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Vážení občané,
na lednovém zasedání zastupitelstva jsme si prošli dal-

ší náročnou debatou, která znovu byla ovlivněna tím, 
jak na konečné rozhodnutí mohou nahlížet orgány činné 
v trestním řízení. Není to nic příjemného, ani normálního. 
Normální a demokratické je, když kroky politiků vyhod-
nocují voliči, a ne státní zástupci, kteří si tak uzurpují více 
moci, než jim náleží. Naštěstí vyšší soudní instance pomalu 
vracejí věci do normálu, jak už jsme mohli vidět například 
u kauzy z Ostravice. Na zasedání šlo tentokrát o odkup 
akcií Frýdecké skládky a velmi mě mrzí, jak falešné argu-
menty zaznívaly z Hnutí ANO. To se nejdříve svůj souhlas 
s odkupem pokusilo vyhandlovat dvěma místy v dozorčí 
radě (o tom, že by byly neplacené, nebyla řeč ani na předse-
dech politických klubů, ani na zastupitelstvu), a když se to 
ukázalo jako neprůchozí, populisticky a alibisticky začali 
miliony směřovat údajně na sociální dávky horníkům, jako 
by nevěděli, že sociální dávky přicházejí v potřebné výši 

podle aktuální situace, 
město je pouze předává 
dále a nemusí si na ně 
tvořit žádnou finanční 
rezervu. Situaci ohledně 
Dolu Paskov sledujeme 
a často býváme účast-
níky jednání na krajské 
i vládní úrovni. 

 Michal Pobucký

Po půl roce intenziv-
ní spolupráce s jedním 
z významných vlastníků 
nemovitostí ve Frýdku-
-Místku se podařilo ve-
dení města najít shodu se 
Slezanem a po souhlasu 
zastupitelstva podepsat 
memorandum o spoluprá-
ci na základě partnerství 
a společně definovaných 
zájmů a cílů.

„Cílem je především oži-
vit nefunkční průmyslové 
areály, ale také ochránit 
a zachovat u vybraných 
objektů zejména původní 
obvodové stěny – fasády, 
které mají typické prvky 
průmyslového dědictví. 
Chceme, aby byly zacho-
vány pro příští genera-
ce, a šli jsme na to jiným 
způsobem. Chtěli jsme se 
dohodnout, najít průnik 
našich zájmů s tím, že po-
můžeme a společně zachrá-
níme, co je pro město důle-
žité. Džentlmenská dohoda 
o spolupráci mezi dvěma 
subjekty se nám zdá lepší 

než direktivní přístup stá-
tu, díky jehož činnosti lec-
kdy vzniknou řízené ruiny. 
Institut památkové zóny by 
znemožnil rozvoj těchto 
území, my je nechceme za-
konzervovat, ale skutečně 
rozvíjet,“ vysvětloval ná-
městek primátora Jiří Kaj-
zar oboustrannou dohodu, 
která odstranila dlouhodo-
bě patovou situaci.

„V dokumentu je spousta 
garancí i okruhů, na nichž 
budou obě strany spolu-
pracovat. Cílem je upravit 
podmínky pro budoucí 
rozvoj identifikovaných 
lokalit a prohloubit spo-
lupráci města a nás jako 
soukromého vlastníka při 
jeho rozvoji. Věříme, že 
po podpisu memoranda 
budeme moci přistoupit ke  
konkrétním krokům, které 
z něj vyplývají,“ řekl pro-
kurista společnosti Slezan 
Jiří Karásek.

Obě strany společně při-
praví územní studie, ze 
kterých vzejdou nejlepší 

Zastupitelstvo města 
na svém lednovém zase-
dání rozhodlo o nabytí 
252 ks akcií na jméno v za-
knihované podobě společ-
nosti Frýdecká skládka, 
a.s., které jsou ve vlast-
nictví společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. za kupní 
cenu 25,2 milionu korun. 
Tato částka přesně odpo-
vídá pořizovací ceně z 90. 
let, kdy OZO na základě 
politických dohod kapi-
tálově pomohlo Frýdec-
ké skládce, která se tak 
mohla dále strategicky 
rozvíjet.

„V té době OZO vstou-
pilo do Frýdecké skládky 
na základě politických do-
hod mezi Ostravou a Frýd-

kem-Místkem, nechtěli 
jsme, aby do Frýdku-Míst-
ku vstoupil zahraniční part-
ner. Důvody této strategie 
pominuly, a tak nabízíme 
za stejnou cenu akcie, které 
před 15 lety byly bezcenné, 
dnes však mají svou hod-
notu. OZO tenkrát zachra-
ňovalo Frýdeckou skládku 
a přišel čas, abychom se 
po dlouhé společné cestě 
slušně rozešli. Chceme fi-
nance na vlastní investice, 
ale nekončíme spolupráci 
a do budoucna společně ře-
šíme, jak nakládat s odpa-
dy v regionu,“ vysvětloval 
zastupitelům jednatel spo-
lečnosti OZO Karel Bel-
da, který se netajil tím, že 
Frýdek-Místek dostal jako 

první šanci na odkup, ale 
pokud ji nevyužije, připa-
dají v úvahu další zájemci.

Primátor Michal Po-
bucký upozornil, že Frý-
decká skládka je jedna 
z nejlepších odpadových 
společností v republice 
a o vstup do ní by byl jistě 
zájem. „Odpady, stejně jako 
teplo, potřebuje řešit každá 
obec a jistě víte, že i mino-
ritní akcionář dokáže udě-
lat problémy, zkomplikovat 
managementu život, vyná-
šet know-how a ovlivnit tak 
hospodářské výsledky. Ba-
víme se tady fakticky o pri-
vatizaci Frýdecké skládky, 
protože v soukromém sek-
toru jsou zatím jen dvě ak-
cie...  (Pokračování na str. 2)

DŮLEŽITÉ PODPISY: Memorandum mezi Statutárním městem Frýdek-Místek a Sleza-
nem je výrazem partnerství při budoucím rozvoji Frýdku-Místku, města, ve kterém i v bu-
doucnosti má mít své místo textilní minulost.  Foto: Petr Pavelka

Město uzavřelo se Slezanem memorandum

Akcie Frýdecké skládky se vrací městu

možné a reálné varianty 
pro budoucí využití objektů 
a areálů Slezanu, které jsou 
z velké části uzavřené a pře-
vážně nefunkční.

 (Pokračování na str. 2)
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„9. zasedání Zastupitel-
stva města Frýdku-Místku, 
konané v pátek 22. ledna 
2016 v 17 hodin, navazovalo 
na seminář, spojený s exkur-
zí po provozovnách Frýdec-
ké skládky a.s. Zastupitelé si 
měli možnost prohlédnout 
vlastní skládku na Panských 
Nových Dvorech, kom-
postárnu v Bruzovicích a tří-
dírnu v Lískovci. Poté začalo 
vlastní zasedání ve velké za-
sedací síni Magistrátu města 
Frýdku-Místku. Na pro-
gramu bylo jen šest bodů, 
přesto se jednání protáhlo až 
do pozdních večerních ho-
din, a to zejména díky bodu 
č. 3 – Nákup akcií společ-
nosti Frýdecká skládka a.s. 
S nabídkou na odkup 252 
akcií za 25.200.000 Kč (tedy 
za pořizovací cenu) přišla 
společnost OZO Ostrava 
s.r.o. Pokud by k odkupu 
došlo, stalo by se Statutární 
město F-M vlastníkem 970 
akcií z celkových 976. Stači-
lo by tedy v budoucnu koupit 
zbývajících 6 akcií a město 
by se stalo 100% vlastníkem 
akcií městské společnosti 
Frýdecká skládka a.s. Před 
vlastním hlasováním se strh-
la několikahodinová bouř-
livá diskuse. Kromě jiného 
se všechny kluby vyjádřily, 
že obavy z možného prodeje 
této společnosti po získání 

100 % akcií jsou zbytečné. 
Žádná z městských společ-
ností (Frýdecká skládka a.s., 
DISTEP a.s., TS a.s. a Sport-
plex Frýdek-Místek s.r.o.) se 
nebude prodávat a zůstanou 
v majetku města. Pro nákup 
akcií společnosti Frýdecká 
skládka a.s. hlasovalo 22 za-
stupitelů.

KSČM má ve svém ko-
munálním volebním progra-
mu jako první bod: Zrušení 
poplatků za odpad pro obča-
ny SMFM. První krok k do-
sažení tohoto cíle byl učiněn 
na prosincovém zasedání za-
stupitelstva, kdy byla schvá-
lena nová obecně závazná 
vyhláška o odpadech a v ní 
je zakotveno osvobození 
dětí do tří let věku od poplat-
ků za odpad, počínaje 1. 1. 
2016. Koupě akcií Frýdecké 
skládky a.s. je druhý krok. 
Jde o to, aby Statutární měs-
to F-M platilo za své občany 
poplatky za odpad vlastní 
městské společnosti, a ne ci-
zímu subjektu.“ 

 Ivan Vrba 
 za Klub KSČM

„Mimořádné zasedání 
zastupitelů města F-M mělo 
hlavní bod programu od-
kup akcií Frýdecké skládky 
od podniku OZO Ostrava. 
Vlastní myšlenka odkupu 
je dobrou vizí akcionáře, 

ne však za podmínek, kdy 
majoritní vlastník je držite-
lem 75 % akcií. Doba, kdy 
k ovládání podniku tako-
vého významu stačí 51 %, 
nabádá k myšlence, proč tak 
rychle nakoupit předražené 
akcie v hodnotě 25,2 milio-
nů a prodej se uskutečňuje 
za přítomnosti prodávající 
strany. Peníze, které byly 
investovány do odkupu ak-
cií, mohly být raději použi-
ty na zmírnění negativních 
sociálních dopadů souvisejí-
cích s plánovaným propouš-
těním z OKD, do sociální 
sféry nebo do posílení roz-
počtu na školství a tělový-
chovu.

Doufáme, že současné 
vedení města nevidí ten-
to nákup pouze jako cestu 
ke snadnější privatizaci toho-
to podniku a dodrží tak svůj 
slib daný na zastupitelstvu.

Požadavek Hnutí Ano byl, 
aby dva naši členové byli za-
stoupeni v dozorčí radě Frý-
decké skládky, bez nároku 
na finanční odměnu za tuto 
funkci (11 000), a mohli se 
podílet na kontrole hospoda-
ření daného podniku.

Myslíme si, že současné 
vedení města za tiché pod-
pory KSČM pouze zcela 
demokraticky rozhoduje 
o věcech, které nehájí zá-
jmy občanů našeho města, 

ale nekoncepčně utrácí pro-
středky na rozvoj naší infra-
struktury.

Přínosem pro všechny 
bylo plánované memoran-
dum o spolupráci s vedením 
Slezanu a o opravě a zacho-
vání budov, které jsou sou-
částí našeho města a doplňu-
jí historický ráz.

Občané Frýdku-Míst-
ku, věnujte svoji pozornost 
a zajímejte se o financování 
našeho vedení a podílejte se 
smysluplně na investicích 
v našem krásném městě. 
Nebuďte lhostejní k situaci 
na magistrátu.

 Jaromír Horký 
 za Hnutí ANO

Zpravodajství

 (Pokračování ze str. 1)
„Většina města se rozvíjí 

směrem na okraj, ale u nás 
ve Frýdku-Místku máme 
unikátní situaci, kdy máme 
uprostřed města nové rozvo-
jové lokality, dobře napoje-
né na technickou a dopravní 
infrastrukturu. Tyto izolo-
vané ostrůvky bychom chtě-
li propojit, vytvářet bohatá 
veřejná prostranství, s kva-
litní zelení, aby docházelo 
ke spojení historických prv-
ků s moderní architekturou, 
vznikalo něco nového, pro 
Frýdek-Místek typického, 
aby město bylo atraktivní 
a mělo unikátní image,“ do-
plnila odborný pohled hlav-
ní architektka města Milada 
Baumannová.

„Po dvou a půl letech jed-
nání jsme dospěli k tomuto 
výsledku. Nebylo to jed-
noduché, takže bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se 
na tom podíleli. Lepší než 

být se Slezanem na ostří 
nože a zablokovat si polo-
vinu města, je jistě dohoda 
prospěšná pro obě strany, 
u níž je velký předpoklad, 
že bude fungovat. Známe 
přitom spoustu právních 
dohod, které nefungují,“ 
připomínal primátor Michal 
Pobucký těm, kterým vadi-
lo, že ze hry vypadl Národ-
ní památkový ústav. 

„Memorandum o spolu-
práci je dalším důležitým 
krokem k záchraně historie 
města, které je neodmys-
litelně spjato s textilním 
průmyslem. Jsem nesmírně 
potěšen tím, že současný 
vlastník budov je ochoten 
jednat o jejich záchraně 
a aktivně se podílet na hle-
dání jejich smysluplného 
využití, a to i přesto, že i jej 
to bude stát nějaké peníze. 
A za to patří Slezanu veliký 
dík!“ uzavřel zastupitel Li-
bor Koval.  (pp)

Město uzavřelo 
se Slezanem memorandum

 (Pokračování ze str. 1)
 Je to pro město strate-

gická záležitost, aby moh-
lo ovlivňovat cenu a hlídat 
kvalitu služeb,“ upozornil 
a v dalším průběhu vyzval 
všechny strany, aby ofici-
álně na zastupitelstvu de-
klarovaly, že nemají zájem, 
aby Frýdecká skládka byla 
v budoucnu privatizována, 
což jednotlivé politické 
subjekty postupně učinily.

„Strategická činnost 
skládky je velice závažná 
věc, ochrana budoucího 
trhu a zamezení rizika ne-
přátelského akcionáře také. 
Zkušenost ukázala, že pri-
vatizace komunálních pod-
niků není vždy dobrý nápad, 
dneska by obce například 
o vodě rozhodovaly určitě 
jinak. My nebudeme nikdy 
pro privatizaci jakékoliv 
městské společnosti, nao-
pak chceme, aby byly silné, 
měly práci a zaměstnávaly 

naše lidi. Musíme být velice 
opatrní při jakýchkoliv jed-
náních, protože stále exis-
tují dravé finanční skupiny, 
a raději nebudu konkrétní, 
co mají přebytek kapitálu. 
Tu příležitost máme dnes 
a OZO nemůže prodat akcie 
za nižší cenu než tu, za kte-
rou kdysi akcie nabylo, jinak 
by se také nechovalo jako 
dobrý hospodář,“ upozor-
ňoval náměstek primátora 
Jiří Kajzar. O to více byli 
všichni překvapeni, když 
zástupci Hnutí ANO ozna-
čili kupní částku jako pře-
mrštěnou, radili s odkupem 
počkat a veřejně naznačova-
li, že s primátorem Ostravy 
Macurou (Hnutí ANO) jsou 
schopni vyjednat cenu lep-
ší. Toho se s chutí chytili 
ostatní zastupitelé, protože 
je zajímalo, jak by mohl 
primátor Ostravy přistoupit 
na cenu nevýhodnější pro 
jeho město a takto jej po-

škodit.
Pro odkup více než čtvr-

tiny akcií Frýdecké sklád-
ky, de facto zpět k původ-
nímu majiteli a zakladateli 
společnosti, se nakonec po-
třebné hlasy napříč poli-
tickým spektrem, vyjma 
Hnutí ANO, našly. 

