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slovo primátora

Vážení občané,
je dobrou zprávou, že krajský úřad vrátil stavební-

mu úřadu k novému projednání věc výstavby obalovny 
v Chlebovicích. Proti ní, jako stavbě škodlivé, frýdecko-
-místecká radnice opakovaně vystupuje, ale pro řadu ob-
čanů je to nepochopitelné, protože věc posuzuje Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a staveb-
ního řádu – stavební úřad. Ten je součástí státní správy, 
tudíž nepodléhá vlivu nás, volených politiků. Bylo by 
krásné v daném případě říct, že obalovna se v Chlebovi-
cích stavět nebude, protože jednoznačně negativně ovlivní 
životní prostředí v našem městě, které nemá navíc o škod-
livé faktory rozhodně nouzi a nepotřebuje další, ale takto 
to bohužel nefunguje. Se vším se bude muset porvat státní 
správa, v duchu daných zákonů, ale velkým pozitivem je 
fakt, že rozhodnutí krajského úřadu na základě jednotli-
vých odvolání poskytlo nový prostor pro aktivitu všech 
účastníků řízení. Chci vás ujistit, že frýdecko-místecká 
radnice aktivní znovu bude, a požádat řadu chlebovických 
občanů, kterých se výstavba dotýká, aby v okamžiku, kdy 
již investor nemůže využívat momentu překvapení poté, 
co se mlha nad jeho projektem definitivně zvedla, využili 
co nejvíce svých práv při snaze, aby se realizaci výstavby 
povedlo zabránit definitivně.  Michal Pobucký

PREZENTACE K ZELENI: Zeleň ve Frýdku-Místku je nadstandardně udržovaná. 
Město chce ještě víc, zeleň skutečně atraktivní.  Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Mís-
tek má zájem koncepčně 
rozvíjet kvalitu veřej-
ných prostor, s důrazem 
na městskou zeleň, a proto 
si pozvalo mladé odborní-
ky ze zahradnické fakulty 
v Lednici, aby se podíva-
li na rozvojový potenciál 
města mladýma očima. Ti 
po podzimním workshopu 
již vedení města prezento-
vali své poznatky.

„Dnešní prezentace vy-
chází ze snahy zrevidovat 
určitá území, co se týče zele-
ně a veřejného prostoru, kdy 
máme vůli to někam posu-
nout, ačkoliv Frýdek-Místek 
představuje bohužel kompli-
kované území, s dělící řekou, 
průtahem, železnicí, které 
jej trochu mrzačí. Ale my ho 
máme rádi, takže ty vrozené 
dispozice i necitlivé zásahy 
chceme překonat. Budeme 
doufat, že nám to další gene-
race nevyčte,“ shrnul snaže-
ní radnice o větší atraktivitu 
města náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

„Jsem rád, když něco ta-
kového slyším od politiků, 
je to pak úžasný odrazový 
můstek pro změnu. Je prav-
da, že město Frýdek-Místek 
je trošku postižené, už do za-
čátku dostalo od sudiček 
těžký úkol – v podstatě dvě 
země, dvě města, rozdělená 
řekou. Ono se to nezdá, ale 
v myslích lidí je to zakoře-
něné a dohromady město 
nekomunikuje, jak by mělo. 
V době, kdy je snaha Frýdek 
s Místkem opravdu propojit, 
jsme přijeli se studenty, aby 
se objevily nové myšlenky, 
neotřelé věci, nezatížené 
místním pohledem, zkrátka 
nový vítr,“ reagoval krajinář-
ský architekt Přemysl Krej-
čiřík, pod jehož vedením 
workshop Zahradnické fa-
kulty Mendelovy univerzity 
v Brně „Hledání vize a kon-
cepce veřejných prostorů 
a zeleně statutárního města 
Frýdku-Místku“ proběhl. 
Studenti proběhli město, 
vyhodnotili jednotlivé věci, 
oslovovali místní občany 

Město chce zatraktivnit zeleň

Krajský úřad Morav-
skoslezského kraje zrušil 
rozhodnutí frýdecko-mís-
teckého stavebního úřadu, 
které odvoláním napadalo 
i samotné Statutární měs-
to Frýdek-Místek, spolu 
s dalšími subjekty i fyzic-
kými osobami, o výstavbě 
obalovny v Chlebovicích, 
která byla jako stavba 
skryta pod názvem „Are-
ál na p. č. 783/1 v k. ú. 
Chlebovice“.

„Věc se vrací k novému 
projednání, ale vyhráno 
v žádném případě není. 
Všichni účastníci řízení 
musí napnout síly, aby se 
této pro město jednoznačně 
škodlivé stavbě zabránilo. 

Stálo nás obrovské úsilí vy-
těsnit těžkou automobilovou 
dopravu z centra Chlebovic, 
a když se to vybudováním 
nové rychlostní komunika-
ce podařilo, objevil se pro-
jekt, který by to dopravní 
zatížení vrátil zase zpátky,“ 
upozorňuje náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

Město už dříve označi-
lo celý projekt obalovny 
za „pirátský“, protože ne-
byl otevřeně komunikován, 
ale záměrně zamlžován, 
a snažilo se, aby investor 
dostatečně zodpovědně 
posoudil vliv stavby na ži-
votní prostředí. „Poukazo-
vali jsme na to, že záměrem 
dojde k nadměrnému zvý-

šení prašnosti, hlučnosti 
a zápachů z asfaltovny 
v obci Chlebovice. Dodnes 
není dořešeno odhlučnění 
vzniklé rychlostní komu-
nikace a navrhovaným zá-
měrem by došlo k dalšímu 
navýšení hluku. Máme 
obavu o imisní hodnoty, 
protože Frýdek-Místek je 
na nelichotivém 11. místě 
v počtu překročení denní-
ho imisního limitu v rámci 
celé České republiky. Z to-
hoto důvodu požadujeme, 
aby byla vypracována vel-
ká, nikoliv jen malá EIA 
– tedy širší vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí,“ 
dodal náměstek primátora 
Jiří Kajzar.  (pp)

Obalovna dostala stopku

a dokonce natočili film, aby 
byly jejich závěry co nejau-
tentičtější.

