá kombinace výběru 
archivních a současných skladeb vás 
vnese do hudebního světa dříve nepo-
znaného. Vystoupí jeden ze zakladate-
lů (umírněná a melodická frakce) dnes 
již historického frýdecko-místeckého 
uskupení IRINOIK Petr Hrančík. A 
možná přijde i kouzelník… 

VÝSTAVY:
Po 4. 1. – Po 29. 2. 

ADVENT VE MĚSTĚ
Luděk Krulikovský a kolektiv autorů. 
Advent ve městě, předvánoční projekt 
s již pětiletou tradicí, nabízí občanům 
Frýdku-Místku bohatý kulturní a zá-
bavný program. Výstava reportážních 
a dokumentačních fotografií je ohléd-
nutím za těmito pěti lety se snahou o 
vystižení různorodosti akce a připo-
menutí atmosféry a kouzla Vánoc i 
v počátečních měsících nového roku 
2016. 

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 webadrese vystavy.kulturafm.cz, 
zároveň také v Galerijním autobuse.

TANEC
Pá 8. 1. v 19.00 

Novoroční tančírna 
K tanci hraje skupina TriCo, taneč-
ní vystoupení OLD TOWN SWING, 
vstup ve společenském oděvu a obuvi. 

KURZY 
leden – květen 2016 

Po 17.30 – 18.30 Zahájení: 1. 2.
Orientální tanec

Čt 16.30 – 17.30 Zahájení: 14. 1.
Cvičení pro zdraví

St 16.30 – 17.30 Zahájení: 20. 1.
Powerjóga

Čt 9.00 – 10.00 Zahájení: 21. 1.
Cvičení pro seniory

Út 16.30 – 17.30 Zahájení: Út 19. 1.
Cvičení pro zdraví s pilates 

Čt 17.45 – 19.15 Zahájení: 4. 2.
Arteterapie 

Po 19.30 – 22.00 Zahájení: 11. 1. 2016 
Taneční pro manželské páry 

a dvojice – začátečníci 
St 16.45 – 19.15 Zahájení: 13. 1. 

Ne 17.30 – 20.00, v případě velkého 
zájmu také 14.45 – 17.15 

Zahájení: 17. 1. 2016
Taneční pro mládež – pokročilí 
St 19.30 – 22.00 Zahájení: 13. 1. 
Taneční pro manželské páry 

a dvojice – pokročilí 
Pá 9.00 – 10.00 Zahájení: 22. 1. 

Country tance pro seniory
Specialitou těchto tanců je to, že ta-
nečníci netančí pouze v párech, ale ve 
větších skupinách – kruzích, řadách a 
dalších formacích. Kurz je určen jed-
notlivcům, ale mohou být i páry. 

CeNTruM MAMINeK BrOuČCI

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

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.

Nově v pravidelném programu:
Babičko, přijďte k nám 

s vnoučátkem na kafíčko! 
Možnost setkávání babiček s dětmi v 
herně Centra maminek Broučci každý 
pátek od 9 hodin. Máme pro vás připra-
ven program a drobný dáreček zdarma.

5. 1.
PROCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY

Po Vánocích vám určitě zbyla spousta 
pečiva – pojďme jím nakrmit hlado-
vé kačenky k řece Ostravici. Sraz v 
Broučcích v 10 hodin.

12. 1.
SÁŇKOVÁNÍ S BROUČKY

Zveme vás na společné sáňkování k 
řece. Sraz v 10 hodin u lávky u Soko-
líku.

14. 1.
ZASNĚŽENÝ DOMEČEK

Ve čtvrtek si společně s dětmi a ma-
minkami vyrobíme domeček z oves-
ných vloček a rýže. 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  
(klasické 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 
Úterý – 16.15, čtvrtek – 16.15

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.
.

KLuB NezBeDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

Frýdek-Místek
F. Čejky 450, Frýdek-Místek

(v budově Lidového domu)
mobil: 732 628 731, 733 433 177

klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

5. – 8. 1. 
Účast na Tříkrálové sbírce

12. 1. 
Čajovna spojená s diskuzí „Co pro 

mě znamená klub Nezbeda“
14. 1. 

Kimovy hry

Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
doučování nebo téma, které chtějí s 
pracovnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda.
VŠEM DĚTEM PŘEJEME DO NO-
VÉHO ROKU 2016 JEN TO NEJ-
LEPŠÍ!

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.