„V těžké době, kdy se 
Frýdecká skládka potácela 
v červených číslech na po-
kraji krachu, prodala část 
akcií společnosti OZO Os-
trava za 25,2 milionu korun 
a tím získala peníze na roz-
voj a ozdravení firmy. 
V této době je Frýdecká 
skládka zdravá a silná spo-
lečnost. Proto beru zpětný 
odkup akcií od OZO Ostra-
va jako logický krok maji-
tele – zakladatele – k opět-
nému „získání své firmy“, 
což má samozřejmě i svůj 
pozitivní ekonomický roz-
měr,“ shrnul zastupitel Li-
bor Koval.  (pp)

Akcie Frýdecké skládky se vrací městu

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Téma odkupu akcií Frýdecké skládky bylo probráno 
velmi důkladně, zastupitelé měli možnost seznámit se přímo s jejím provozem a v úvodu 
jednání také zhlédli video přibližující její činnosti.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Lednové zasedání zastupitelstva
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Statutární město Frý-
dek-Místek zprovoznilo 
loni v létě zbrusu nové 
baseballové hřiště, které 
ve městě dosud chybělo. 
Vyrostlo v lokalitě Ri-
viera poblíž řeky Ost-
ravice na místě bývalé 
nevzhledné kotelny. Ná-
klady na jeho vybudování 
byly z velké části uhra-
zeny z evropské dotace 
a dovybavení hřiště bylo 
finacováno dokonce ze 
sta procent z Regionální-
ho operačního programu 
Moravskoslezsko.

„V první etapě byla vy-
budována hlavní hrací plo-
cha se zděnými střídačkami 
a tribunou. Pořízena byla 
také mobilní nacvičovací 
klec pro pálkaře, klec pro 
nadhazovače, výsledková 
tabule a zavlažovací systém. 
Součástí bylo i vybudování 
nové asfaltové příjezdo-
vé komunikace do areálu 
a vytvoření parkoviště pro 
osobní auta a autobus,“ 
připomenul náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar. Náklady 
činily 27,5 milionu korun, 
z toho 13,5 milionu korun 
získalo město zpět formou 
dotace z evropského fondu 
ROP Moravskoslezko a ze 
stejného fondu získalo také 
peníze na jeho dovybavení.  

„Do dovybavení hřiště 
jsme investovali 5 423 631 
korun.  Díky profesionál-
ní práci úředníků, kteří se 
zabývají získáváním dotací 
na jednotlivé městské pro-
jekty, jsme ale celou částku 

získali zpět,“ řekl náměstek 
primátora Karel Deutscher. 
Díky získaným dotacím 
z fondu Regionálního pro-
gramu Moravskoslezko po-
řídilo město další střídač-
ku a tribunu pro sto osob, 
bezpečnostní sítě, mobilní 

zábrany, informační tabuli, 
bezpečnostní klece pro ná-
cvik odpalů, nadhazovací 
stroj a nezbytnou techni-
ku pro údržbu hřiště svým 
způsobem „zadarmo“, pro-
tože z fondu byly uhrazeny 
náklady ze sta procent.   

„Baseballové hřiště spl-

ňuje parametry Českomo-
ravské baseballové ligy 
a jeho dovybavením se vý-
razně zlepšily podmínky 
pro pořádání zápasů a tré-
ninků. Město tak přispělo 
k dalšímu rozvoji sportu 
na svém území, čímž zved-
lo svou prestiž v očích míst-
ních občanů i návštěvníků 
města,“  dodal náměstek 
Pavel Machala s tím, že 
baseball se těší ve městě 
čím dál většímu zájmu, 
a to jak ze strany dětí, tak 
i dospělých. Dokazuje to 
podpora fanoušků při zá-
pasech místního mužského 
družstva BK Klasik, které 
hraje druhou nejvyšší ligu 
konečně na domácí půdě, 
ale také při mládežnických 
soutěžích.

Zpravodajství

„investujeme
z dotací “

Zasedací místnosti 
v hlavní budově magistrá-
tu na ulici Radniční zdobí 
nyní nově vyrobené znaky 
města. Původní neestetic-
ké znaky z plastu byly na-
hrazeny nově vyrobenými 
znaky z lipového dřeva.

Zasedací místnosti zís-
kaly díky nově vyrobeným 
znakům na vyšší důstoj-
nosti a reprezentativnosti. 
Symbolika znaků byla pod-
tržena i výběrem dřeva, vy-
robeny byly z lípy, která je 
považována za náš národní 
strom. 

„Zprvu jsme zamýšleli, 
že výrobu znaků zadáme 
firmě, která se tímto dru-
hem výroby zabývá. Ná-
sledně jsme se ale rozhodli 
dát příležitost místní Střed-
ní škole elektrostavební 
a dřevozpracující, která má 
odpovídající technické vy-
bavení a jejíž studenti jsou 

schopni za pomoci učitelů 
a odborných pracovníků 
vytvořit výrobky na pro-
fesionální úrovni,“ řekl 
náměstek primátora Pavel 
Machala s tím, že škola od-
vedla skvělou práci a zvýši-
la tak svou prestiž.   

„Výroba většího zna-
ku, zavěšeného ve velké 
zasedací místnosti, trvala 
zhruba padesát hodin. Nej-
náročnější přitom bylo vy-
tvarovat znak ve speciálním 
programu pro CNC stroj. 
V konečné fázi byly znaky 
ošetřeny speciálním olejem 
s pigmenty, který se pou-
žívá k tónování a docílení 
požadovaného vzhledu,“ 
přiblížil práce Miroslav 
Drabina, učitel odborné-
ho výcviku, který zároveň 
pochválil žáky zkráceného 
studia třídy TZK1, kteří se 
na výrobě znaků intenzivně 
a významně podíleli. 

Moravskoslezský kraj 
předal 21. ledna profesionál-
ním i dobrovolným hasičům 
a záchranářům techniku 
za více než 330 milionů ko-
run. Nezapomněl přitom 
ani na zásahovou jednotku 
sboru dobrovolných hasičů 
Frýdek. Nové zásahové vo-
zidlo Mercedes-Benz Sprin-
ter v hodnotě 4,5 milionu 
korun bylo ze sta procent 
financováno ze strukturál-
ních fondů Evropské unie.

Nové špičkově vybavené 
vozidlo s pohonem všech 
čtyř kol, které nahradilo 
vysloužilou Avii, bezpečně 
a rychle přepraví devět hasi-
čů s potřebným vybavením 
k účinnému zásahu na místě 
požáru, dopravní nehody, 
průmyslové havárie, k po-
vodním a jiným živelným 
pohromám.

„Ve vozidle jsou uloženy 
hadice, proudnice, dýchací 
a  hasicí přístroje, čerpadla, 
lanový naviják, elektrocen-
trála, osvětlovací souprava, 

motorová pila a spoustu dal-
šího potřebného vybavení. 
Automobil je vybaven také 
vysokotlakým hasicím za-
řízením s vlastní nádrží 
na vodu,“ popsal moderní 
techniku, díky které vybra-
né jednotky sboru dobro-
volných hasičů budou moci 
jezdit i k menším požárům 
a mohou se účinně podílet 
na zajištění bezpečnosti oby-
vatel, vedoucí odboru bez-
pečnostních rizik a prevence 
kriminality Tomáš Václavík.

„Moderní vybavení si 
dobrovolní hasiči zaslouží. 
Obnova vozového parku je 
důkazem, že si jejich práce 
všichni váží,“ říká primátor 
Michal Pobucký. 

„Nové dopravní automo-
bily pro jednotky sboru dob-
rovolných hasičů podstatně 
rozšíří nejen zásahové mož-
nosti těchto padesáti jedno-
tek, ale pomohou i v jejich 
spolkové činnosti,“ dodal 
ředitel HZS MSK Zdeněk 
Nytra.  (pp)

Reprezentativnější znaky města v zasedacích místnostech 

Dovybavení baseballového hřiště 
pokryla ze sta procent dotace

BASEBALL: I tento sport už má ve městě ty nejlepší pod-
mínky.  Foto: Petr Pavelka

Nový vůz dobrovolných hasičů
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Za rok 2015 ušetřily do-
mácnosti, kterým dodává 
tepelnou energii měst-
ská společnost DISTEP, 
vzhledem k roku 2014 
na platbách za vytápění 
a ohřev teplé vody celkem 
téměř 23 milionů korun, 
což znamená úsporu prů-
měrně 1245 korun na jed-
nu domácnost.  Organiza-
ce zřízené městem nebo 
financované z městského 
rozpočtu ušetřily přibliž-
ně čtyři miliony korun, 
které tak mohly využít 
jiným způsobem.

„Tyto úspory nejsou závis-
lé na náročnosti otopného ob-
dobí a promítnou se přibližně 
ve stejné výši i do následu-
jících let,“ deklaruje ekono-
mická náměstkyně DISTEP 
a. s. Stanislava Ciahotná. 
Tyto dobré zprávy jsou vý-
sledkem společného snažení 
managementu městské spo-
lečnosti a vedení města, kte-
ré pozměnilo strategii řízení 
nákladů, investic i zisku. Už 
v dubnu loňského roku byla 
díky tomu snížena předběžná 
cena tepla (za teplo i teplou 
užitkovou vodu) za rok 2015 
o 30 korun za gigajoule, nyní 
je už známa konečná cena 
za rok 2015 (538,90 Kč), kte-
rá je snížena u tepla o dalších 
třicet korun a u teplé vody 
o dalších dvacet korun. „Sní-
žili jsme stálé náklady a zisk 
u ceny tepla. Stálé náklady 
a zisk byly oproti roku 2014 
sníženy ze 100 na 76 milionů 
korun. Stálé náklady nejsou 
ovlivněny charakterem zimy, 
ta ovlivňuje jednotkovou 
cenu. Její výše ale není nej-
důležitější ukazatel, důležité 
je, kolik lidé za teplo sku-
tečně zaplatí. Protože když 
je zima mírná, jednotková 
cena je vyšší, ale celkově 
mohou lidé zaplatit méně,“ 
vysvětluje člen představen-
stva společnosti DISTEP 
Svatopluk Eliáš parametry 
jednotlivých statistik a gra-
fů, v nichž občas lidé tápou. 
Na vysvětlenou – tabulka 
denostupňů uvádí potřebu 
tepla v daných letech. Čím je 
parametr vyšší, tím byla zima 
tužší. V roce 2014 byla z to-
hoto pohledu rekordně mírná 
zima, loňská už tak příznivá 
nebyla, i když z dlouhodobé-
ho hlediska také patřila k těm 
příjemnějším, přesto občané 
zaplatí méně. V roce 2014 
činil průměrný náklad na vy-
tápění bytu o rozloze 55 me-
trů čtverečních 7251 korun, 

za rok 2015 jen 6804 korun. 
Jak si občané polepšili, vypo-
vídá srovnání obdobné zimy 
s tou loňskou. Podobné de-
nostupně měl rok 2008, kdy 
se průměrně za stejný byt 
platilo 9543 korun.

„Společnost Distep inves-

tovala v minulých dvaceti 
letech více než 840 milionů 
korun do svého technického 
zařízení, převážně potrub-
ních rozvodů tepla a tep-
lé vody, studené vody, ale 
i do technologického zařízení 
výměníkových stanic, včetně 

měření a regulace. Proto se 
mohlo přistoupit ke snížení 
investic při zachování spo-
lehlivosti systému a komfortu 
zákazníkům,“ připomněl pri-
mátor Michal Pobucký. „Jas-
ně se ukazuje, že strategie 
města může konečnou cenu 

tepla ovlivňovat. Výsledná 
cena musí být pro všechny 
klienty především konku-
renceschopná, a proto musí 
Distep hledat způsoby, jak 
snižovat náklady,“ dodal ná-
městek primátora Jiří Kajzar. 
 (pp)

Domácnosti i organizace města výrazně ušetřily za teplo
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Nákup tepla a el.energie (70,35 %) Stálé náklady a zisk DISTEP a.s. (29,64 %)
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Od ledna letošního 
roku je nově k dispozici 
občanům města Frýdku-
-Místku a lidem žijícím 
v jeho okolí bezbariérová 
přeprava. Tuto přepravu 
zajišťuje spolek Cesta bez 
barier. 

Automobil využívaný 
k této činnosti je vyba-
ven hydraulickou plošinou 
a díky tomu umožní do-
pravit se na místo určení 
i lidem, kteří jsou upoutá-
ni na invalidním vozíku. 
Tento způsob přepravy 
ocení převážně lidé s těž-
kým tělesným postižením, 
a to proto, že mohou zůstat 
na svém vozí-
ku i po dobu 
přepravy. Pro 
zajištění větší 
bezpečnost i 
těchto lidí je 
vůz vyba-
ven kotvícím 
s y s t é m e m , 
zabraňujícím 
v samovol-
ném pohybu 
inval id n ího 
vozíku uvnitř 
au t omobi lu 

během jízdy. Tento speciál-
ně upravený vůz je možné 
využít na cesty do zaměst-
nání, škol, zdravotnických 
zařízení, veřejnoprávních 
institucí, k vlakovým spo-
jům, do kulturních a spor-
tovních zařízení, za sou-
kromými aktivitami apod. 
Přepravní služba je provo-
zována v pracovní dny Po– 
–Pá od 6.30 do 15.00 hodin. 
Jízdu si lze objednat přes 
dispečink na telefonním 
čísle 739 786 540, nebo pí-
semně přes email: cestabez-
barier@seznam.cz. 

 Bc. Alena Matýsková, 
 předseda spolku

Na telefonní linku 
116 006, která pracuje 
nonstop, je bezplatná a po-
skytuje diskrétně odbor-
né rady, se může obrátit 
každý, kdo se cítí být obě-
tí trestného činu, a to bez 
ohledu na to, zda trestný 
čin byl nebo nebyl ozná-
men. Volat mohou oběti 
různých forem násilí včet-
ně násilí domácího.

Pomoc na lince je urče-
na i obětem nedbalostních 
trestných činů, např. doprav-
ních nehod. Linka poskytu-
je okamžitou pomoc, rady 
a informace ženám, mužům 
i dětem. Volat mohou lidé 
i při pouhém podezření, že 
jsou obětí některé z forem 
domácího násilí, ať už fy-
zického, psychického, eko-
nomického, či sociálního, 

stalkingu, nebezpečných 
výhrůžek a podobného trest-
ního jednání. 

Na linku 116 006 mohou 
volat pozůstalí po obětech 
úmyslných i nedbalostních 
trestných činů, kterým linka 
zprostředkuje rychlou a nad-
standardní pomoc Bílého 
kruhu bezpečí nebo nejblíže 
situované kvalitní služby. 
Linka poskytuje pomoc také 
svědkům trestných činů, 
kteří byli událostí trauma-
tizováni, potřebují psychic-
kou podporu a informace 
o svých právech a ochraně. 

Provozovatel linky Bílý 
kruh bezpečí věnuje vý-
raznou pozornost prevenci 
kriminality a na linku mo-
hou zavolat i lidé, kteří se 
odůvodněně obávají, že se 
mohou stát obětí trestného 
činu a svou situaci potřebují 
konzultovat.