„Předkové se ve Frýdku-
-Místku nebyli schopni vypo-
řádat s terénem, dnešní doba 
ale přináší jiné možnosti, jak 
překonat bariéry, přírodní 
reliéf, průtah i řeku, u níž je 
výhodou, že je kolmá ke ko-
munikaci, protože velice čas-
to nábřeží likviduje souběžná 
doprava,“ upozornil Krejčí-
řík.  (Pokračování na str.2)
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Město chce zatraktivnit zeleň
 (Pokračování ze str. 1)
Právě v řece Ostravici vi-

děli studenti obrovský poten-
ciál, protože na ně působila 
velice přírodně, a podle nich 
je velmi důležité usnadnit 
k ní přístup, přičemž nabídli 
také konkrétní řešení a prvky 
i inspiraci odjinud.

„Jsme rádi, že jsme se 
u odborníků dočkali pochva-
ly z hlediska nadstandardní 
údržby zeleně a zajímavé 
vegetace, na druhou stranu 
si uvědomujeme, že v dnešní 
době potřebuje ozvláštnit, že 
město potřebuje přijmout ně-
jakou vizi, která by podpořila 
propojení dvou městských 
částí,“ říká primátor Michal 
Pobucký.

„Zeleň tu nemá potřebný 
výraz, lidé prochází něčím, 
nezastaví se, radši proběhnou 
– to je největší bolest, že člo-
věk nemá důvod v takovém 
prostředí pobývat a utíká 
pryč. Přitom potřeba lidí je tu 
evidentní, dělají si třeba sami 
předzahrádky,“ všiml si Pře-
mysl Krejčiřík.

Studenti se kromě nábře-
ží řeky Ostravice zabývali 
i Místeckým a Frýdeckým 
lesem, které jsou velmi kon-
trastní. Zatímco Frýdecký 
les působí příjemně a všich-
ni si v něm umí představit 

doplnění dalších aktivit, pro 
Místecký, poznamenaný pří-
tomností vojenské posádky, 
měli studenti výrazy jako 
„bubákov“, „největší pro-
blém katastru“ a brali jej jako 
dobrou scénu k natáčení hol-
lywoodského hororu, ačkoliv 
jen kousek od něj se nachází 
i jimi obdivovaná rekreační 
oblast Olešné.

Zahradní architekti se vě-
novali také budovám Slezanu 
a způsoby, jak podtrhnout 
industriální historii města. 
„Zeleň by dokázala spojit 
některé slezanské budovy 
a určitě se za ně nestyďme, 
Evropa vyrostla na průmys-
lu, to je prostě naše historie. 
Proto i vyhlídka od Frýdec-
kého zámku by si zasloužila 
skutečný výhled na město, 
byť v zorném poli jsou prů-
myslové budovy. Pořád lepší 
než přerostlé stromy zabra-
ňující výhledu,“ otevřel dal-
ší téma Přemysl Krejčiřík. 
V této souvislosti si vyslechl, 
jak úředníci odboru život-
ního prostředí musí s veřej-
ností o každý strom doslova 
bojovat, přičemž ve většině 
případů stojí proti sobě dvě 
nesmiřitelné skupiny, kdy 
jedna trvá na vykácení, další 
je rezolutně proti. „Jakákoliv 
koncepce, jejíž součástí je 

kácení velkých stromů, je ob-
rovský problém. Lidé nevní-
mají město koncepčně, vždy 
jen jako problém blízkého 
okolí domu. Dva tábory se 
objevují prakticky vždycky, 
protože typický občan chce 
u sebe stromy pokácet, ale 
o sto metrů dál by je klidně 
bránil vlastním tělem,“ svěřil 
se se zkušeností magistrá-
tu Jaroslav Zezula, vedoucí 
odboru životního prostředí 
a zemědělství.

Jako velmi hodnotné 
a podnětné dodané podkla-
dy a závěry hodnotí hlavní 
architektka města Milada 
Baumannová. „Studenti pod 
odborným vedením přišli 
ve vytipovaných lokalitách 
s návrhy pro různé typy 
návštěvníků, s ohledem 
na specifické funkce jednot-
livých lokalit, vše doplnili 
inspiračními fotografiemi 
a určitě jejich práci využije-
me i při zpracování studií, 
které připravujeme společně 
se Slezanem,“ ujistila Mila-
da Baumanová, která se se 
zahradními architekty i ve-
dením města shoduje v po-
třebě vybudovat ve městě co 
nejvíce „zelených oáz“, ja-
kýchsi „zelených pokojíčků“ 
se specifickou atmosférou 
v různém duchu.  (pp)

„Ochranu veřejné zeleně 
na celém území města Frý-
dek-Místek upravuje Obecně 
závazná vyhláška č. 7/2005 
– Řád zeleně města Frýdek-
-Místek. Správa a údržba 
veřejné zeleně je definována 
jako nepřetržitý proces spo-
čívající v systematické péči 
o všechny živé a neživé prv-
ky zeleně s cílem zachování 
charakteru stávající a schvá-
lené úpravy veřejné zeleně. 