8. 1. pátek BASS INVASION – 
NEW YEAR EDITION
DNB PARTY NA ZAČÁTKU 
ROKU!
9. 1. sobota BIVOJ 40!
SOUKROMÁ AKCE, VSTUP 
JEN PRO ZVANÉ!
15. 1. pátek 21. NAROZENI-
NOVÝ PLES – HIPPIE!
21. NAROZENINY KLUBU, 
STYL A DRESS CODE: HIP-
PIE, 60. LÉTA, DJ WOODS-
TOCK SET
16. 1. sobota 21. NAROZENI-
NY: NO!SE: MEFJUS (UK)
DÁREK PRO DNB FANDY K 
NAROZENINÁM: NEURO-
FUNKOVÝ KRÁL MEFJUS 
(UK) A NAROZENINY STOU-
NU V RYTMU ZLOMENÝCH 
BEATŮ 

22. 1. pátek 21. NAROZENI-
NOVÉ HITY ZE ZÁHROBÍ! 
HOLKY VSTUP ZDARMA!
DJS, KTEŘÍ PROŠLI HRANÍM 
HITŮ VE STOUNU! NARO-
ZENINY STOUNU V RYTMU 
NEJLEPŠÍCH HITŮ VŠECH 
DOB!
23. 1. sobota VYPSANÁ FIXA
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH PUN-
KROCKOVÝCH KAPEL PO 
DVOU LETECH VE STOUNU!
29. 1. pátek MAYFLY, DEGRA-
DACE, TRAUER TRUSH, CO-
CAINE PARTY
MINIFESTIVAL KAPEL VE 
STOUNU
30. 1. sobota REVOLTA & 
HIP-HOP PARTY
REVOLTA A HIP-HOP PARTY 
AŽ DO RÁNA

Knihovna Frýdek-Místek by 
také v tomto roce ráda byla mís-
tem příjemného trávení volného 
času, setkávání lidí, vzdělávání 
a osobního rozvoje. Připravuje 
pro vás řadu přednášek, besed  
a kurzů a doufá, že si z její na-
bídky vyberete. 

A co knihovna přichystala 
tento měsíc? Oblíbený cyklus 
cestovatelských přednášek za-
hájí 5. ledna s dobrodruhem 
Janem Evjákem. Od 18 hodin 
se v Modrém salonku místecké 
pobočky můžete těšit na pouta-
vé vyprávění z jeho cest na kole 
Střední Amerikou. 

Knihovna by vás ráda pozva-
la také na setkání se sociologem 
Janem Kellerem. Ten ve čtvrtek 
7. ledna v Modrém salonku mís-
tecké pobočky představí svou 
novou knihu s názvem Odsou-
zeni k modernitě. Beseda začíná  
v 18 hodin.

V Modrém salonku bude po-
kračovat také cyklus promítání 
filmů z festivalu Jeden svět. Ten 
bude zahájen koncem ledna.

Dále máte možnost zavzpomí-
nat na českého operního pěvce 
Eduarda Hakena, vzpomínkový 
večer se uskuteční ve čtvrtek 
21. ledna od 18 hodin v ústředí 
knihovny ve Frýdku.

V lednu bude zahájen také 
kurz trénování paměti. Senioři 
se na kurz s názvem Mozková 
rozcvička mohou těšit od středy 
27. ledna od 9 do 11 hodin. Na 
něj bude navazovat kurz urče-
ný široké veřejnosti, který bude 
zahájen 16. března. Do kurzu je 
nutné se přihlásit. Bližší infor-
mace získáte na telefonním čísle 
558 113 496. Trénování pamě-
ti bude probíhat pod vedením 
lektorky Mgr. Pavly Ručkové  
v Modrém salonku místecké po-
bočky. 

Připomínáme, že na akce 
Knihovny FM je možné zarezer-
vovat si místo. 

Ústředí Frýdek 558 113 412
Pobočka Místek 558 113 496
Ať je rok 2016 plný krás-

ných příběhů.
Vaše Knihovna F-M

Pozvánka Knihovny F-M
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Milí spoluobčané,
nastal čas, kdy většina z 

nás rekapituluje a hodnotí 
právě uplynulý rok 2015 a 
zatím jen v duchu spřádá své 
plány do budoucna. Myslím 
si, že také druhý rok našeho 
volebního období jsme v Po-
slanecké sněmovně udělali 
kus práce. Dařilo se nám 
ekonomicky, ubylo politic-
kých kauz a šarvátek a celkově se zlepšila nálada ve společnosti. 
Bohužel, zesílila mnohem větší a závažnější hrozba, a tou je vše-
mi obávaný terorismus. Mnoho nevinných lidí v Evropě a vlastně 
na celém světě přišlo o život kvůli těm, kteří bojují proti všemu, 
co za nepřítele označil Islámský stát. Ten nerozlišuje národnosti, 
děti, dospělé, muže, ženy, vojáky ani civilisty. 