Vznik a provoz této nové 
služby je realizován díky 
finanční podpoře Nadace 
Open Society Fund Praha 
a programu Dejme (že)nám 
šanci, který je financován 
z Norských fondů.

Více informací nalezne-
te na webových stránkách 
www.linka-pomoci.cz.

Sociální služby

Cesta bez barier, spolek
CBB

Po - Pá od 6:30 do 15:00

Volejte: 739 786 540

E-mail: cestabezbarier@seznam.cz

Bezbariérová přeprava

- lidem závislým v pohybu na invalidním vozíku

určena převážně :

- osobam se zdravotním postižením

- držitele průkazu ZTP a ZTP/P

 

V rámci podpory účel-
ného trávení volného 
času se odboru sociálních 
služeb, oddělení sociální 
prevence, podařilo v roce 
2015 získat finanční pro-
středky z grantu těžařské 
nadace OKD na projekt 
Burárum. Z těchto pro-
středků bylo pořízeno 
kvalitní hudební vybavení, 
byl zorganizován multi-
žánrový festival a aktiv-
ním nadšencům festivalu 
byl natočen profesionální 
záznam vystoupení.

Projekt Burárum byl 
zaměřen na účelné tráve-
ní volného času, převážně 
uživatelů nízkoprahové-
ho zařízení Prostor, který 
v roce 2007 zřídilo Statu-
tární město Frýdek-Mís-
tek. Do hudební zkušebny 
tohoto zařízení byly poří-
zeny baskytara, dvě kytary 
a kvalitní aktivní reprobox. 
Společně s původním vyba-
vením zkušebny zde klub 
Prostor nabízí plnohodnot-

Po celou dobu 25 let 
existence Svazu důchod-
ců se snažíme naplňovat 
heslo v našem znaku „aby 
člověk nebyl sám“. Je to 
dáno pestrou činností 
stále se rozšiřujícího člen-
stva, ale také zapojováním 
se do veřejných aktivit 
ve městě. Neomezujeme 
se jen na skupinu senio-
rů. Mezigenerační vaz-
by nejen v rodinách, ale 
i v širším měřítku, jsou 
naší prioritou. Od roku 
1993, kdy byl poprvé vy-
hlášen Mezinárodní rok 
porozumění mezi genera-
cemi, se aktivity zaměře-
né na spolupráci seniorů 
s dětmi a mládeží úspěšně 
rozvíjejí.

Naše městská organizace 
se zapojila do čtení pohá-
dek v mateřských školkách, 
pořádání prázdninových 
zábavních a poznávacích 
akcí pro prarodiče a vnou-
čata, zúčastňují se vycházek 
a také například oblíbené 
„Pejskiády“. Trvale udržu-
jeme styky se základními 
školami v našem městě. Již 
před více lety se naše orga-
nizace dohodla na spoluprá-
ci se Střední školou gastro-
nomie, oděvnictví a služeb. 
Tato spolupráce začala tím, 
že naši senioři docházeli 
do školy na výuku práce 

na počítačích. Odborní lek-
toři z řad pedagogů vedli 
kurzy velice poutavým 
způsobem vhodným pro se-
niory. Máme také možnost 
využívat služeb kadeřnic-
kých, kosmetických a pedi-
kérských. Jsou pro nás nejen 
cenově zvýhodněné, ale 
jsou také perfektní. Např. 
na kosmetice a pedikúře 
dohlížejí vyučující na prá-
ci svých žaček a důsledně 
dbají na správné dodržo-
vání hygieny i provedení 
vlastní práce. Nejinak je 
tomu i v kadeřnictví a stra-
vování. Škola nám také po-
skytla tělocvičnu při pořá-
dání Her seniorů a zajišťuje 
stravování při návštěvách 
našich přátel ze Slovenska 
či Polska. Tato spolupráce 
je pro naši organizaci velmi 
důležitá a přínosná. Také 
s novým vedením školy 
jsme dohodnuti na pokra-
čování spolupráce a jejím 
rozvíjení. Dlouholetá je 
naše spolupráce se Střed-
ní, základní a mateřskou 
školou na ulici Pionýrů. 
Každoročně před závěrem 
roku vyrábějí žáci školy 
pro naše členy originální 
novoročenky, účastníme se 
jejich veřejných výstav, dnů 
otevřených dveří a hledáme 
cesty dalšího rozvoje spolu-
práce. Základní škola Petra 

Bezruče na tř. TGM s námi 
již čtvrtým rokem spolu-
pracuje při pořádání výstav 
tvořivosti seniorů HOBBY. 
Je to vždy ukázka nádher-
ných uměleckých výrobků 
a sběratelských předmětů 
našich členů, ale také přá-
tel ze Slovenska a dalších 
organizací Svazu důchodců 
z Moravskoslezského kraje. 
Využíváme také počítačo-
vé učebny základní školy 
v Lískovci pro kurzy počí-
tačových dovedností našich 
začátečníků i pokročilých. 
Naše každoměsíční setkání 
v Národním domě oboha-
cujeme o kulturní progra-
my, které nám z převážné 
části zajišťují žáci základ-
ních škol se svými učiteli. 
Jejich pestrá vystoupení 
mají obrovský ohlas. Rádi 
bychom touto cestou podě-
kovali za vstřícnost a bá-
ječnou spolupráci vedení 
výše uvedených škol, panu 
řediteli Smutnému, paní ře-
ditelce Malouškové a Rasz-
kové, panu řediteli Šosté-
mu a Kvapilovi, Muroňovi 
a dalším. Jim a kolektivům 
jejich pedagogů přejeme 
v nastávajícím roce hodně 
úspěchů, pevné zdraví a tě-
šíme se na další spolupráci. 
Miloslava Černá, Dalibor 
Kališ, Městská organizace 
 Svazu důchodců ČR

Mezigenerační kontakty Svazu důchodců

Nová bezbariérová přeprava

Linka pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí má číslo 116 006 Kdo hraje, nezlobí

né zázemí pro zkoušející 
amatéry i zkušenější muzi-
kanty. Z jejich řad se také 
vyprofilovali účastníci mul-
tikulturního festivalu, který 
v prosinci proběhl v kul-
turním sále areálu Sokolík. 
Za hojné podpory obecen-
stva se na jevišti setkali 
rapeři i rockoví muzikanti. 
Účinkující byli promíseni 
z aktuálních uživatelů klu-
bu Prostor i z těch, kteří 
v hudební zkušebně začína-
li a na hudebním poli si již 
nějaké ostruhy vysloužili. 
Finanční podpora projek-

tu Burárum ve finální fázi 
umožnila natočení profesi-
onálního záznamu hudební-
ho vystoupení. 

Hlavním účelem projek-
tu Burárum bylo umožnit 
začínajícím hudebníkům 
zažít atmosféru festiva-
lu, podpořit je v začínající 
tvorbě a zajistit jim zázemí 
k dalšímu vývoji v hudební 
branži. Nosnou myšlenku 
„kdo hraje, nezlobí“ bude-
me v rámci prevence napl-
ňovat i v letošním roce. 
 Odbor sociálních služeb, 
 oddělení sociální prevence
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kam za sportem a relaxací
ZIMNÍ PŘÍPRAVA MFK F-M:

MFK F-M - FC Baník Ostrava B 10.00 h (Stovky) 13. 2. 
MFK F-M - FK Fotbal Třinec 17. 2.

MFK F-M - Spartak Trnava (Stovky) 20. 2. 
MFK F-M - 1. SK Prostějov 10.30 h (Stovky) 27. 2.

Domácí zápasy HC F-M – 1. liga
st 3. 2. v 18.00 Frýdek-Místek – Technika Brno 

st 10. 2. v 18.00 Frýdek-Místek – Poruba 
so 20. 2. v 17.00 Frýdek-Místek – Břeclav 

Frýdecko-místečtí se 
po týdnu opět předsta-
vili na domácím ledě, 
na kterém se v rámci 
sedmatřicátého kola 
střetli s týmem z Ho-
donína. Svěřenci Jiřího 
Juříka a Marka Malíka 
neměli o motivaci nouzi, 
protože právě Drtiči se 
na konci října postarali 
o zatím jedinou domácí 
porážku. O úspěšné od-
vetě se rozhodlo přede-
vším v závěru druhé tře-
tiny, kdy Frýdek-Místek 
utekl do dvoubrankové-
ho vedení.

Po několika vlažnějších 
minutách svůj tým osla-
bil Jeník a hosté dostali 
výhodu přesilové hry. 
V ní Hodonínští sehráli 
oku lahodící kombinaci 
na jeden dotek, kterou 
před odkrytou brankou 
pohodlně zakončil Zde-
něk Jurásek. Frýdecko-
-místecká odpověď přišla 
už o necelou minutu poz-
ději, kdy Chmielewski 
s porcí štěstí prohodil 
kotouč k Jakubu Schwar-
zovi a ten z bezprostřední 
blízkosti našel skulinku 
v postoji Petra Zavadila. 

Domácí šli vzápětí do ve-
dení, ale šest minut před 
koncem první třetiny se 
po odpískání nechal vy-
loučit Jaroš, jehož hru-
bost se Drtičům opět po-
vedlo potrestat. 

Na rozdílovou branku 
si přes patnáct set fanouš-
ků muselo počkat do 38. 
minuty – Foltýnova ne-
přesná dělovka se od zad-
ního hrazení odrazila 
k levé tyči, u které byl ne-
hlídaný Aron Chmielew-
ski, jenž lehce vsítil svůj 
dvacátý gól v sezóně. 
Hned v dalším střídání si 
hrdinové posledního zá-
pasu s Opavou vytvořili 
obrovský tlak okořeněný 
ranou Vladimíra Luky, 
který konečně protrhl 
svou střeleckou smůlu 
a letošním jubilejním 
200. gólem Frýdku-Míst-
ku zdvojnásobil domácí 
vedení.

Díky vsetínskému 
zaváhání na ledě Poru-
by mají Frýdecko-Mís-
tečtí na čele tabulky už 
dvacetibodový náskok 
a brzy mohou rozhodnout 
o svém prvenství v zá-
kladní části.

Ve svém posledním 
vystoupení v základní 
skupině Tipsport ligy 
fotbalisté na umělé trá-
vě v Olomouci remizo-
vali s lídrem FNL ze 
Znojma 1:1.

Lepší vstup do zápasu 
měl vedoucí celek druhé 
ligy, když se v 7. minutě 
po Danoskiho přihrávce 
prosadil Stáňa. Svěřen-
ci trenéra Radványiho 
v první půli hrozili ze-
jména po standardních 

situacích, z nich se ale 
gólově prosadit nakonec 
nedokázali. Až krátce 
před poločasem vystihl 
nepřesnou rozhehrávku 
soupeře Byrtus a s pomo-
cí teče upravoval ostrav-
ský odchovanec na polo-
časových 1:1.

Druhá pětačtyřicetimi-
nutovka nakonec branku 
nepřinesla, takže valcíři 
zakončili základní skupi-
nu na třetím místě se zis-
kem dvou bodů (na pré-

miích od společnosti 
Tipsport to znamená 10 
tisíc korun). „S výsled-
kem můžeme být nakonec 
spokojeni, jelikož se jed-
nalo spíš o remízový zá-
pas. Každopádně to bylo 
kvalitní utkání, ve kte-
rém jsme zahráli herně 
určitě lépe, než tomu bylo 
v našem předešlém zápa-
se se Sigmou Olomouc,“ 
řekl po utkání frýdecko-
-místecký trenér Mikuláš 
Radványi.

Utkání s druholigovou 
Opavou fotbalisté sehrá-
li na umělém trávníku 
v nedalekém Bílovci. 
Trenér Miky Radványi 
poslal do prvního polo-
času čtveřici zkoušených 
hráčů Skwarczek, Byr-
tus, Klabník a Hošek. 

V první půli se prosa-
dil Vyskočil a z penalty 
Krišto, Opava naopak 
svůj pokutový kop nepro-
měnila zásluhou bravur-
ního zákroku Mihalka. 
Výborný taktický výkon 
pak korunovali valcíři 
po změně stran. Krát-
ce po obrátce se k míči 

dostal obránce Zavadil 
a Opavští prohrávali již 
rozdílem tří branek. Aby 
toho nebylo pro našeho 
soupeře málo, utekl v 58. 
minutě po levé straně Uj-
laky. Na jeho přízemní 
centr před branku si na-
bíhal Joel, který v tísni 
neuspěl, ale pro číhající-
ho Krčulu na zadní tyči 
nebyl problém zasunout 
míč do opuštěné branky 
soupeře – 0:4! Přeci jen 
zkušenější sestava Opavy 
začala mít v následujících 
minutách více ze hry, což 
vyústilo ke zkorigování 
stavu na 2:4.

Kateřina Palánová 
v sobotu 16. ledna re-
prezentovala „lašáky“ 
v Brně na Mistrovství 
ČR v plavání tělesně po-
stižených 2016, které se 
konalo v 50metrovém 
bazénu Za Lužánkami. 
Katka se v mezinárod-
ní konkurenci plavců 
z AUT, CZE a SVK ne-
ztratila, ba naopak. Pla-
vala ve třech disciplínách 
a ve všech byla úspěšná! 

Na 100 Z skončila 
na celkově 13. místě (v ná-
rodním měřítku a ve své 
kategorii na 5. místě), 50 
VZ celkově na 14. mís-
tě (7. místo) a 100 VZ 
na celkovém 14. místě (6. 
místo). Její poctivý pří-
stup k tréninku se odrazil 
v pěkných výsledcích a je 
určitě motorem pro další 
naše členy.

Ve stejný termín 
a stejném městě, ovšem 

na 25metrovém bazéně 
Na Lesné, se konal silně 
obsazený mezinárodní zá-
vod pro nejmenší plavce 
Brněnský Tučňáček. 

Skvělými výkony 
a umístěními se v konku-
renci závodníků z CZE, 
HUN a SVK prezentovali 
naši nejmladší plavci LSK 
F-M. Nejhodnotnějších 
umístění dosáhli – v kate-
gorii 2007 a mladší Tobias 
Raška 25 Z – 3. místo, 25 

VZ – 4. místo, 25 P – 5. 
místo, v kategorii 2006 
Daniel Venglář 50 VZ – 8. 
místo, 50 Z – 10. místo. 
Bojovnými výkony a dob-
rými časy se prezentovali 
i další členové naší vý-
pravy Filip Kraus a Aleš 
Majstryszin.

Třešničkou na „sladkém 
výsledkovém dortu“ bylo 
5. místo naší chlapecké 
štafety 4x50 polohový zá-
vod.

20 BODŮ PLUS: Po vlažném začátku jasná výhra.  Foto: Petr Pavelka

Hokejisté oplatili Drtičům prohru
HC F-M – SHK Hodonín 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)

Duel s Opavou přinesl šest branek
SFC OPAVA – MFK F-M 2:4 (0:2)

S lídrem FNL jsme sehráli remízu
1. SC ZNOJMO – MFK F-M 1:1 (1:1) 

LSK F-M úspěšně reprezentoval
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z atletiky

Sport

Třetí letošní víkend byl 
ve volejbalovém klubu 
ŠSK Beskydy doslova na-
bitý špičkovým volejba-
lem. Na domácí palubov-
ce se odehrávala dramata 
jako na filmovém plátně. 