Komplexní údržbu veřej-
né zeleně pro město Frýdek-
-Místek provádí městská 
společnost TS a.s., která je 
členem Společnosti pro za-
hradní a krajinářskou tvorbu. 
Součástí údržby je i prová-
dění dosadeb, probírek po-
rostů v rámci výchovných 
zásahů, odstraňování náletů, 
ochrana proti plevelům, cho-
robám a škůdcům, odstra-
ňování škod a zmírňování 
negativních vlivů působících 
na zeleň a udržování čistoty 
na plochách zeleně včetně 
řádné likvidace vzniklého 
odpadu v souladu s platnou 
legislativou. Občané města 
si všímají výsadeb květino-
vých záhonů, květinových 
košů na náměstích, údržby 
trávníků, keřů, stromů, a to 
nejen v parcích. Svou spo-
kojenost dávají najevo pro-
střednictvím pravidelných 

ročních dotazníkových akcí, 
kde s údržbou zeleně je spo-
kojeno v průměru téměř 90 % 
dotázaných osob. Udržení 
vysoké laťky určitě pomůže 
i provoz arboreta u Hospi-
ce, kde se mohou pěstovat 
květiny vhodné pro výsadbu 
na záhonech ve městě. Město 
Frýdek-Místek patří k nej-
lépe hodnoceným městům, 
co se týče množství městské 
zeleně a kvality její údržby.“

 Ivan Vrba
 za klub KSČM

„Frýdek-Místek patří be-
zesporu mezi ta města České 
republiky, která mají bohatou 
zeleň. Vždyť které město se 
může pochlubit tolika par-
ky na svém území. Mezi 
velmi zdařilé patří Zámec-
ký park a park Jižní svahy, 
které se umístily na třetím 
místě v soutěži „Park roku“. 
Dalším pozitivním krokem 
ve vztahu veřejná zeleň – 
občan, je realizace projektu 
„Označení stromů v Komen-
ského sadech“, kde bylo vy-
tipováno 15 stromů a k nim 
byly umístěny informační 
tabule obsahující informace 
o dané dřevině. Rozhodně 
budeme pokračovat v tom-
to projektu, který rozšíříme 
i na další parky. Město také 
vysazuje nové dřeviny, jen 

za rok 2015 bylo vysázeno 
více než 140 nových stromů 
a přes 2800 keřů. Jsem rád, 
že i místní lidovci podpoři-
li městkou zeleň, kdy jsme 
vysázeli několik lip u řeky 
Ostravice. Nové dřeviny se 
také vysazují na místech, kde 
stávaly nevzhledné prodejní 
budky. Uvedu příklad, na uli-
ci Nádražní, kde tyto stánky 
stály, je nyní několik nových 
stromků – a takto bych mohl 
pokračovat. Zejména obyva-
telé sídlišť si stěžovali na vy-
sokou trávu, proto došlo 
v loňském roce k navýšení 
počtu sečení ze tří na čtyři. 
V tomto trendu budeme po-
kračovat i letos. Samozřejmě 
se může i něco přehlédnout, 
proto prosíme, mějte oči 
otevřené, a pokud uvidí-
te, že je někde neposekaná 
tráva na pozemcích města, 
kontaktujte nás, zastupitele. 
Přesně takto mě informoval 
občan, že je neposečen po-
zemek u supermarketu Tesco 
na Slezské ulici. Kontaktoval 
jsem vedoucího odboru ži-

votního prostředí Jaroslava 
Zezulu, který velmi rychle 
zareagoval a dal pokyn k po-
sečení.“ Marcel Sikora

 za klub KDU-CŠL

„Toto téma je předmětem 
úzké spolupráce Statutárního 
města Frýdek-Místek se spo-
lečností Technické služby a.s. 
Myslíme si, že podrobnou 
studii zaměřenou na archi-
tekturu zeleně v našem městě 
by měla zpracovat odborná 
škola zaměřená na tuto pro-
blematiku, popř. navázání 
úzké spolupráce s VŠ země-
dělskou v Lednici. Toto ře-
šení by rozhodně usnadnilo 
vizi do budoucna, která by 
společně s návrhy hlavního 
architekta města koncepč-
ně postupovala při výsadbě 
nové zeleně a napomáhala 
k oživení ovzduší v našem 
městě. Rovněž spolupráce 
s TS a odborem životního 
prostředí by měla tuto pro-
blematiku řešit vzájemnými 
konzultacemi a rozšířit i toto 
posuzování o názory občanů 

našeho města.
Vzhledem k tomu, že vý-

stavba obchvatu je zatím 
v nedohlednu a další postu-
py nejsou známy, je nutné 
udržovat dostatečnou péčí 
zeleň, která velkým rozsa-
hem zmírňuje dopady zplo-
din z dopravy a přilehlých 
průmyslových aglomerací. 
Tlak vedení města by měl 
aktivněji působit na podniky 
v našem okolí, aby se podí-
leli svojí činností na údržbě 
a úpravě zeleně a z vlastních 
prostředků financovaly drob-
né projekty, které zlepší naše 
ovzduší a okolí.