Vánoční svátky byly dny klidu, míru a pohody. Věřím, že jste 
si je užili plnými doušky, prosím, věnujte tichou vzpomínku těm, 
kteří to štěstí neměli. Vzhlížíme k novému roku a jistě si všichni 
přejeme, aby byl ještě o kapánek lepší, než byl ten letošní. Já k 
němu ale vzhlížím také s obavami, jak nejen my, ale celá Evropa 
zvládneme stále početnější a četnější migrační vlny uprchlíků. 
Uvědomuji si, že potřebným lidem musíme pomáhat, ale nesou-
hlasím s tím, aby to bylo na úkor ztráty našich životních jistot. 

Přeji vám všem pevné zdraví, hodně štěstí, osobní i pracovní 
pohody a hlavně, aby naše vlast zůstala navždy nám všem naším 
nedotknutelným domovem. Přeji vám úspěšný rok 2016. 

 Pavlína Nytrová
 
    PR

Inzerce, kultura

Přestáváte kouřit?
ŠATLAVA v Místku také.

Společně
to dokážeme!

od 1. 1. 2016

www.satlava.info

V lednu 2016 odstartovala 
KulturaFM zbrusu nový dlou-
hodobý projekt Umělecký in-
kubátor, který si klade za cíl 
sdružovat všechny mladé lidi  
z Frýdku-Místku se zájmem  
o kulturu a umění. 

Mimo možnosti prezentovat svou 
tvorbu (obrazy, fotky, básně, povíd-
ky, filmy…) na webu KulturyFM v 
sekci Umělecký inkubátor a při ko-
lektivních multižánrových expozi-
cích nabídne také prostor pro setkání 
– diskusní kluby, besedy a worksho-
py s umělci, společné návštěvy kul-
turních akcí. V průběhu roku 2016 
proběhne několik soutěžních umě-
leckých klání na poli výtvarném, 
divadelním, slovesném i filmovém.

LEDEN JE MĚSÍC POEZIE! 
Srdečně zveme na autorské čte-

ní a besedu s Janem Delongem  
a Romanem Poláchem – mladými 
nadějnými básníky frýdecko-mís-
teckého regionu – ve středu 27. 1. v 
Zeleném baru Národního domu. Na 
webu v sekci Umělecký inkubátor 
se zase můžete začíst do poetických 
„Zážitků z pocitů“ Lukáše Uherka.

VÝZVA! 
Pokud píšeš, maluješ, fotíš, to-

číš videa, hraješ divadlo či se jinak 

kreativně vyjadřuješ a máš chuť 
přispět „svou tvorbou do mlýna“, piš 
na: tereza.strmiskova@kulturafm.
cz nebo volej 776 516 939. Věříme, 
že se webová sekce Umělecký inku-
bátor brzy začne plnit a stane se tak 
různorodou a šťavnatou přehlídkou 
mladé frýdecko-místecké umělecké 
invence. Těšíme se na vás! 

Pro čerstvou dávku informací 
sleduj web KulturyFM a zapoj se 
do facebookové skupiny Umělecký 
inkubátor.

Umělecký inkubátor – platforma 
pro mladé začínající umělce

Barokní klenoty jak se sbírek 
Muzea Beskyd, tak z místní far-
nosti.

Díky výstavě můžeme projít ba-
rokní Frýdek a Místek a narazit na 
již zapomenuté památky našeho 
města.

Ani děti se ve výstavě nudit 
nebudou, mohou si obléct dobové 
kostýmy i paruky a udělat barokní 
selfie.

V arkádách zámku můžete 
rovněž nově zhlédnout výstavu  
„Z baroka“ zapůjčenou z Považ-
ského múzea v Žilině.

Výstavu můžete navštívit do 31. 
ledna 2016.

Ve světle baroka
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PŮJČOVNA-PRODEJ

LEVNÉ
LYE

MÍSTEK
PALACKÉHO 123

PŮJČOVNA-PRODEJ

BUDOVA OBCHODNÍ AKADEMIE

slevy až 60%

774 599 366
www.pujcovnafm.cz

Terapeutická jóga
Každé úterý v 17.45 – 19.15

Národní dům
Učitel: Eva Berkana

www.berkana.cz mob.: 603 793 595

HOSPŮDKA U ARNOŠTA 
MAREK ŠIMÍČEK – 

BAJKAL 700 
Cestopisná přednáška 
s projekcí fotografií 

Středa 13. 1. 2016 
od 18 hodin 

Expedice Bajkal 700 je o 
zvládnutí 700 kilometrů 

vlastními silami. 
Cestovatel, bruslař, 

dobrodruh, posunovač 
hranic nemožného, poutavý 
vypravěč, fotograf a spiso-
vatel Bc. Marek Šimíček