Začátek patřil druholigo-
vým mužům, kteří se pod 
vedením hrajícího trenéra 
Přemysla Kubaly netají am-
bicemi na postup do prv-

ní ligy. Tyto jejich plány 
by mohlo zhatit družstvo 
z Bučovic vedené bývalým 
reprezentačním kolegou 
Kubaly Ivem Dubšem, kte-
ré je již několikanásobným 
vítězem druhé ligy. Tento 
tradiční rival však dorazil 
do Frýdku-Místku bez své-
ho kapitána. Domácí, kteří 
poprvé nastoupili s posilou 
na nahrávce v podobě To-

máše Jambora, nepodce-
nili zdánlivě oslabeného 
soupeře a zvítězili v obou 
zápasech poměrem 3:1. 
Množství diváků, kteří do-
razili do haly SPŠ, bylo od-
měněno velmi kvalitním, 
bojovným a pohledným 
volejbalem.

V téže hale se po celý 
víkend odehrávala i další 
dramata. Extraligoví kade-
ti pod vedením trenérů Mi-
chala Provazníka a Jakuba 
Bohačika bojovali na dvou-
denním turnaji o poslední 
postupové místo do finálo-
vého turnaje o titul Mistra 
ČR, který se bude na za-
čátku března konat právě 
ve Frýdku-Místku. Tento 
postup mohlo kadetům 
ŠSK Beskydy zajistit pouze 
vítězství na tomto turnaji.

Po sobotních zápasech 
byli bez porážky hráči 
Zlína a domácích Beskyd. 
Karty však řádně zamí-

chala Dukla Liberec hned 
v úvodním zápase neděl-
ního dopoledne, když po-
razila Zlín, a to hned za tři 
body. Ve druhém kole si 
Dukla Liberec poradi-
la s Prosekem Praha 3:1 
a Beskydy zdolaly nebez-
pečný celek Sokola Brno 
bez ztráty setu. O vítězi ce-
lého turnaje tak rozhodoval 
až poslední zápas, ve kte-
rém se střetly Beskydy 
a Zlín. Karty byly rozdány 
jasně – Beskydy potřebo-
valy k vítězství v turnaji ja-

kékoliv vítězství. Motivace 
i domácí prostředí přinesly 
hráčům Beskyd potřebný 
klid a kvalitní hru. Pouze 
v polovině prvního setu se 
Zlín dostal do tříbodového 
vedení, to ale smazal svým 
podáním Honza Pytel. 
Po sedmdesáti sedmi mi-
nutách rozhodčí odpískal 
poslední bod pro Beskydy 
a pak mohl naplno vypuk-
nout gejzír radosti hráčů 
i všech příznivců domácího 
týmu.  M. Chrobák, 
 A. Zemanová

Dvě medaile 
vícebojařek

Ve vítkovické hale se 
konalo Mistrovství Mo-
ravy a Slezska ve více-
bojích všech kategorií 
a výborně si vedla naše 
děvčata, když vybojovala 
dvě medaile, překonala 
tři oddílové rekordy a ně-
kolik rekordů osobních. 
V žákyních, kde se se-
šlo 45 závodnic, sváděla 
od první disciplíny velký 
souboj o vítězství Adéla 
Lojkásková. Nakonec na-
sbírala výborných 3005 
bodů, za což brala bron-
zovou medaili. Výrazně 
však vylepšila oddílový 
rekord a řekla si o nomi-
naci na Mistrovství České 
republiky. Výkony v jed-
notlivých disciplínách 
9.97 s na 60 m překážek, 
1.66 m ve výšce, 8.73 m 
v kouli, 4.68 m v dálce 
a 2:41.09 min na 800 m. 
Až na dálku a výšku 
vše osobáky. Zdatně jí 
sekundovala Eliška Kop-
cová, která byla součtem 
bodů 2749 bodů rovněž 
lepší než starý oddílový 
rekord. Eliška zvládla 
hlavně výborně překáž-
ky v osobáku 10.00 s 
a 800 m, kde byla časem 
2:27.55 minuty ze všech 
žákovských vícebojařek 
vůbec nejlepší, a posunu-

la se na konečné sedmé 
místo. Druhou medaili, 
a to stříbrnou, přidala 
mezi ženami Kateřina 
Siebeltová, které se poda-
řilo nasbírat 2857 bodů, 
což je opět nový oddílo-
vý rekord žen. Navíc vy-
lepšila hranici nejlepšího 
času na 60 m překážek 
na 10.47 s a skvěle zvlád-
la 800 m za 2:21.55 min. 
Mezi juniorkami skončila 
na nepopulárním čtvr-
tém místě Kateřina Krt-
ková v osobáku za 2563 
bodů. Katka předvedla 
nejlepší výkon v poslední 
disciplíně pětiboje běhu 
na 800 m, který jasně vy-
hrála za 2:25.54 min.

V ostravské hale
 padaly další 

oddílové rekordy
Nová ostravská hala 

slezanským atletům svěd-
čí. Na závodech, kam 
vyrazila jejich malá sku-
pinka, padlo 12 osobních 
a tři oddílové rekordy! 
V juniorkách vylepšila 
Iveta Rašková oddílový 
rekord na 200 m časem 
26.96 s a na 60 m zaostala 
časem 8.33 za nejlepším 
časem historie o pouhé 
tři setiny. V dálce sko-
čila solidních 4.82 m. 
Kateřina Krtková pro 
změnu výrazně posunula 

oddílový rekord na 60 m 
překážek na 10.13 s, 
k tomu přidala osobák 
na 200 m 27.71 s a 60 m 
zvládla za 8.62 s. Třetí 
oddílový rekord přidala 
starší žákyně Adéla Loj-
kásková, která ve svém ná-
ročném programu zvlád- 
la 200 m za 27.99 s, čímž 
přepsala historické tabul-
ky. Osobní rekord si vylep-
šila na 60 m časem 8.47 s, 
v dálce přidala 4.80 m 
a 60 m překážek zdolala 
za 9.99 s. Tady o jednu 
setinu podlehla Elišce 
Kopcové, pro kterou je 
čas 9.98 s osobákem. Ten 
si vytvořila také na 200 m 
časem 28.59 s a vyrov-
nala výkonem 1.51 m 
ve výšce. V dálce zdolala 
4.57 m. Třetí starší žačka 
Nikola Slámová si vylep-
šila své nejlepší výkony 
na 200 m časem 28.64 s, 
v dálce na 4.11 m a těsně 
zaostala za svým maxi-
mem na 60 m za 8.78 s. 
V dorostenkách předvedla 
Kateřina Šprochová 60 m 
za 8.60 s, 200 m za 28.29 s 
a v dálce skočila 4.58 m. 
Výborně si vedli oba naši 
zástupci na 800 m, když 
si oba vylepšili osob-
ní rekordy. Junior Ser-
gej Tkach na kvalitních 
2:00.21 min. a žák Patrik 
Lučan na 2:17.20 minuty.

Běžci se překonávali
V ostravské hale v rám-

ci mistrovství Moravy 
a Slezska si atleti vedli 
přímo fantasticky. Vše 
začala děvčata na 800 m, 
kdy Iveta Rašková za-
běhla čas 2:15.61 minuty, 
čímž vylepšila nejen od-
dílový juniorský halový 
rekord, ale také o jednu 
setinu rekord absolutní. 
Veronika Siebeltová za-
běhla výborných 2:16.97 
minuty a Natálie Závor-
ková 2:22.23 minuty. 
Druhý běh vyhrála s ob-
rovským náskokem mlad-
ší žákyně Anna Cagašová 
a výborným osobním re-
kordem 2:26.27 minuty 
zaostala těsně za oddílá-

kem. V běhu na 1500 m 
padly tři osobní rekordy. 
O první se postaral ju-
nior Sergej Tkach, který 
si časem 4:09.34 minuty 
řekl o nominaci na mis-
trovství ČR. Po něm si 
osobní maxima zaběh-
li Patrik Lučan 4:42.08 
min a Anna Zemaníková 
5:29.80 min. V závodě 
na 300 m jsme měli dva 
zástupce a oba se posta-
rali o oddílové rekordy. 
Thomas Hlavačka po-
sunul hranici nejlepší-
ho času mladších žáků 
o více než tři sekundy 
na 39.59 s a Kateřina 
Siebeltová, po náročném 
pětiboji, ustanovila re-
kord žen na 43.11 s.

Beskydy zažily veleúspěšný víkend

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA: Úspěšné ví-
cebojařky v ostravské hale.
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Den konání Licitace: 
19. 2. 2016

Místo konání Licitace: 
Magistrát města Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 10, 
III. NP (zasedací místnost)

Hodina konání Licitace: 
10.30 hodin

Nebytový prostor je 
umístěn v objektu č.p. 72 
na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná plocha a nádvo-
ří, ul. J. Trnky, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek.

Celková výměra nebyto-
vého prostoru je 42,0 m2.

Vyvolávací cena je sta-

novena ve výši 
minimálního 
ročního ná-
jemného na 1 
m2 plochy 
n e b y t o v é h o 
prostoru a činí 
500 Kč/m2/
rok + příslušná 
sazba DPH.

P r o h l í d k u 
nebytového prostoru je 
možno domluvit na tel. č. 
558 609 174 – Ing. Sylva 
Chlebková.

Účastníkem Licitace 
může být fyzická osoba 
starší 18 let s trvalým byd-
lištěm na území statutární-
ho města Frýdku-Místku. 
Při zápisu účastníka k Li-
citaci je účastník povinen 
předložit průkaz totožnosti.

Účastníkem Licitace ne-
může být fyzická osoba, 
která v předcházejících 3 
letech přede dnem konání 
Licitace užívala byt nebo 
nebytový prostor ve vlast-
nictví Statutárního města 
Frýdek-Místek bez právní-
ho důvodu nebo byla dluž-
níkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Spl-
nění této podmínky potvrdí 
účastník Licitace podpisem 
čestného prohlášení při zá-
pisu k Licitaci.

Účastníkem Licitace 
může být pouze fyzická 
osoba, která nejpozději 
do 17. 2. 2016 uhradila zá-
lohu na úhradu nákladů Li-
citace na účet města ve výši 
5000 Kč a která nejpozději 
při zápisu účastníka k Lici-
taci předložila doklad o za-
placení zálohy na úhradu 
nákladů Licitace (kauce), 

č.ú.: 6015-928781/0100, VS 
3240081.

Účastníkem Licitace 
může být pouze fyzická 
osoba, která nejpozději při 
zápisu účastníků k Licitaci 
podepíše dohodu o úhradě 
nákladů Licitace.

Další informace je 
možné získat na tel. č. 
558 609 174 nebo osobně 
na Magistrátu města Frý-
dek-Místek, odboru sprá-
vy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III. NP, dveře 
č. 315.

Odbory

Tradičně, jako každý 
rok, proběhl i letos v led-
nu v našem městě svoz 
vánočních stromků. Tuto 
službu provádí na zákla-
dě požadavku Statutár-
ního města Frýdek-Mís-
tek společnost Frýdecká 
skládka, a.s. Za několik 
posledních let si občané 
města navykli odkládat 
řádně odstrojené stromky 
ke stanovištím odpadních 
nádob. Ve výjimečných 
případech se menší stro-
mek objeví ještě v kon-
tejnerech na komunální 
odpad.

Stromky jsou sváženy 
od kontejnerů během led-
na o sobotách povětšinou 
ve třech termínech. Letos 
proběhl první svoz 9. ledna 
a sesbíráno bylo 3,2 tuny 
stromků, při druhém svozu 
konaném 16. ledna to bylo 
5,1 tuny. Třetí svoz byl 
plánován na 23. nebo 30. 
ledna, a to podle množství 
stromků nacházejících se 
okolo odpadních nádob. 
Proti zhruba 9 tunám z loň-
ského roku se k tomuto čís-
lu Frýdecká skládka, a.s., 
přiblížila již po druhém 
svozu. Z uvedených čísel 

je patrné, že množství od-
ložených stromků u kontej-
nerů má vzrůstající trend.

Všechny stromky jsou 
odváženy na kompostár-
nu společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., k dalšímu 
zpracování. Nejprve se 
stromky rozdrtí na štěp-
ku a následně takto nadr-
cená štěpka je zakládána 
do kompostu. Výsledkem 
veškerého snažení je ohle-
duplnost ke svému okolí 
a životnímu prostředí. Tak 
či tak se stromek, i když 
v jiné formě (kompostu), 
vrátí do přírody zpět.

Svoz vánočních stromků

VÁNOČNÍ ODPAD: Vrátí se přírodě ve formě kompostu. 
 Foto: Petr Pavelka

Upozorňujeme všechny 
poplatníky místního po-
platku za komunální od-
pad a místního poplatku 
ze psů, že v těchto dnech 
dochází k vyměření nedo-
platků, včetně navýšení, 
na těchto místních po-
platcích za rok 2015 pro-
střednictvím hromadné-
ho předpisného seznamu 
(dále jen „HPS“). 

Místní poplatek za ko-
munální odpad a místní po-
platek ze psů bude navýšen 
o 0,25 násobek (poplatek 
za komunální odpad činí 
492 Kč, navýšení 123 Kč, 
celkem nedoplatek ve výši 
615 Kč, u místního poplat-
ku ze psů např. při sazbě 
1.500 Kč, navýšení 375 Kč, 
celkem nedoplatek 1.875 
Kč). 

U místního poplatku 
za komunální odpad se jedná 
o vyměření nedoplatků pro-

střednictvím HPS v případě, 
že u poplatníka je evidován 
nedoplatek za celý kalendář-
ní rok 2015. V ostatních pří-
padech bude nedoplatek vy-
měřen platebním výměrem. 

Veřejná vyhláška o vy-
hotovení HPS je vyvěšena 
na úřední desce Magistrátu 
města Frýdku-Místku a bliž-
ší informace podají správci 
poplatků, tj. Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor sprá-
vy obecního majetku, oddě-
lení místních daní a poplat-
ků, v kanc. č. 104 – místní 
poplatek ze psů a v kanc. č. 
104, 106–109 – místní po-
platek za komunální odpad 
(rozdělen podle písmen).

Zároveň upozorňujeme, 
že v případě nedoplatku 
za starší období je správce 
poplatku povinen každou 
platbu, tzn. i platbu z roku 
2015, posunout na tento nej-
starší nedoplatek. 

Upozornění poplatníkům

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

Den konání Licitace: 
19. 2. 2016

Místo konání Licitace: 
Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, ul. Radniční 10, III. NP 
(zasedací místnost)

Hodina konání Licitace: 
10.00 hodin 

Nebytový prostor je umís-
těn v objektu č.p. 72 na po-
zemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří, ul. J. Trnky, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek.

Celková výměra nebyto-
vého prostoru je 33,4 m2.

Vyvolávací cena je stano-
vena ve výši minimálního 
ročního nájemného na 1 m2 
plochy nebytového prostoru 
a činí 500 Kč/m2/rok + pří-
slušná sazba DPH.