Nedílnou součástí a hlav-
ním cílem je vychovávat 
naše občany a vést je k tomu, 
aby svým vlastním přičině-
ním se zapojili do udržování 
a ochrany naší zeleně a po-
díleli se svým příkladem 
na zdravém rozvoji krásného 
města pod horami. Mějme 
své město rádi a všichni se 
podílejme na jeho rozvoji.“

 Jaromír Horký 
 za Hnutí ANO

Téma: Městská zeleň ve Frýdku-Místku

NÁBŘEŽÍ ŘEKY OSTRAVICE: Inspirace vzešlá 
z workshopu mladých zahradních architektů.
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AKCIE FRÝDECKÉ SKLÁDKY ZMĚNÍ MAJITELE: Vedení města Frýdku-
-Místku spolu s jednatelem společnosti OZO Ostrava s.r.o. Karlem Beldou slavnostně 
podepsalo dokumenty navazující na usnesení městského zastupitelstva, které na svém 
lednovém zasedání rozhodlo o nabytí 252 ks akcií na jméno v zaknihované podobě 
společnosti Frýdecká skládka, a.s., které jsou ve vlastnictví společnosti OZO Ostrava 
s.r.o., za kupní cenu 25,2 milionu korun, odpovídající částce, za kterou v 90. letech 
putovaly opačným směrem.  Foto: Petr Pavelka

Dva dny strávil minulý 
týden v Praze náměstek 
primátora Karel Deut-
scher, aby měl důležité 
informace z první ruky 
ohledně výstavby ob-
chvatu. Jeho financování 
z finančních prostředků 
Evropské unie je stále 
velmi nejasné kvůli nove-
le zákona a z ní vyplýva-
jící nutnosti vypracování 
nového posouzení vlivu 
stavby na životní prostře-
dí, související sanace Ska-
tulova Hliníku vypadá 
nadějněji.

„Zúčastnil jsem se jed-
nání pracovní skupiny 
k D47 a průmyslové zóně 
Nošovice, ale bohužel vů-
bec z něj nemám dojem, 
že by bylo vše na dobré 
cestě. Ministerstvo život-
ního prostředí podle všeho 
vůbec neví, co bude dělat, 
i když navenek hlásí něco 
jiného. Za stávající situa-
ce ale nejsou schopny ty 
stavby, nejen náš obchvat, 
pokračovat dál. Připravují 
varianty, pro které ale není 
zase opora v legislativě, 
takže to vidíme dost špat-
ně. Problém je v tom, že 
nedostatečně vyhodnotili 
dopady přijímaného záko-
na, který měl zajistit soulad 
s evropským právem. Ani 
deset měsíců po novele zá-
kona neví, jak dál,“ netají 
skepsi náměstek primátora 
Karel Deutscher.

Ministerstvo dopravy 

i životního prostředí při-
tom posílá na veřejnost 
uklidňující tisková prohlá-
šení. Jako po posledním 
jednání počátkem února 
v Bruselu. „Velmi oceňuji 
dnešní přístup Evropské 
komise, která se znatelně 
snaží nám pomoci najít 
řešení, které bude právně 
vyhovující vzhledem k EU 
legislativě a zároveň ne-
ochromí výstavbu v České 
republice. Součástí řešení 
by měla být úprava zákona 
o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí, kam by byl 
vložen jednotný mechanis-
mus pro ověřování projektů 
s historickým stanoviskem. 
S Evropskou komisí si po-
stupně vyměníme písem-
né připomínky k úpravě 
zákona i ke zmiňovaným 
projektům a do konce úno-
ra proběhne další jednání,“ 
prohlásil ministr životního 
prostředí Richard Brabec.  

Alespoň osobní schůzka 
Karla Deustchera na mi-
nisterstvu financí ohledně 
Skatulova Hliníku vyzněla 
nadějněji. „Sanaci nebudou 
chtít zastavovat, protože 
vycházejí z toho, že minis-
terstva dělají vše pro to, aby 
se obchvat skutečně stavěl. 
Paradoxně je možné zpož-
dění stavby pro ně dobrá 
zpráva, protože panovaly 
obavy ze souběhu dvou 
velkých staveb na jednom 
území,“ vysvětlil náměstek 
Deutscher.  (pp)

Financování z EU nejasné,
Skatulův Hliník se ale chystá

Rada města na svém 
lednovém zasedání roz-
hodla na základě dopo-
ručení pracovní skupiny 
a zpracovatele ověřovací 
studie o výběru lokality 
u Základní školy J. z Po-
děbrad 3109 pro umístě-
ní nové „Sportovní haly 
ve Frýdku-Místku“. Vý-
stavba florbalové haly 
u 11. ZŠ byla tedy upřed-
nostněna před sousední 
2. ZŠ.

„Zpracovatel ověřovací 
studie jednoznačně dopo-
ručil jako vhodnější lokali-
tu u 11. ZŠ. Poté, co jsme se 
s tímto názorem ztotožnili, 
budou práce na ověřovací 
studii a vlastním investič-
ním záměru pokračovat. 
Radě města budou v další 

fázi předložena možná ře-
šení prostorového umístě-
ní a typové varianty haly 
včetně přepokládaných 
finančních nákladů,“ sdě-
lil náměstek primátora Jiří 
Kajzar.

„I když byla f lorbalo-
vá hala spojována spíše 
s 2. ZŠ, studie ukázala, 
že to není plnohodnotná 
alternativa. Největší ne-
gativum byl nedostatečný 
prostor pro nutná par-
kovací stání, rozptylové 
plochy i vlastní halu, kte-
rá by musela mít tribunu 
umístěnou až ve druhém 
podlaží s horší viditelnos-
tí na hrací plochu,“ shrnul 
rozhodující aspekty ná-
městek primátora Pavel 
Machala.  (pp)

Rada města Frýdku-
-Místku v úterý 9. února 
na valné hromadě měst-
ské společnosti Sportplex 
odvolala z funkce jednate-
le Petra Slunského. Stalo 
se tak v návaznosti na pá-
teční rozhodnutí Krajské-
ho soudu v Ostravě, který 
potvrdil, že Petr Slunský 
porušil povinnosti při 
správě cizího majetku.

„Rozsudek se stal pra-
vomocným a současně ze 
zákona překážkou ve vý-
konu funkce jednatele. 
Proto jsme Petra Slunské-
ho z důvodu právní jistoty 
odvolali, a protože zároveň 

městská společnost ne-
může zůstat bezprizorní, 
na jeho místo jsme jmeno-
vali Michaelu Mahrovou, 
ekonomku společnosti, 
která má nejširší povědomí 
o chodu celé organizace. 
Její funkce bude dočasná, 
máme v úmyslu vyhlásit 
na tento post v co nejkrat-
ší době klasické výběrové 
řízení,“ informoval náměs-
tek primátora Jiří Kajzar.

Radnice tak potvrdila avi-
zovaný postup v trestních 
kauzách, kdy musí ctít pre-
sumpci neviny, ale v přípa-
dě pravomocného rozsudku 
bude urychleně konat.  (pp)

VALNÁ HROMADA SPORTPLEXU: Rada města odvolala jednatele Petra Slunského. 
 Foto: Petr Pavelka

MICHAELA MAHRO-
VÁ: Nová dočasná jedna-
telka Sportplexu. 
 Foto: Petr Pavelka

Rada města odvolala jednatele Sportplexu

O umístění florbalové haly
je rozhodnuto – u 11. ZŠ
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Již déle než rok je 
součástí služeb Městské 
knihovny Frýdek-Mís-
tek také donášková služ-
ba. Ta pomáhá zejména 
starším lidem, kteří už 
do knihovny sami nemo-
hou přijít. Po předchozí 
domluvě jim knihovnice 
vybrané knihy doručí až 
domů. 

„Za poslední měsíc a půl 
přibyli tři noví čtenáři, 
z toho dva jsou ročník 
1925. Knihy nosíme jednou 
měsíčně a průměrně je to 
kolem deseti knih na jednu 
donášku,“ uvádí Jana Mac-
ková z frýdecké knihovny.

„V minulém roce jsme 

v rámci donáškové služ-
by uskutečnili 34 návštěv 
a vypůjčili 386 knih a ča-
sopisů. Oproti roku 2014 
je to víc než dvojnásobek. 
Čtenářům do pečovatelské-
ho domu, kam také chodím, 
jsme půjčili 1166 knih,“ 
říká Katarína Ludviková, 
která má donáškovou služ-
bu na starost v místecké 
pobočce.

Čtenáři si službu po-
chvalují a rádi ji využívají. 
„Po úrazu jsem si moh-
la donést maximálně dvě 
knihy, chození mi dělalo 
a stále dělá potíže. Děvčata 
v knihovně už vědí, co ráda 
čtu, a snaží se mi takové 

knihy vybrat. Nejraději čtu 
o osudech lidí, o jejich ra-
dostech a starostech a také 
knihy z lékařského prostře-
dí. Prožiji stovky osudů, 
navštívím tisíce míst, kam 
jsem se nedostala a už ne-
dostanu. Jsem moc vděčná, 
že tato donáška byla zave-
dena, “ říká čtenářka paní 
Řeháková.

„Vypadá to, že zájem 
o službu bude stoupat 
vzhledem ke zvyšujícímu 
se věku skalních čtenářů,“ 
uzavírá Jana Macková. In-
formace o této službě vám 
ochotně poskytnou kni-
hovnice v půjčovnách pro 
dospělé čtenáře.

V lokalitě sídliště Ko-
laříkovo dojde v měsí-
cích únor a březen roku 
2016 k rozsáhlému ká-
cení vzrostlých stromů, 
o kterém již odbor ži-
votního prostředí a ze-
mědělství informoval 
občany dne 8. 10. 2015 
článkem Kácení stromů 
na sídlišti Kolaříkovo. 
Důvodem ke kácení jsou 
výkopové práce prová-
děné při generálních 
opravách dosluhujícího 
horkovodu a plynovodu. 

 „Tyto podzemní inže-
nýrské sítě mají v souladu 
s platnou legislativou sta-
novena ochranná pásma, 
ve kterých je zakázáno 
vysazovat trvalé poros-
ty. Na plochách městské 

zeleně se však často 
vzrostlé stromy, vysaze-
né před mnoha desítkami 
let nezřídka samotnými 
obyvateli sídlišť, nachází 
přímo nad vedením inže-
nýrských sítí a výměnu 

dosluhujícího potrubí ne-
lze realizovat bez poká-
cení těchto stromů,“ řekl 
vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula.

 (Pokračování na str. 9)

Kácení dřevin z důvodu generální 
opravy horkovodu a plynovodu

Rok 2016 = Rok Karla IV.
V roce 2016 si připomí-

náme 700. výročí naroze-
ní Karla IV., prvního čes-
kého krále, který se stal 
také císařem Svaté říše 
římské. Spolu s Městskou 
knihovnou Frýdek-Mís-
tek si můžete odkaz Karla 
IV. připomenout soutěž-
ně-vědomostním cyklem 
Karel IV. 700.