Prohlídku nebytového 
prostoru je možno domlu-
vit na tel. č. 558 609 174 – 
Ing. Sylva Chlebková.

Účastníkem Licitace může 
být fyzická osoba starší 

18 let s trvalým bydlištěm 
na území statutárního města 
Frýdku-Místku. Při zápisu 
účastníka k Licitaci je účast-
ník povinen předložit průkaz 
totožnosti.

Účastníkem Licitace ne-
může být fyzická osoba, kte-
rá v předcházejících 3 letech 
přede dnem konání Licitace 
užívala byt nebo nebytový 
prostor ve vlastnictví Statu-
tárního města Frýdek-Místek 
bez právního důvodu nebo 
byla dlužníkem vůči Statu-
tárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky 
potvrdí účastník Licitace 
podpisem čestného prohláše-
ní při zápisu k Licitaci.

Účastníkem Licitace může 
být pouze fyzická osoba, kte-
rá nejpozději do 17. 2. 2016 
uhradila zálohu na úhradu 
nákladů Licitace na účet měs-
ta ve výši 5000 Kč a která nej-
později při zápisu účastníka 
k Licitaci předložila doklad 

o zaplacení zálohy na úhra-
du nákladů Licitace (kauce), 
č.ú.: 6015-928781/0100, VS 
3240081.

Účastníkem Licitace může 
být pouze fyzická osoba, 
která nejpozději při zápisu 
účastníků k Licitaci podepí-
še dohodu o úhradě nákladů 
Licitace.

Další informace je možné 
získat na tel. č. 558 609 174 
nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdek-Místek, odbo-
ru správy obecního majetku, 
ul. Radniční 10, III. NP, dve-
ře č. 315.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-sklad nacházející se v objektu č.p. 72 na pozemku p.č. 
1535/26 zastavěná plocha a nádvoří, ul. J. Trnky, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, 
na základě výsledku „licitace výše nájemného“ (dále jen Licitace).

pronajmout nebytový prostor – sklad, nacházející se v objektu č.p. 72 na pozemku 
p.č. 1535/26 zastavěná plocha a nádvoří, ul. J. Trnky, k.ú. Místek, obec Frýdek-Mís-
tek, na základě výsledku „licitace výše nájemného“ (dále jen Licitace).

NÁDOBY NA BIOOD-
PAD: Obsah bude pravi-
delně vyvážen od dubna. 
 Foto: Petr Pavelka
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a ná-
dvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m² (bývalá výrobna 
uzenin) 
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. NP (kance-
lář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kan-
celář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kan-
celář)
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. 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)
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 (re-
staurace)

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 (kan-
celář)
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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – 
bývalý sklad PHM – Místecká kasárna
- nebytový prostor o celkové výměře 43,47 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 19,97 m2, 
V. NP, místnost 503 (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)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 m2, 
V. NP, místnost 509 (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 33,4 m2, v mezi-
patře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 42,0 m2, v mezi-
patře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna)
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:

Ve Frýdku-Místku se nachází čtyři sběrné dvory, které 
jsou k dispozici pro občany města. 

Obyvatelé města Frýdku-Místku mohou do sběrných 
dvorů odevzdávat odpady zdarma (po předložení občan-
ského průkazu); podnikatelé ovšem za odevzdané odpady 
musí zaplatit. 

Sběrný dvůr „Slezská“ se nachází na ulici J. Čapka 
v bývalém areálu stavebnin BETA, těsně před železničním 
přejezdem poblíž autoservisu Bártek a syn. 

SD Slezská je moderním, prostorným a dobře vybave-
ným sběrným dvorem, který je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části města, zejména sídliště Slezská. 

Sběrné dvory a mobilní sběrna

SD Collolouky

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
nabízí k pronájmu nebytové prostory 

v budově č.p. 9 – bytový dům na pozemku p.č. 15/1, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
o celkové výměře 415,04 m2 (provozovna) – ul. Na Blatnici. 

Doporučená výše nájemného je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pronájem s uvede-
ním účelu nájmu a s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neot-
vírat – pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 9, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek“) 
zasílejte na adresu Magis-
trát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, 
maximálně do 11. 2. 2016 
do 14 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozho-
duje datum poštovního 
razítka (datum poštovního 
razítka 10. 2. 2016). 
V nabídce uveďte, zda jste 
plátcem DPH. 
Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 176, 
Bc. Lucie Křistková. 

Druhý sběrný dvůr „Collolouky“ se nachází vedle hy-
permarketu Tesco.

Na sběrné dvory mohou lidé přinášet nebezpečné a vel-
koobjemové odpady, ale také biologicky rozložitelné odpa-
dy a elektrozařízení a elektrospotřebiče. 

Sběrný dvůr ovšem nepřijímá stavební odpad a neodlo-
žíte tam ani pneumatiky. 

Na sběrných dvorech SD Slezská a SD Collolouky a se 
provádí výkup papíru a železných kovů.

Provozní doba na SD Slezská, SD Pod Estakádou 
a SD Collolouky:

pondělí – pátek 9.00 – 17.00, sobota 8.00 – 14.00
Poslední sběrný dvůr je umístěn v areálu Frýdecké sklád-
ky, a.s., na Panských Nových Dvorech.

Provozní doba:
pondělí – pátek  6.00 – 14.00

Mobilní sběrna
Provoz mobilní sběrny byl ukončen!

Statutární město Frýdek-
-Místek je vlastníkem po-
zemků  p. č. 1330 ostatní 
plocha, jiná plocha o výmě-
ře 391 m2, p. č. 1331/8 zasta-
věná plocha a nádvoří o vý-
měře 443 m2, p. č. 1331/4 
ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 5183 m2 a části 
pozemku p. č. 1333/4 ostat-
ní plocha, neplodná půda 
o výměře cca 1000 m2, vše 

k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (17. listopadu, Col-
lo louky).  Záměrem města 
je tyto pozemky pronajmout 
za účelem realizace inves-
tičního záměru a následně, 
po realizaci tohoto záměru, 
předmětné pozemky inves-
torovi prodat.

Zájemci najdou komplet-
ní informace na www.fry-
dekmistek.cz. 

Nabídka pozemků 
k investičnímu záměru
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18. prosince studenti 
Střední odborné školy 
ve Frýdku-Místku, Lísko-
vecká 2089, pod vedením 
Kamily Štěrbové předali 
dárky dětem naší školy, 
Základní školy a mateř-
ské školy Naděje.

Studenti již tradičně při-
nášejí dárky, na které vydě-
lávají prodejem věcí, které 
sami vyrábějí. Naši žáci 
mají vždy z přinesených 
dárků velikou radost. Děti 
z Naděje dárky rozbalily 

u stromečku společně se 
studenty a i tentokrát podě-
kovaly prostřednictvím vá-
noční besídky, na které pro 
ně zpívaly koledy a předná-
šely vánoční básničky. Stu-
denti tak měli příležitost 
vidět na vlastní oči reakci 
obdarovaných dětí. Tato 
tradiční spolupráce trvá již 
několik let. Paní magistra 
přivádí vždy nové studen-
ty z nižších ročníků, a tak 
jistě bude spolupráce trvat 
i nadále.  David Moravec

Společnost MK Fruit 
s.r.o. se sídlem v Šumperku 
už celý rok dodává našim 
dětem zdarma ovocné sva-
činky. 

Díky projektu „Ovoce 
do škol“ vždy jedenkrát 
za měsíc děti dostanou balí-
ček s ovocem nebo ovocnou 
šťávu, přičemž sortiment 
v balíčcích je každý měsíc 

jiný. Každý kus projde vý-
stupní kontrolou a je vložen 
do perforovaných, zdravotně 
nezávadných sáčků se zipo-
vým uzávěrem a do 24 hodin 
je rozvezen do škol.

V prosinci navštívili naši 
školu zástupci společnosti 
MK Fruit. Dětem ukázali, 
jak ovoce pro ně chystají 
a jak vyrábí ovocné šťávy. 

Povídali si s dětmi o důleži-
tosti zařazení ovoce a zeleni-
ny do jejich celodenní stravy 
a o druzích vitamínů, které 
přijímají z ovoce. Vitamíno-
vé dopoledne bylo zajímavé 
a poučné. Celou akci dětem 
zpříjemnil banánový maskot.

Už teď se těšíme na další 
návštěvu. 
 Mgr. Radka Gebauerová

Předškoláci z mateř-
ské školy Skalice se zú-
častnili matematické 
soutěže Úkoly čmeldy 
Pepíka. První a druhé 
kolo soutěže probíha-
lo v MŠ. Třetí kolo se 
uskutečnilo 10. prosince 
na 8. ZŠ, kde se sešlo 49 
postupujících dětí z růz-
ných mateřských škol 
z našeho města. 

Osm nejlepších řešitelů 
matematických úkolů bylo 
oceněno diplomem a věc-
nou cenou. Mezi nimi 
byly tři děti ze skalické 
mateřské školy. Na 2. mís-
tě se umístil Ondřej Buj-

nošek, na 3. místě Amálie 
Kubátková a na 8. místě 

Jakub Pardubický. Blaho-
přejeme.

Žáci 1.–5. třídy ze Zá-
kladní školy v Lískovci 
se stejně jako v minulém 
roce chystají se školní 
družinou na týdenní od-
polední lyžařský kurz 
do Malenovic. Ve druhém 
týdnu měsíce února tak 
budou každé odpoledne 
trávit na lyžích.

Rovnou ze školních lavic 
budou odjíždět autobusem 
přímo od školy do Ski are-
álu Malenovice. Výuka ly-
žování, o kterou se postarají 
zkušení instruktoři lyžař-
ské školy JAPA, probíhá zá-
bavnou formou. Děti budou 
rozděleny do několika druž-
stev podle svých lyžařských 
schopností. Areál v Ma-
lenovicích se tak na pár 
dní promění v pohádkové 
místo, které nabídne našim 
malým lyžařům nezapome-

nutelné a veselé zážitky.
V loňském roce probíhal 

lyžařský kurz se stejnou fir-
mou jako „Výprava do doby 
ledové“, nechyběla veverka 
ani pračlověk. Na závěr se 
uskutečnil závod v mas-
kách, na který přijeli fan-
dit i rodiče dětí. Atmosféra 
byla úžasná, rodiče byli 
pyšní na své malé závodní-
ky – a k tomu všemu nám 
krásně svítilo sluníčko. 
Všem pak přišel pogratulo-
vat i sám Yetti.

V letošním roce se kur-
zu s názvem „MIMONI 
NA SNĚHU“ zúčastní cca 
50 dětí. Společně s bandou 
Mimoňů se budou učit lyžo-
vat a ti pokročilejší vypilují 
svou techniku. Všichni se 
už moc těšíme!

Kromě lyžařského kurzu 
si žáci školní družiny také 

užívají zimní radovánky 
na naší školní zahradě. 
„Kluzáky“ je družina vyba-
vena dostatečně, takže stačí 
jen teplé oblečení, čepice, 
šála, rukavice a HURÁ 
NA ZAHRADU… a každý 
den dovádíme jako na ho-
rách.

Jsme rádi, že ke škole 
patří tak úžasná zahrada, 
na které trávíme spoustu 
času po celý rok – a teď si 
užíváme pohádkovou zimu. 
 Danuše Ševčíková

V červnu loňského roku 
převzali v Senátu České re-
publiky zástupci lískovecké 
základní školy certifikát, 
který školu opravňuje pou-
žívat titul Ekoškola. Jedná 
se už o čtvrtý ekotitul!

I to je důkaz, že ZŠ Lís-
kovec učí žáky být šetrný-
mi k životnímu prostředí, 
ve kterém žijí, a snaží se, aby 
své získané vědomosti a do-
vednosti předávali mladším 
spolužákům, ale nejen jim.

Blízká spolupráce se 
rozvíjí i se Základní školou 
v Janovicích. V prosinci 
se uskutečnil společný vý-
let na Ondřejník. Cestou 
byli žáci rozděleni do sku-

pin a každá skupina plnila 
úkoly, které byly zaměřeny 
na sedm kroků Ekoškoly 
– Ekotým, Analýza, Plán 
činnosti, Monitorování a vy-
hodnocování, Evvo ve výu-
ce, Informování, Ekokodex.

Akce byla velmi zdařilá 
a stala se počátkem tradi-
ce každoročního setkávání 
ekotýmů, které jistě přinese 
nejen nová přátelství, ale vý-
měnu zkušeností a vzájem-
nou inspiraci.

Více se dočtete na škol-
ních webových stránkách: 
http://info.skola.liskovec.cz/ 
- sekce Ekoškola.

 Vedoucí ekotýmu 
 Mgr. Petr Jaroš

Vitamínový den na Čtyřce

Besídka za dárkyÚspěch skalických předškoláků

Skaličtí předškoláci z 3. kola soutěže.

Lískovečtí žáci si užívají zimu

Děti z třídy „U Pejska“ 
Mateřské školy Pohád-
ka děkují paní učitelce 
Markétě Kulované a žá-
kům 5. A třídy Základní 
školy El. Krásnohorské 
za krásný program, kte-
rý pro ně připravili v den 
„Tří králů“.

Divadelní představení 
o cestě do Betléma, pro-
mítnutá pohádka o Třech 
králích, společný zpěv 
koled s novými kamarády 
i příjemné prostředí třídy 
bylo zajímavým zážitkem 
pro všechny zúčastněné.

Pohádka 
o Třech králích

Lískovec počtvrté s ekotitulem
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Základní organizace 
ČSV Frýdek-Místek si 
v roce 2015 připomínala 
20. výročí založení včelař-
ského muzea, které sídlí 
ve Včelařském naučném 
areálu v Chlebovicích. 

Pro někoho krátká doba, 
pro někoho dlouhá, každo-
pádně pro základní organi-
zaci, která převzala areál pod 
svá křídla v r. 1993, cesta 
nelehká, odvážná, ale každo-
pádně úspěšná.

Rozvíjející se areál, 
ve kterém se nachází včelař-
ské muzeum, muzeum Chle-
bovic, včelařský skanzen, 
naučná zahrada včelařsky 
významných rostlin, naučný 
včelín, výuková dílna a v ne-

poslední řadě Včelí obchů-
dek s poradenskými i výu-
kovými činnostmi, slouží 
široké veřejnosti, k práci 
s mládeží, k výuce i kultur-
ním činnostem.

Zásluhu na tomto díle mají 
dva lidé, kteří se zasadili 
o to, aby tento areál sloužil 
včelařům.

Je to Bohumír Haleš 
a Jaroslav Kopeček. První 
z jmenovaných získal v roce 
2015 Cenu statutárního měs-
ta Frýdku-Místku v oblasti 
výchovy a vzdělávání. Dru-
hý z nich vedl organizaci 
do roku 2010 plných 20 let 
a i nyní podporuje činnost 
a rozvoj naučného areálu.

Včelařské muzeum za ta 

léta doznalo mnoha změn. 
Od roku 2008 sídlí muze-
um ve větších opravených 
půdních prostorách, roz-
šířilo svou otevírací dobu, 
slouží nejen k prohlídkám, 
ale i k výukovým aktivitám 
areálu, kterých rok od roku 
přibývá.