Karel IV. byl první pa-
novník, který dokázal dát 
českým zemím evropský 
rozměr a učinit je skuteč-
nou perlou své koruny. Pro 
jeho státnické schopnosti 
a nezměrný kulturní od-
kaz považují Češi Karla 
IV. za jednu z nejvýznam-
nějších postav své historie. 
Odkaz „Otce vlasti“ je stále 
kolem nás a je na nás, dě-
dicích tohoto odkazu, aby-
chom jej dokázali uchovat 
a předat dalším generacím. 

Představíme si císaře 
Karla IV. jako vizionáře, 
myslitele, vzdělance, me-
cenáše, budovatele, státní-
ka, cestovatele, hospodáře, 
křesťana a diplomata.

Od února do listopa-
du vždy v prvním týdnu 
v měsíci budou v prosto-
rách knihovny k dispozici 
letáčky s otázkou, kvízem 
nebo křížovkou. Letáček 
s vyznačenou odpovědí 
můžete odevzdat v kterém-
koli oddělení knihovny. 

Chcete-li soutěžit, přijďte 
si do knihovny pro soutěž-
ní letáčky s logem svato-
václavské koruny nebo si 
je vytiskněte z webových 
stránek www.knihovnafm.
cz.

Například v únoru se 
luští křížovka, jejíž tajen-
ka se věnuje první velké 
zkoušce života, kterou pro-
žil budoucí císař Karel IV. 
v roce 1332, kdy vedl celé 
vojsko a slavně zvítězil 
v jisté bitvě. Jaké, to vyluš-
títe, pokud budete napří-
klad vědět, že:
- Otcem Karla IV. byl...
- Po matce byl Karel IV. 
z rodu...
- Karel IV. se narodil 
v (město)...
- Jméno Karel IV. přijal bu-
doucí císař při obřadu zva-
ném... atd.

Na konci každého mě-
síce bude ze správných 
odpovědí vylosován jeden 
výherce, který získá regis-
traci zdarma do Městské 
knihovny Frýdek-Místek, 
p.o. Na konci listopadu 
2016 bude ze všech správ-
ných odpovědí všech deseti 
kol vylosován jeden výher-
ce, který získá knihy dle 
vlastního výběru v hodnotě 
2000 Kč a další dva v hod-
notě 500 Kč. 

Přejeme vám hodně štěs-
tí v soutěži.

Donášková služba knihovny

Pozvání Josefa 
Kleinwächtera, místního 
podnikatele a patriota, 
k návštěvě jeho tiskárny 
poskytující díky široké-
mu produktovému port-
foliu zaměstnání dvěma 
desítkám zaměstnanců, 
přijali zástupci vedení 
města, kteří byli osloveni 
u příležitosti každoroční 
výstavy betlémů.

Ukázalo se, že výstava 
více než stovky betlémů, 
kterou navštěvují na Ště-
pána tisícovky lidí, není 
jediným příspěvkem Josefa 
Kleinwächtera k frýdecko-
-místeckému dění. Vede-
ní města představil sérii 
velkoplošných fotopláten 
záběrů Frýdku-Místku 
z ptačí perspektivy, které 
obstarává díky své vášni 
v tandemové lety. Moto-
rový paragliding je adre-
nalinovým i uklidňujícím 
zážitkem zároveň. Dobro-

družství je svým způsobem 
i podnikání v polygrafii, 
které rozvíjí již 25. rokem 
s důrazem na investiční 
rozvoj a inovace. „Jsme 
rádi za každou firmu, kte-
rá má za sebou již tako-
vou historii, která je sama 
o sobě důkazem seriózního 
podnikání. A přínosem je 
každá firma, která dokáže 
do Frýdku-Místku získat 
finanční prostředky z Ev-
ropské unie, které dokážou 
zajistit konkurenceschop-
nost a pracovní příležitos-
ti pro naše občany. Máme 
ve městě v průmyslových 
zónách větší zaměstna-
vatele, ale Frýdek-Místek 
potřebuje i co nejvíce zdra-
vých podnikatelských sub-
jektů, skutečně spjatých 
s místním děním, jako je 
tiskárna Kleinwächter,“ je 
přesvědčen náměstek pri-
mátora Karel Deutscher. 
 (pp)

EXKURZE V TISKÁRNĚ: Josef Kleinwächter nechal vedení města nakouknout pod 
pokličku typografie.  Foto: Petr Pavelka

Tiskárna podporuje patriotismus
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Letošní 
16. ročník 
Tříkrálo-
vé sbírky 
se opět 
v yd a ř i l . 

Celkový výtěžek v rámci 
Charity Frýdek-Místek 
činí 1 851 079 Kč, které po-
mohou lidem v tísni a roz-
voji charitního díla. V ob-
lasti, kde působí Charita 
Frýdek-Místek, se během 
prvních 14 lednových dní 
vydalo do ulic 280 koled-
nických skupinek. 

Tři králové obcházeli do-
mácnosti a vinšovali štěstí, 
zdraví v novém roce. Na úze-
mí města Frýdku-Místku 
koledovalo celkem 80 skupi-
nek a vybralo se 497 316 Kč. 
V jednotlivých částech se vy-
koledovaly tyto částky:

Frýdek - 256 070 Kč
Místek - 150 689 Kč
Chlebovice - 31 975 Kč
Lískovec - 14 302 Kč
Skalice - 16 994 Kč
Zelinkovice - 27 286 Kč
Peníze z letošního výtěž-

ku použijeme na nákup vel-
kokapacitní pračky na Oázu 
pokoje, investice do budovy 
Domu pokojného stáří, pod-
poru Dobrovolnického cent-
ra, podporu činnosti a zlepše-
ní kvality terénní péče, na své 
si přijdou i další střediska.