Čím si naši včelaři a široká 
veřejnost výročí připomně-
li? V lednu to byl včelařský 
ples, v březnu Fojtské vítání 
jara, v květnu účast na vče-
lařské pouti na Hostýně 
se slavnostním praporem, 
v červnu akce pro děti Včelí 
rojení, v červenci Letní škola 
včelaříků a akce Ve včelím 
království, v srpnu meziná-
rodní workcamp a hlavní 

Na ulici Českosloven-
ské armády, Antala Staš-
ka, Lískovecká a Hranič-
ní byly koncem roku 2015 
dokončeny nové zpevněné 
plochy pro stání kontej-
nerů na směsný komu-
nální odpad a separovaný 
odpad. Celkové náklady 
činily 126 504 Kč. Na re-
konstrukci a rozšíření 

zpevněných ploch získalo 
Statutární město Frýdek-
-Místek finanční podporu 
z fondu ASEKOL ve výši 
40 000 Kč.

„Zpevněné plochy jsou 
vybudovány ze zámkové 
dlažby, pouze na ulici Hra-
niční je zpevněná plocha 
asfaltová, a to z důvodu 
rozšíření stávající asfaltové 
plochy. Veškeré stavební 
práce prováděly technické 
služby TS a.s. Cílem bylo, 

aby kontejnery na komu-
nální odpad byly umístěny 
na vhodných plochách, ob-
čané k nim měli snadnější 
přístup, kontejnery nezasa-
hovaly do vozovky, a aby 
byla při jejich svozu umož-
něna lepší manipulace. 
Žádaným hlediskem bylo 
také zlepšení estetického 
vzhledu daných míst,“ vy-
světlil Tomáš Peter, refe-
rent zeleně a odpadového 
hospodářství.

V letošním roce je plá-
nováno na tato upravená 
kontejnerová stání na ulici 
Lískovecká, Antala Staška 
a Hraniční nově umístit 
také červené kontejnery 
určené k odkládání drob-
ného vysloužilého elektro-
zařízení, které poskytne 
společnost ASEKOL a.s. 
Na ulici Československé 
armády poblíž domu č. 
p. 1935 je již tento červený 
kontejner umístěn z dří-
vějška.

I v této zimní sezoně, 
a díky ne úplně ideální-
mu počasí tím spíše, mů-
žete využít oblíbené tu-
ristické noviny Beskydy 
tourist info, prostřednic-
tvím kterých Beskydské 
informační centrum na-
bízí kompletní turistické 
informace od Jablunkov-
ska až po Valašsko.

„V zimním čísle najdou 
čtenáři opět tipy na to, 
kam vyrazit na lyže, běž-
ky nebo nějaký zimní vý-

let v Beskydech. Noviny 
přinášejí ale také spous-
tu užitečných informací 
jako přehled kulturních 
a sportovních zařízení, 
kalendář akcí na půl roku, 
jízdní řády skibusů nebo 
rozhovor s Jiřím Stejska-
líkem, který byl hlavním 
koordinátorem výstavby 
nové Bezručovy chaty 
na Lysé hoře,“ přiblížila 
obsah Lucie Talavaško-
vá za Destinační mana-
gement turistické oblasti 

Beskydy-Valašsko, o.p.s.
Noviny vyšly v nákla-

du 20.000 ks a na jejich 
vydání spolupracovaly tři 
subjekty: Beskydské in-
formační centrum Frýdek-
-Místek, p.o., Destinační 
management turistické 
oblasti Beskydy-Valašsko, 
o.p.s. a Regionální rada 
rozvoje a spolupráce se 
sídlem v Třinci.

Jako tradičně jsou 
k dostání zdarma v tu-
ristických informačních 

centrech v turistické ob-
lasti Beskydy-Valašsko, 
ve vybraných ubytovacích 

zařízeních a střediscích 
a na turisticky zajímavých 
místech v Beskydech.

Včelaři slavili 20. výročí založení
včelařského muzea v Chlebovicích

oslava v průběhu Včelařské-
ho dne a závěr oslav patřil 
Fojtskému adventu, ve kte-
rém se uskutečnily miku-
lášské fojtské dílny, vánoční 
cimbálový koncert a odehrál 
se zde i živý betlém. Kromě 
toho byl čas na kurzy pro 
začínající včelaře, kurz cho-
vu matek, přednášku o Api-
mondii, rozvoj Klubu přátel 
Fojtství Domu včelařů a pře-
devším na zahájení spoluprá-
ce s Českou apiterapeutickou 

společností a se spolkem pro 
rozvoj včelařství Mája.

Organizace a celý areál 
podporuje a bude podporovat 
aktivity spojené s výchovou 
včelařské mládeže, s propa-
gací jedinečného oboru vče-
lařství a s rozvojem českého 
včelařství. Dík patří všem, 
kteří se jakoukoliv měrou 
podíleli a podílejí na rozkvě-
tu jedinečného areálu. Marie 
Knödlová, předseda ZO 
ČSV Frýdek-Místek

Máte něco na srdci 
a rádi byste to originál-
ním způsobem vyjádřili? 
Zkuste to namalovat pod 
vedením lektorky arte-
terapeutického kurzu 
v Národním domě Věry 
Řehové. Možná se o sobě 
dozvíte zajímavé věci.

Říká se, že výtvarný 
projev je pro člověka při-
rozeným prostředkem vy-
jadřování vlastních pocitů, 
postojů ke světu i k sobě 
samému. Je i prostředkem 
sebepoznání a komunikace.

Arteterapie je léčebný 
postup, který využívá vý-
tvarného projevu k poznání 
a ovlivnění lidské psychi-
ky a mezilidských vztahů. 
Kurz arteterapie, který má 
mít především sebepozná-
vací přínos, začíná v únoru.

Kurz je určen pro lidi, 
kteří chtějí zrelaxovat tro-
chu netradičním způsobem, 

chtějí znovu zkusit věci, 
které už dlouho neděla-
li, například vzít do ruky 
pastelku a nakreslit obrá-
zek, napsat kratinkou po-
vídku a podobně. Přitom 
se na chvíli zastaví a po-
přemýšlí nad sebou. Není 
přitom důležité, jak vypa-
dá výsledek, ale jak se při 
tvoření cítí. „Při arteterapii 
jde o naše spontánní vyjád-
ření. Například když maluji 
na téma radost, je to jiné, 
než kdybych na to téma 
měla napsat esej. Důležité 
je nebát se čistého papíru 
a sebe,“ upřesňuje lektorka 
Věra Řehová.

Návštěvníci kurzu mo-
hou po jeho ukončení po-
kračovat v jeho dalším běhu 
na jaře a na podzim. 
Zahájení kurzu: čtvrtek 4. 
2., od 17.45 do 19.15
Cena: 8 lekcí/600 Kč
Jednorázový vstup: 85 Kč

Arteterapie v Národním domě

Úprava ploch pro stání kontejnerů

ČERVENÝ KONTEJNER: Slouží k odkládání drobného 
vysloužilého elektrozařízení.  Foto: Petr Pavelka

Nevíte, kam vyrazit v zimě na výlet? Poradí vám Beskydy tourist info
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Berkana – Centrum zdraví, 
energie a vitality

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

www.centrum-berkana.cz
Úterky, 17.00–18.30 

Terapeutická jóga, kurz 
Čtvrtky, 18.10–19.40 

Terapeutická jóga, kurz 
Středy 19.00–20.30 

Tai-chi – začátečníci, kurz 
Čtvrtky, 15.00–16.00 
Dětská jóga, kurz 

Čtvrtky, 16.15–18.00 
Ashtangavinjása jóga, kurz 

Praxe 1. série – kompletní sestava 
5. 2., 17.00–19.00 

Satsang 
Meditační setkávání a sdílení pro 

veřejnost 
5. 2., 19.00–20.30 

Za hranicemi ticha, koncert 
7. 2., 17.30–20.30 

Kruh přátel Bruna Groeninga
uzdravení duchovní cestou 

12. 2., 18.00–20.00 
Rozlety

spontánní tanec 
13. 2., 9.00–12.00 
INTU K NITRU 
16. 2., 19.00–20.15 

Gongy a mísy 
2016-2018

Dvouletá škola Čínské metafyziky 
info@fengshuiforlife.eu 

Podrobnosti na 
www.centrum-berkana.cz

JÓga v denním ŽivOtĚ

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

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

Kurzy cvičení jógy únor-květen 2016
(zahájení v týdnu od 1. 2.)

Frýdek – Centrum Jógy v denním životě, 
E. Krásnohorské 2254

Pondělí
16.30–18.00 začátečníci, 1.-2. díl
18.00–19.30 pokročilí, 5.-6. díl

Úterý
9.30–11.00 pokročilí, 3.-4. díl

16.00–17.30 proti bolestem zad
17.45–19.15 mírně pokročilí, 2.-3 díl

Středa
17.15–18.45 pokročilí, 3.-4. díl

19.00–20.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Čtvrtek

8.15–9.45 začátečníci, 1.-2. díl
10.00–11.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl 

18.00–19.30 začátečníci, 1.-2. díl
Sobota

8.45–10.15 začátečníci, 1. díl, otevřený
Místek – Mateřská škola, Anenská 656

Středa
15.00–16.30 začátečníci, 1.-2. díl

16.30–18.00 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Místek – Mateřská škola, Svatopluka 

Čecha 170
Pondělí 

16.45–18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl
18.30–20.00 proti bolestem zad

kurzovné za 17 lekcí: 1000 Kč (800 Kč 
se slevou), dopolední kurzy za zvýhod-

něnou cenu: 300 Kč
přihlašování a platba: 

na zahajovací lekci
sobotní otevřený kurz: 

přijďte si kdykoliv zacvičit, bez přihla-
šování (vstupné 60 Kč)

více informací na: 
www.joga.cz/frydek-mistek/kurzy/

SvČ klíČ

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

E-mail: info@klicfm.cz

Čtvrtek 4. února v 17 hodin, 
Zámecký klub

PTÁCI A JEJICH POTRAVA
Přednáška J. Kašinského (ZO ČSOP 
Nový Jičín záchranná stanice a Dům pří-
rody Poodří).
Pátek 12. února v 18 hodin, Rytířský sál

VALENTÝNSKÝ FESTIVAL 
NA ZÁMKU

3. ročník koncertní přehlídky Základní 
umělecké školy Frýdek-Místek; Základ-
ní umělecké školy Leoše Janáčka Frýd-
lant nad Ostravicí; Základní umělecké 
školy duchovní hudby Frýdek-Místek; 
Základní umělecké školy, Třinec; Zá-
kladní umělecké školy Jožky Matěje 
Brušperk a Pěveckého spolku Janáček.

Sobota 13. února od 9 do 17 hodin
NA ZÁMKU POŘÁDÁME 

ZABIJAČKU!
Přijďte ochutnat a podívat se, jak se 
připravují čerstvé jitrničky, jelítka nebo 
tlačenka. K tomu si můžete třeba dát 
koláček, trdelník či jinou dobrotu. Samo-
zřejmě nebude chybět ani něco „na za-
hřátí“.
Výstavy „Přijďte na zabíjačku... A něco 
sladkého“.

Čtvrtek 18. února v 16.30 hodin, 
přednáškový sál v Zeleném domě

TRABANTI NA SNĚHU ANEB JAK 
TO VŠECHNO ZAČALO

Již patnáct let probíhají ojedinělé zim-
ní srazy majitelů automobilů Trabant 
v Beskydech. Před jednačtyřiceti lety 
vznikl první Trabant klub ve Frýdku-
-Místku a trabantisté mají svůj klub dod-
nes. Vzpomínkový večer věnovaný všem 
milovníkům modrého dýmu.

nOvÁ SCÉna vlaSt

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

DIVADLO 
Út 9. 2. v19.00

Do ložnice vstupujte jednotlivě!
předplatitelská skupina A
Divadelní společnost Háta

I prostorná exkluzivní ložnice s velikou 
kruhovou postelí může být náhle těsná... 
Přesně takové „převýšení poptávky nad 
kapacitou“ nastane v bláznivé komedii 
známých anglických dramatiků.

PRO DĚTI
Ne 7. 2. v 15.00

Jak pejsek s kočičkou zdravě vařili
Divadlo tety Chechtalíny

Pohádka na motivy Karla Čapka, ale 
v modernější podobě. Děti se naučí ro-
zeznávat zdravé a nezdravé potraviny, 
stávají se součástí děje a společně si 
s pejskem a kočičkou zatančí a zazpívají. 
Děj je zpestřen dalšími zvířátky ve for-
mě velkých maňásků.
Činoherní pohádka pro děti od 3 let.

Ne 14. 2. v 15.00
Zvířátka a loupežníci

Divadlo Kapsa Karlovy Vary
Jedna z nejznámějších pohádek bratří 
Grimmů, o tom, jak si kozlík, čuník a ko-
čička hledali nový domov, když je jejich 
staří pánové vyhnali. Při svém putování 
narazí v černém lese na kohouta, který 
hledá pomoc pro Kordulku. Té se lou-
pežníci usadili v její chaloupce a ona jim 
musí sloužit. Když se ovšem ke zvířát-
kům přidá toulavý Janek, mají se loupež-
níci nač těšit. Veselá a svižná pohádka 
plná písniček pobaví malé i velké diváky.
Činoherní pohádka pro děti od 3 let.

KINO:
Út 2. 2. v 19.00

Projekt 100: Sedm statečných
USA, western, 2D, 1960, režie: J. Stur-
ges, 12+, titulky, 128 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub, 
premiéra.

St 3. 2. v 10.00
Gangster Ka: Afričan

ČR, kriminální/thriller, 2D, 12+, 100 

min., vstupné 60 Kč, pro seniory.
St 3. 2. v 19.00

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
USA, akční/drama, 2D, 15+, titulky, 
vstupné 110 Kč, premiéra.

Pá 5. – Ne 7. 2. v 17.00
Ledová sezóna

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

Pá 5. 2. v 19.00
Star Wars: Síla se probouzí

USA, sci-fi/dobrodružný/akční, 2D, 12+, 
dabing, 136 min., vstupné 90 Kč.

So 6. – Ne 7. 2. v 19.00
Dánská dívka

Velká Británie/Německo/USA, dra-
ma, 2D, 12+, titulky, 120 min., vstupné 
110 Kč, premiéra.

Po 8. 2. v 19.00
Druhá šance

Dánsko/Švédsko, drama/thriller, 2D, 
2014, režie: S. Bier, 15+, titulky, 102 
min., vstupné 110 Kč/pro členy FK 
90 Kč, Filmový klub, premiéra.

So 13. – Ne 14. 2. v 17.00
Agenti dementi

Španělsko, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 91 min., vstupné 115 Kč/děti 
do 15 let 90 Kč, pro děti, premiéra.

So 13. 2. v 19.00
Deadpool

USA, akční/fantasy, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 110 Kč, premiéra.

Ne 14. 2. v 19.00
Valentýn: Padesátka

ČR, komedie, 2D, 12+, 97 min., vstupné 
100 Kč.

Po 15. 2. v 19.00
Lída Baarová

ČR, životopisný/historický/drama, 2D, 
2015, režie: F. Renč, 12+, 110 min., vstup-
né 110 Kč/pro členy FK 90 Kč, Filmový 
klub.

Út 16. 2. v 19.00
Zkáza krásou

ČR, dokument, 2D, 2015, režie: H. Třeš-
tíková, přístupný, 90 min., vstupné 100 
Kč/pro členy FK 80 Kč, Filmový klub, 
premiéra.

lidOvÝ dŮm

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

kulturní dŮm FrÝdek

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz
sobota 6. 2.

TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL
více informací na www.ostravica.com

pátek 12. 2.
ROMSKÁ ZÁBAVA KAJKOŠ

začátek ve 20.00 hodin

divadlO ČtyŘlíStek

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

PRO DĚTI:
Sobota 6. února v 15 hodin

O Budulínkovi a O Smolíčkovi
Loutkové představení na motivy Hrubí-
nových pohádek. Pro děti od 3 let hraje 
Vladimíra Krakovková, členka ostrav-
ského Divadla loutek.
Vstupné 50 Kč.

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

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:
BARVY BESKYD

Výstava potrvá do jara 2016.
PTÁCI NA KRMÍTKU

Výstava potrvá do 21. 2. 2016.
PŘIJĎTE NA ZABÍJAČKU…

Zabíjačka, čili domácí porážka spoje-
ná se zpracováním prasete, se udržuje 
v českém prostředí dodnes. Tradičně 
se dělala před Vánocemi a v masopustě 
a domácnosti zajišťovala přísun masa 
po celou zimu. V dnešní době se zabíjač-
ky staly spíše příležitostí k přátelským 
či rodinným setkáním a i v konkurenci 
nejrůznějších světových kuchyní jsou 
české zabíjačkové speciality velice ob-
líbené. Přijďte se podívat, jak probíhala 
tradiční zabíjačka, co všechno se při ní 
dá zužitkovat a jak vlastně všechny ty 
dobroty vznikají.

…A NĚCO SLADKÉHO
Na výstavě nebudeme podléhat módním 
trendům v laskominách, ale nahlédneme 
do kuchyní našich předků a zjistíme, 
jaké sladkosti zdobily jejich stoly. Na-
vštívíme prvorepublikovou cukrárnu, 
prohlédneme si mnohé již dnes zapome-
nuté cukrářské nástroje, formy, formičky 
a mnohé další. Dozvíme se něco o vývoji 
cukrářského řemesla, o kostce cukru, 
o historii čokolády, perníku a dalších 
laskominek. Na dobových reklamách 
a fotografiích můžeme zavzpomínat 
na známé i dnes již zapomenuté cukrár-
ny a prodejny ve Frýdku i Místku.
Společná vernisáž 11. února v 17 hodin, 
výstavy potrvají do 24. dubna.

DĚNÍ V MUZEU:
1. února – 30. dubna

KRAJINA MÝCH SNŮ
Výtvarná soutěž pro děti do 15 let. Bližší 
informace budou zveřejněny na webo-
vých stránkách muzea při vyhlášení 
soutěže. Vybrané práce budou vystaveny 
v prostorách Frýdeckého zámku a nej-
lepší odměněny.

Úterý 2. února v 16.30 hodin, 
přednáškový sál v Zeleném domě

MÍSTECKÉ ULICE 
V PROMĚNÁCH ČASU

Místek se za posledních sto let změnil 
k nepoznání. Jak se stavěla místecká rad-
nice, staveniště Národního domu, cviče-
ní místeckých hasičů na náměstí, kudy 
vedla Hindenburgova ulice, místecké 
mlýny, dobové pohledy na Místek z věže 
farního kostela a další záběry v rámci 
cyklu přednášek o proměnách města 
Frýdku-Místku.
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KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku kroužků a kurzů 
na školní rok 2015/2016 najdete na www.
klicfm.cz.
Do kroužků a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, nikdy není pozdě. 

AKCE
6. 2.

DIVADELNÍ ODPOLEDNE 
Dramatický kroužek vás zve na své prv-
ní divadelní představení Popelka. Těšit 
se můžete nejen na pohádku, ale čeká vás 
i malý divadelní workshop, na kterém si 
vyrobíte jednoduché loutky, se kterými 
si secvičíte drobné scénky. Vyzkoušíte 
si tak své nadání při divadelních hrách.
Věk: 4–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 15.00–17.00 hodin 
Cena: 10 Kč
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 
558 111 765, 731 167 010 | E-mail: iva@
klicfm.cz

6. 2.
SOBOTA V POHYBU

Přijď si zahrát florbal, futsal nebo háze-
nou. 
Věk: 7–12 let
Místo a čas: ZŠ Petra Bezruče, T. G. 
Masaryka 454, Frýdek, velká tělocvična, 
8.40–12.15 hodin
Cena: 10 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 
604 524 066 | E-mail: jirka@klicfm.cz

6. 2.
VALENTÝNSKÉ DOBROTY | DOB-

ROTY V SOBOTY
Kuchařská dílna pro všechny, kteří 
milují……jídlo. Únor přeje lásce a za-
milovaným. A protože láska prochází 
žaludkem, připravili jsme pro vás takové 
dobroty, kterým nikdo neodolá. Z taj-
ných surovin namícháme nápoj lásky, 
pak upečeme skořicí ovoněná srdíčka 
přelitá polevou z javorového sirupu 
a nakonec vás čeká příprava ořechových 
laskonek s nadýchaným krémem.
Věk: 6–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Telefon: 
558 111 766, 736 150 088 | E-mail: mar-
tina@klicfm.cz

13. 2. 
VALENTÝNSKÝ AKTIV | AKTIV 

DAY
Máte rádi tanec? Přijďte si užít dopoled-
ne plné tance a zábavy s trenérkami TS 
AKTIV Alčou a Zuzkou. Můžete se těšit 
na disco show s valentýnským tématem, 
valentýnské focení a také na plno zábav-
ných her.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9.00–12.00 hodin | 
Sraz účastníků: 8.45 hodin
Cena: 65 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Telefon: 
558 111 766, 736 150 088 | E-mail: mar-
tina@klicfm.cz

13. 2. 
ČLOVĚČE, NEZLOB SE | O PO-

HÁR MĚSTA F-M
Přijď k nám již poosmé a dostaň co nejví-
ce figurek do domečku... Nejlepší 4 hráči 
budou odměněni diplomem a věcnou 
cenu a ten úplně nejlepší si odnese pohár.
Věk: 6–50 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 8.00–16.00 hodin, 
Prezence: 8.45–9.15 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 
558 111 766, 736 150 088 | E-mail: jir-
ka@klicfm.cz

18. 2.
ATELIÉR DEA | ŠPERK S VŮNÍ 

PRYSKYŘICE
Objevte s námi kouzlo křišťálové prys-
kyřice. Do svého díla můžete zakom-
ponovat zajímavé obrazce, drobné 
předměty, malé fotografie a využít růz-

ných materiálů pro podklad. Naučíte se, 
v jakém poměru smíchat složky prys-
kyřice a jak jí vylévat připravené lůžko 
na šperk. S sebou si můžete přinést malé 
fotografie a drobné předměty do 2 cm.
Věk: 14–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 16.30–19.00 hodin
Cena: 150 Kč
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 
558 111 765, 731 167 010 | E-mail:iva@
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 funkč-
nost vnitřních orgánů

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

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní kurzy dle individuálních 
potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka 
plná zábavy, písniček a her v malých 
skupinách 6 dětí, výuky se mohou 

účastnit i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

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

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 
pro psychický a fyzický rozvoj vašeho 
děťátka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3 

roky)
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 Frý-
dek-Místek, z.s., 28. října 781, Místek

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

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 

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

mĚStSkÁ kniHOvna

www.knihovnafm.cz
3. 2. v 18.00, Frýdek, 
oddělení pro dospělé

AFRIKA, kterou jste neviděli 
v televizi 

prezentaci uvede Christopher Zacharia 
Lameck 

8. 2. v 12.00 – 16.00, Frýdek, 
oddělení pro děti a mládež

Valentýnská výtvarná dílna pro děti
9. 2. v 12.00 – 17.00, 

Slezská (11. ZŠ, J. z Poděbrad)
Valentýnská výtvarná dílna pro děti
11. 2. v 18.00, Místek, Modrý salonek

Promítej i ty! 
Promítání filmů z festivalu Jeden svět

16. 2. v 18.00, Místek, Modrý salonek
Jan Balák, Albánská výzva

Cestovatelská přednáška
Každý čtvrtek 14.00 – 15.00, pobočka 

Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

Výstavy:
Do 10. února
Minisalon

kolektivní výstava V-klubu 
(Místek – výstavní prostory)

 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 Montes-
sori. Nabízíme přívětivé a pečlivě připra-
vené rodinné prostředí v úzkém kruhu 
15 dětí. Děti pracují s pomůckami podle 
své svobodné volby, učí se samostatnos-
ti, soustředění, trpělivosti, toleranci, re-
spektu i spolupráci s dalšími dětmi. Pro-
gram školky je také zaměřen 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 hru-
bou motoriku, řečové, hudební i výtvar-
né dovednosti. Děti zde mají možnost 
zvykat si na kolektiv dětí a dospělých, 
rozvíjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti.
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 12.00 

hodin

 Hospůdka u arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
(st) 3. 2. od 17 h. – V -klub FM
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-mís-
teckých výtvarníků.
(čt) 18. 2. od 19 h. – Folk & Country 
Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební 
jamování příznivců „čundrácké“ muzi-
ky vonící dálkami, ohněm a přátelstvím. 
Nejedná se o koncert. Vstup zdarma.

Aktuální výstavy: 
LUDĚK KRULIKOVSKÝ – UCHEM 

TAM A OKEM VEN
Hudební akce hospůdky U Arnošta 
okem famózního frýdeckého fotografa.

kapitOla

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
28. leden v 18.00–20.00

Na lyžích napříč Grónskem
Přednáška PhDr. Ing. Zdeňka Lyčky.

 
.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 RADOSTÍ 
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 spokojenému 
životu ve zdraví a klidu. 

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. 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 – proběhl ZÁPIS, do kurzů 
na období LEDEN – BŘEZEN se lze 

přihlásit i v počátečních lekcích. 
Více informací na  

www.joga-karakal.cz.

Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
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
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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 11. 2. v 19.00, Kino Petra Bezruče
„Poslední recitál“ Marty Kubišové s ka-
pelou Karla Štolby a hostem Milanem 
Heinem. Po Novém roce představí svůj 
nový a zároveň už i Poslední recitál Mar-
ta Kubišová. Doprovázet ji v něm budou 
střídavě hudební skupiny Petra Maláska 
a Karla Štolby.

VÝSTAVY:
Do 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 zábav-
ný program. Výstava reportážních a do-
kumentačních fotografií je ohlédnutím 
za těmito pěti lety se snahou o vystižení 
různorodosti akce a připomenutí atmo-
sféry a kouzla Vánoc i v počátečních 
měsících nového roku 2016. 

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Ledová cesta
Filip Mušálek

Filip Mušálek, autor aktuální virtuální 
výstavy, je studentem oboru Počítačo-
vá grafika Střední školy informačních 
technologií. Focení je jeho koníčkem, 
soustředí se především na krajinářskou 
fotografii. Vystavené obrázky zachycují 
výstup na Mont Blanc, který Filip se svý-
mi přáteli absolvoval v létě 2015.
Virtuální výstavy jsou k vidění 
na webadrese vystavy.kulturafm.cz, zá-
roveň také v Galerijním autobuse.

UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
- platforma pro mladé začínající umělce
V lednu 2016 odstartovala KulturaFM 
zbrusu nový dlouhodobý projekt Umě-
lecký inkubátor, který si klade za cíl 
sdružovat všechny mladé lidi z Frýdku-
-Místku se zájmem o kulturu a umění. 
ÚNOR JE MĚSÍC DIVADLA! Přijď 
na přehlídku divadla poezie a umělec-
kého přednesu Wolkrův Prostějov 2016 
– 27. 2. od 14.30 do 19.00 v Národním 
domě.
VÝZVA! Pokud píšeš, maluješ, fotíš, 
točíš 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 sek-
ce Umělecký inkubátor brzy začne plnit 
a stane se tak různorodou a šťavnatou 
přehlídkou mladé frýdecko-místecké 
umělecké invence.
Pro čerstvou dávku informací sleduj in-
kubator.kulturafm.cz.

TANEC:
So 13. 2. v 19.00, Národní dům

Valentýnská tančírna 
Přijďte s námi oslavit svátek sv. Valen-
týna se svým partnerem nebo i sami…
• akce nejen pro zamilované, kde si mů-
žete v uvolněné atmosféře latinskoame-
rické hudby ověřit, co již umíte
• malá odměna pro návštěvníky v bílo-
-červeném oblečení
• foto koutek

KURZY 2016 
Pohybové

Po 17.30 – 18.30
Zahájení: 1. 2.

Orientální tanec
Proč tančit? Protože je to příjemný 

a zdravý pohyb pro každého! Břišní ta-
nec přináší radost, uvolňuje od stresu… 

Lektorka: Svatava Kaletová
Kurzovné: 600 Kč/10 lekcí; 70 Kč/1 

lekce
Ostatní

Čt 17.45 – 19.15
Zahájení: 4. 2.
Arteterapie

Máte chuť tvořit? Hledáte způsob rela-
xace? A zároveň byste se chtěli o sobě 

něco dozvědět? Toužíte po sebepoznání 
a sebevyjádření? Arteterapeutická 

setkání by mohla být pro vás to pravé! 
Výtvarný projev je pro člověka přiroze-
ným prostředkem vyjadřování vlastních 

pocitů, postojů ke světu i k sobě 
samému, je i prostředkem sebepoznání 

a komunikace.
Lektorka: Věra Řehová

Kurzovné: 600 Kč/8 lekcí; 80 Kč/1 lekce

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.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:

PONDĚLÍ
Zpívánky.
ÚTERÝ

Besedy, přednášky, soutěže.
STŘEDA

Hopsa hejsa říkadla.
ČTVRTEK

Tvoření pro maminky s dětmi.
PÁTEK

Babičko, přijďte k nám s vnoučátkem 
na kafíčko!

Každé pondělí a středu, 9–12hodin 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ. Rezervace nutná!

11. 2.
KYTIČKA Z LÍZÁTEK

Ve čtvrtek si ukážeme, jak vytvořit ori-
ginální dárek dětem k narozeninám. 
Přineste si polystyrenovou kouli průměr 
7 cm, malá kulatá lízátka 25 ks a barev-
nou stuhu.
Začátek v 10 hodin.

12. 2.
DĚTSKÝ KARNEVAL

Srdečně zveme rodiče s dětmi na dětský 
karneval, který se koná v pátek 12. 2. 
od 16 hodin v sále Penzionu pro seniory 
na ul. Lískovecké 86 ve Frýdku. Vstup-
né za dospělou osobu 80 Kč. Děti mají 
vstup zdarma. Můžete se těšit na boha-
tý program, hry a tanečky. Občerstvení 
zajištěno.

16. 2.
PROCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY

Pojďte s námi na procházku parkem 
nakrmit hladové kačenky k řece. Sraz 
v Broučcích v 10 hodin.