„Děkujeme všem dárcům 
za vstřícnost a vřelé přijetí na-
šich koledníků a koledníkům 
za jejich nasazení a ochotu. 
Bez vás by sbírka nebyla ta-
ková, jaká je,“ děkuje ředitel 
Charity Frýdek-Místek Mar-
tin Hořínek a dodává: „Vý-
sledky sbírky jsou pro nás 

povzbuzením a také závaz-
kem, neboť ukazují, že lidé 
v regionu nejsou lhostejní 
a naše práce má smysl, který 
veřejnost vnímá.“
 Mgr. Renáta Zbořilová,
  koordinátorka Tříkrálové
  sbírky Charita F-M

Stává se vám, že si jdete 
jenom tak po ulici a najed-
nou potkáte partičku pu-
berťáků, kteří se chovají 
poněkud zvláštně? Na hla-
vách kapuce, v rukách 
mobil s hlasitou hudbou. 
Když se mi to stane, mu-
sím si vzpomenout na svo-
ji pubertu a taky na to, 
co všechno jsem v tomto 
bouřlivém období dělal.

Najednou je vnímám ji-
nak, chápu jejich chování, 
chápu, že se chtějí odlišit 
a být jiní než celá společ-
nost. Puberta je vzpoura. 
Vzpoura proti režimu, hod-
notám a hlavně proti všem 
dospělým, kteří nic nechá-
pou. V těchto mladých li-
dech se odehrává boj na více 
frontách. Musí se vypořádat 
s přijetím své nové identity, 
která s dozráváním pohlav-
ních orgánů nutně souvisí. 
Není to jednoduché, plně 
přijmout sebe včetně svojí 
nově zrozené sexuality. Jde 

o proces biologický, a proto 
zcela přirozený, nelze se mu 
vyhnout. Důležitou roli zde 
hraje komunikace a mož-
nost si o těchto „věcech“ 
s někým popovídat. Nepsa-
nou povinností dospělých, 
kteří jsou v blízkém okolí 
dospívajícího puberťáka, je, 
zkusit si o tom promluvit. 
Pravdou je, že i když mají ro-
diče tuto snahu, je to těžké. 
K pubertě totiž patří i změ-
na v sociální oblasti, kdy se 
mladý člověk snaží názoro-
vě osamostatnit. Rady rodi-
čů většinou proto nepřijímá 
a dají se přirovnat k házení 
hrachu na zeď. Vhodným 
dospělým pro komunikaci 
s dospívajícími můžou být 
v těchto chvílích právě lidé 
mimo rodinný kruh. Patří 
sem třeba učitel, ke které-
mu má žák důvěru, vedoucí 
kroužku nebo terénní pra-
covník, kterého může potkat 
na ulici. Z vlastní pozice 
terénního pracovníka můžu 

říct, že navazování vztahů 
s dospívajícími není vůbec 
jednoduché a vyžaduje tr-
pělivost a čas. Až potom se 
v určitých případech může 
po vzájemné komunika-
ci vytvořit důvěrný vztah, 
ve kterém adolescent začne 
sdílet své pocity. 

Terénní služba Rebel, 
jedno ze středisek Charity 
Frýdek-Místek, se snaží být 
„uchem“, které těmto hla-
sům naslouchá. Při svých 
aktivitách zaměřené na děti 
a mládež se řídíme pravi-
dly, která respektují osob-
nost i názory našich klientů 
a do ničeho je nenutíme. 
Nemějte proto strach, když 
uvidíte, jak se vaše dítě baví 
na ulici s někým neznámým. 
Nemusí to být zrovna pedo-
fil nebo úchyl. Můžu to být 
právě já, nebo někdo z mých 
kolegů, který se jenom snaží 
„naslouchat hlasům ulice.“ 
 Martin Paľov, pracovník 
 Terénní služby Rebel

Z pražského ústředí zná-
mé charitativní organizace 
ADRA přišlo v těchto dnech 
na naši městskou organizaci 
Svazu důchodců potvrzení 
o převzetí našeho finanční-
ho daru. Domníváme se, že 
trochu podrobnější infor-
mace o naší dobročinnosti 
mohou inspirovat i další 
spolky, organizace a kolek-
tivy, ale i jednotlivce k pod-
poře těch nejpotřebnějších. 
Mnozí takovou podporu dá-
váme osobně. Ať formou fi-
nančních příspěvků, či věcí, 
které již nepoužíváme, ale 
mohou ještě sloužit. 

Když jsme v roce 2014 po-
řádali druhý ročník výstavy 
tvořivosti a sběratelství seni-
orů HOBBY, vznikl nápad, 
požádat vystavující o daro-
vání nějakého svého výrob-
ku. Zabralo to. Sešlo se nám 
kolem třiceti předmětů. For-
mou zábavné dražby na der-
niéře výstavy jsme získali za-
jímavou částku, a když jsme 
přidali dobrovolné příspěvky 
návštěvníků v jejím průběhu, 
byly z toho 4000 korun. 

V té době jsme měli v čer-
stvé paměti tragický požár 
Jurkovičovy chaty Libušín, 

vyhořelé na Pustevnách. Náš 
příspěvek byl malou cihlič-
kou do této velké stavby lid-
ské solidarity. 