18. 2.
VESELÁ SRDÍČKA

Budeme vyrábět veselá srdíčka. Materi-
ál bude připraven v Broučcích. 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 pra-
covníků, odborníků ve svých oborech 
(pouze porodních asistentek a fyziote-

rapeutů).
Naše centrum má jako jediné těhotenské 

centrum ve F-M uzavřené smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami, čímž ga-

rantujeme 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
23. 2. 2016 v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
připravujeme

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

17. 2. 2016 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 kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

19. 1. 2016 – 8.45 h.
15. 3., 22. 3., 29. 3. 2016 – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
19. 1. 2016 – 10.00 h.

15. 3., 22. 3., 29. 3. 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 

tematikou 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 

12. 2. Karneval 
16. 2. Perličkové dopoledne 

Každou středu je konzultační den – 
den určený pro jednotlivce nebo skupi-
nu, kteří si předem domluví doučování 
nebo téma, které chtějí s pracovnicí 
prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den na-
jdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda.

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.
Nabízíme taneční výuku začátečníkům 
i pokročilým, dětem i dospělým v pro-
storech se zrcadly, klimatizací, apara-
turou Skytec a bezplatným připojením 
k wifi. Máme 11leté zkušenosti v oboru. 
Výuku tance vede kvalifikovaný tým 
lektorů. V novém pololetí bude novou 
posilou taneční hvězda z Brna – Roman 
Kejík, který patří mezi špičkové taneční-
ky České republiky.

STREET DANCE
Pondělí až čtvrtek, kurzy jsou rozděleny 
zvlášť pro děti (5–11 let), juniory (12–15 
let) a dospělé (15 let a více), pro začáteč-
níky i pokročilé. Pro nadané a zkušené 
tanečníky nabízíme  účast v tanečních 
skupinách, které se každoročně účast-
ní soutěží a vystupují na mnoha akcích 
v průběhu roku. 
ZAČÁTEK JEDNOTLIVÝCH KURZŮ 
JE INDIVIDUÁLNÍ (děti, začátečníci – 
9. 2., junioři, začátečníci – 2. 2. (pokroči-
lí 3. 2., 4. 2.), dospělí, začátečníci – 10. 2. 
(pokročilí 8. 2.)

NOVINKA! STREET DANCE 
(nejen) PRO RODIČE 

Hit tanečních studií v uplynulém roce. 
Úterý 17.30 - 18.30. I rodiče se chtějí na-
učit, jak držet krok s novými tanečními 
styly! Nyní i u nás ve studiu. ZAČÁTEK 
8. 2. 

NOVINKA! OPEN CLASS – 
STREET DANCE

s taneční hvězdou z Brna – Romanem 
Kejíkem. Pondělí 18.30 – 19.30. Otevře-
né lekce pro veřejnost, jednotlivé vstupy. 
ZAČÁTEK 8. 2.
LADIES LATINA DANCE A SALSA
Nově ve dvou tanečních úrovních. Čtvr-
tek 17.00 – 18.00 pro POKROČILÉ, 
čtvrtek 18.00–19.00 pro ZAČÁTEČNÍ-
KY. Oblíbený kurz studia s tanečníkem 
Denisem Výkrutou. Choreografie a kro-
kové variace tohoto kurzu jsou přizpů-
sobeny tak, aby se daly tancovat samo-
statně, bez partnera. Pro všechny věkové 
kategorie. ZAČÁTEK KURZŮ 11. 2.

NOVINKA! ORIENT DANCE 
kurz pro vás otevíráme ve dvou časo-
vých intervalech a věkových kategoriích. 
Čtvrtek 14.30 – 15.30 pro DĚTI, čtvrtek 
od 19.00 – 20.00 pro DOSPĚLÉ (začá-
tečníci, mírně pokročilí). Pod pojmem 
orientálního tance se schovává široká 
škála tanců, které se liší svým původem 
vzniku, hudbou, tanečním provedením 
i kostýmem. ZAČÁTEK KURZU únor 
2016.

FLAMENCO 
Středa 18.00–19.00. Pod vedením troj-
násobné vítězky mezinárodní soutěže 
ve flamencovém tanci FLAMENCO-
PA Plzeň a FLAMENCO Chequia. Pro 
dámy všech věkových kategorií. ZAČÁ-
TEK KURZU 17. 2.

TWERK 
Středa 19.00 – 20.00. Taneční hit! Jedná 
se o provokativní a vyzývavý taneční 
styl pro ženy. Ideální pro formování celé-
ho těla. ZAČÁTEK KURZU 17. 2.

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

5. 2. pátek BASS INVASION 
DNB PARTY, STOUN DJS
6. 2. sobota OLDIES, ANEB 
HITY ZE ZÁHROBÍ! HOLKY 
VSTUP ZDARMA!
HITY V NOVÉM HÁVU, DJS: 
KOMÁR, KAMIL, HITY Z VI-
NYLU! RETRO DRINKY!

12. 2. pátek VAULT
TEKNO MUSIC NIGHT, DYNA-
MODESTROY DJS & SPECIAL 
GUEST
13. 2. sobota STARÉ PUŠKY & 
SLEPÍ KŘOVÁCI
PUŠKY POPRVÉ VE STOUNU 
POZVALI SLEPÍ KŘOVÁCI!
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Halu Polárka denně 
navštěvují děti z prvního 
stupně základních škol 
z Frýdku-Místku a její-
ho nejbližšího okolí. Tyto 
děti se zde učí bruslit nebo 
se v bruslení zdokonalují. 
Od začátku sezóny ji tak 
navštívilo více než 3 000 
dětí. Sportovní hala Polár-
ka, s podporou Statutár-
ního města Frýdek-Mís-
tek, vyhlašuje pro tyto 
děti výtvarnou soutěž!

Autorka této soutěže Iva-

na Somsi, studentka psy-
chologie arteterapie, říká: 
„Nemusíte umět malovat, 
důležitý je vtip a dobrá 
nálada! Namaluj obrázek 
sebe, učitele nebo kamará-
dů na bruslích. Namaluj at-
mosféru bruslení se školou 
a vyhraj!“

Podmínky soutěže jsou 
jednoduché. Žáci prvního 
stupně ZŠ, kteří se účast-
ní výcviku v hale Polárka, 
mohou v hodinách výtvar-
né výchovy namalovat či 

nakreslit obrázek, který se 
týká bruslení. Ze všech ob-
rázků vybereme pět nejlep-
ších z každé školy a tyto vy-
stavíme v prostorách haly 
Polárka.

Tři nejlepší malíře odmě-
níme a zveřejníme na na-
šich webových stránkách. 
Obrázky do soutěže přijí-
máme do konce února. Ne-
zapomeňte se podepsat ce-
lým jménem a přidejte svou 
třídu a školu! Vítěz bude 
vyhlášen v březnu 2016.

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž!

I pro druhé školní po-
loletí najdete na Růžovém 
pahorku v tanečním studiu 
Dancepoint bohatou na-
bídku tanečních kroužků 
a kurzů všech věkových 
kategorií pro začátečníky 
i pokročilé. Členská zá-
kladna studia čítá na 210 
tanečníků a má 11letou tra-
dici ve městě. Jejich taneční 
show jste mohli vidět na vá-
nočním Adventu ve městě.

Máte doma dítě, které tan-
cuje u televize, nebo vy sami 
jste vždy snili o tom, že byste 
se naučili tancovat? Každé 
úterý probíhá kroužek street 
dance pro děti a ve večerních 
hodinách pak novinka street 
dance (nejen) pro rodiče. 
Studio tak navázalo na žha-
vý trend v republice – kurzů 
moderních tanců i pro starší, 
který se všude setkává s vel-
kým úspěchem.

Přes sto členů studia tvoří 
kategorie juniorů ve věku 11– 
–15 let. Pro ty jsou připrave-
ny kurzy pro začátečníky, ale 
i pokročilé. V této kategorii 
má také studio dvě soutěžní 
složky. Stejně jako děti, tak 
i tito tanečníci se kromě pří-
pravy na soutěže věnují čas-
tým vystoupením v průběhu 
roku, účastní se focení, na-
táčení i tanečních konkurzů. 

Velkou novinkou ve stu-

diu je profesionální lektor 
Roman „Kalo“ Kejík z Brna, 
který se ujme od února přede-
vším soutěžní přípravy. Pro 
zájemce nejen našeho studia 
budeme pořádat otevřené 
vzdělávací lekce pro veřej-
nost širokého okolí. „Lektora 
tohoto formátu jsme v týmu 
tanečního studia doposud 
neměli. Nabídka Romana, 
který nás oslovil po prosinco-
vém semináři u nás ve studiu, 
je pro nás velkou ctí. Očeká-
váme od toho zvýšení taneč-
ní úrovně a samozřejmě také 
medailové úspěchy v soutěž-
ní sezóně, která začíná již 
v březnu. Díky nim bychom 
především rádi reprezen-
tovali naše město,” dodává 
manažerka studia Markéta 
Bilasová. 

Nejsou to jen kurzy moder-
ního tance street dance, které 
poskytujeme, ale nabídka je 

obohacena o několik dalších 
tanečních stylů. Cílem stu-
dia je nabídnout co nejširší 
paletu tanečních kurzů pod 
jednou střechou. Oblíbeným 
kurzem pro ženy-jednotlivce, 
který bude od 2. pololetí ote-
vřen hned ve dvou tanečních 
úrovních, je LADIES LATI-
NA DANCE a SALSA pod 
vedením tanečníka Denise 
Výkruty. Mistryně republiky 
Denisa Pavelová z Ostravy 
ve vedení kurzů FLAMEN-
CO a TWERK. Novinkou 
je kurz ORIENT DANCE 
s lektorkou Denisou Lednic-
kou, která povede nejen kurz 
dospělých, ale také dětí. 

Kompletní informace 
a nabídku kurzů naleznete 
na www.dancepoint.cz, nebo 
na tel. 776 096 091. Aktuální 
nabídku uveřejňujeme také 
v programové nabídce tohoto 
zpravodaje.

Sto zvířat po loňské ce-
loroční oslavě svých pět-
advacátých narozenin, 
kdy odehrálo více jak 120 
koncertů i festivalů a vy-
prodalo velký sál pražské 
Lucerny, vyjede letošní 
rok s novým programem, 
během kterého přehraje 
kompletně nové album 
Ministerstvo mýho nitra, 
které vyšlo na konci loň-
ského roku. V repertoáru 
kapely pochopitelně nadá-
le zůstávají osvědčené hity 
jako Škola, Nejkratší ces-
ta, Nikdy nic nebylo nebo 
Dáma s čápem. Zastávka 
ve Frýdku-Místku v klu-
bu Stoun je naplánována 
na sobotu 20. února.

Album Ministerstvo 
mýho nitra vznikalo během 
posledních dvou let opět 
kompletně na texty Tomáše 
Belka, pod hudbou je pode-
psán tradičně většinou Hon-
za Kalina. Jedná se o návrat 
ke zvířecím kořenům, a tu-
díž je třeba očekávat 14 sviž-
ných tragikomických písní, 
jejichž žánrová pestrost je 
dána i výlety do hudebních 
stylů pro Sto zvířat ne zce-
la typických, jako je funky 
nebo latina. Názvy songů, 
jako jsou Struny podzimu, 
Smí Honza ven?, Toilet-
te Love Story, Průhledná 
kočka nebo Překrásná muž, 

napovídají, že Zvířata namí-
chala hořkosladký koktejl 
s limetkou bizarnosti, s po-
levou cynismu, navrch s pa-
raplíčkem strachu z blížícího 
se stáří... 

Sto zvířat nahrálo své de-
sáté jubilejní album v životní 
formě a v této velkokapacit-
ní sestavě: Jana Jelínková – 
zpěv, Honza Kalina – zpěv, 
perkuse, Jan Beruška Šobr 
– kytara, Petr Hostinský – 
zpěv, klávesy, Jiří Hanzlík 
– barytonsaxofon, Martin 
Kachna Líska – trombon, 
Pablo Herzog – trubka, 
Willy Versteeg – baskytara 
a Miki Nop – bicí.

„Kdo má rád kvalitní ska-
-čko s chytlavými melodie-
mi a inteligentními texty, ten 
by si neměl koncert nechat 
ujít,“ říká dramaturg Stounu 
Kamil Rudolf a pokračuje: 
„Samozřejmě zveme nejen 
skalní fandy, ale i milovní-
ky kvalitní muziky, kteří 
na koncertě této skvělé par-
tičky ještě nebyli.“ 

Vstupenky na koncert 
v ceně 180 Kč jsou k dostání 
v předprodeji v Beskydském 
informačním centru. Dále se 
vstupenky prodávají v klu-
baru Pavlač a ve Stounu 
ve dnech, které jsou uvedeny 
v programu, a to vždy od 18 
hodin. Online předprodej 
na eventim.cz.

Sto zvířat jede turné 
ministerstvo mýho nitra

Taneční studio Dancepoint s novinkami

V hudební hospůdce 
U Arnošta se ve čtvrtek 
25. února v 19 hodin usku-
teční koncert brněnské 
legendární bluegrassové 
kapely Poutníci, známé 
svým osobitým přístupem 
ke známým písním ve sty-
lu bluegrassu a country 
a také svými vlastními 
skladbami, které přesáhly 
rámec těchto stylů a ně-
které z nich u nás, dá se 
říct, již zlidověly.

Tato bluegrassová špička 
působí na české hudební 
scéně od roku 1970, vydala 
14 CD nebo LP. Poslední 
autorské natočila a vydala 
v roce 2011 ke čtyřicátému 
výročí svého vzniku. 

Koncerty jsou průřezem 
poutnické muziky od za-
čátků, kdy kapela hrála 
standardy z oblasti ame-
rické country hudby, přes 
současnou tvorbu až po hity 
z pera bývalého frontmana 

Roberta Křesťana, jako jsou 
skladby Panenka, Pojďme 
se napít, a kapelní hity, jako 
je Telegrafní cesta či Hotel 
Hillary, či již zmíněné písně 
z oblasti klasické country 
hudby a bluegrassu.
Základ současné kapely 
tvoří: Jakub Bílý – zpěv 
kytara a mandolína, Jan 
Máca – zpěv, housle a man-
dolína, Peter Mečiar – ban-
jo a dobro, Jiří Karas Pola 
– kapelník a kontrabas

K Arnoštovi přijedou Poutníci
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KURZY ANGLIČTINY
konverzační formou 

i s rodilým americkým mluvčím
zahájení v únoru pro A0-A2,B1,B2,C1

605 389 289, www.akademiefm.cz

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku 
vyhlašuje výběrové řízení na místo mzdové účetní oddělení personálního, 
odboru vnitřních věcí Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Zařazení: neúředník  Druh práce: Mzdová účetní
Místo výkonu práce: město Frýdek-Místek Platová třída: 9
Předpokládaný nástup: dle dohody Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady a náležitosti přihlášky na www.frydekmistek.cz
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 12. 2. 2016 v zalepené obálce 

s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy uchazeče na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku

odbor vnitřních věcí, personální oddělení
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

OSTR AVICA VOS POZYVO 
NA TRADIČNI 28. LAŠSKY BAL

Všecko vypukně 6. unora 2016 zas o te pul osme 
ve frydeck ym kulturaku, tuž tam na kopcu jak dyck y.

Program budě ta jak každy rok fajnovy. 