V minulém roce závěrem 
již třetího ročníku výstavy 
HOBBY jsme dražbou vý-
tvorů našich seniorů získali 
obdobnou částku. Rozhodnu-
tí tentokrát padlo na ADRU. 
Je to organizace známá, 
důvěryhodná, a co nás hlav-
ně oslovilo, že většina její 
pomoci směřuje na potřebné 
děti jak u nás, tak v mnohých 
postižených oblastech svě-
ta. Jsme-li informováni, že 
ADRA podpořila výstavbu 
vesnice zničené zemětřese-
ním v Nepálu, nebo použila 
prostředky na vzdělání, vý-
živu, zdravotní péči o děti 
u nás i v daleké cizině, vyvo-
lává to v nás moc dobré poci-
ty, zahřeje to u srdce. 

Co je snad na takovéto 
dobročinnosti zvláště chvály-
hodné, je vložená tvůrčí prá-
ce proměněná v pomoc po-
třebným. Věřme, že příklady 
táhnou, a my důchodci jsme 
odhodlaní v tom pokračovat.

 Dalibor Kališ, 
 Městská organizace 
 Svazu důchodců F-M 

 Poradna pro ženy a dív-
ky opět přijímá potřeby 
pro miminka do jednoho 
roku věku dítěte od dárců 
z Frýdku-Místku a blízké-
ho okolí. 

Bezplatná služba ma-
teriální výpomoci pro 
maminky, potažmo jejich 
děti, koordinovaná Porad-
nou pro ženy a dívky, má 
již mnohaletou tradici. Při 
této praktické pomoci po-
radna spolupracuje s další-
mi místními organizacemi 

a úřady. 
Pracovnice poradny při-

jímají prioritně:
• kočárky, které mohou 
být použité, starší, ale pře-
devším funkční; postýl-
ky, lůžkoviny, povlečení, 
prostěradla; autosedačky; 
vaničky; zavinovačky, 
nánožníky, deky; nepouži-
té jednorázové pleny, vy-
prané látkové pleny a plen-
kové kalhotky; vyprané 
kojenecké oblečení ve veli-
kostech 56 a 62. 

Věnovat je možné vše, 
co je při péči o novorozen-
ce a kojence nezbytné. 

Kontakty:
Poradna pro ženy a dív-

ky, Palackého 131, Frýdek-
-Místek 738 01
 Tel.: 558 434 961
frydek@poradnaprozeny.eu 
Sociální pracovnice a ko-
ordinátory materiální vý-
pomoci:
 Tel: 731 492 840, 
 731 078 299

Rekvalifikace s akreditací MPSV:
Pracovník v sociálních službách 

v době od 22. 2. do 28. 4. v rozsahu 160 hodin včetně 
praxe. Kurz se uskuteční v budově Obchodní akademie, 
Palackého 123 ve Frýdku-Místku v odpoledních hodi-
nách, a to 3x týdně. Kontakt: 732 349 654

Nová profese s akreditací MŠMT:
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
se uskuteční v době od 7. 3. do 23. 5. v rozsahu 160 ho-
din. Rekvalifikace se uskuteční v budově Obchodní aka-
demie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku v odpoledních 
hodinách 3x týdně. Uchazeči úřadu práce mají možnost 
získání příspěvku v rámci zvolené rekvalifikace, více 
na odd. rekvalifikace ÚP. Kontakt. 732 349 654.

Být rebel nemusí být vždy špatné...

Tým Rebelu.

Důchodci nemyslí jen na sebe

Tříkrálová sbírka 2016 se povedla

Máte doma nepotřebný kočárek?
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Zástupci vedení města 
Město Frýdek-Místek při-
jali koncem ledna na rad-
nici zástupce Lašského 
sportovního klubu, aby 
ocenili jeho výborné spor-
tovní výsledky. Ve velké 
zasedací síni byly za účasti 
náměstka primátora Pav-
la Machaly a předsedy 
sportovní komise Tomá-
še Chlebka vyzdvihnuty 
výkony deseti nejlepších 
„lachů“.

Ti odměnili Báru Bro-
žovou, Beátu Gazdovou, 
Romanu Grunovou, Karlu 
Chlopčíkovou, Kristýnu 
Lancovou, Kateřinu Palá-
novou, Annu Studénkovou, 
Matěje Pajtla, Štěpána Sur-
mu a Tobiáše Šimčáka.

„Jako trenér dobře vím, 
že úspěchy a medaile jsou 
o talentu, ale i motivaci 
a dřině,“ ocenil mladé spor-
tovce Tomáš Chlebek, který 
ke každému kromě výsled-
ků přidal i další informace, 
které vytěžil od trenérů. 
S Pavlem Machalou součas-
ně vyjádřili naději, že jed-
nou přijmou na radnici ně-
které z dětí znovu, už coby 
třeba úspěšné olympioniky.

Matěj Pajtl – celkový 
vítěz Českého poháru ka-
tegorie U15 v moderním 
pětiboji (MP), vicemistr re-
publiky v MP, dvojnásobný 
medailista v plavání na letní 
Olympiádě mládeže v Plzni. 
Největší mládežnická na-
děje MP v ČR, ač teprve 
13letý, je nominován do ka-
tegorie U17, aby bojoval 
o nominaci na ME.

Anna Studénková – cel-
ková vítězka ČP kategorie 
U11 v MP, mistryně repub-
liky v MP, třínásobná me-
dailistka v plavání v Pohá-
ru desetiletých. Obrovský 
talent, který sbírá medaile 
v plavání i v MP. Štěpán 
Surma – mnohonásobný ob-
lastní přeborník v plavání, 
mnohonásobně v TOP 10 
na MČR v plavání, 2. mís-
to na MČR družstev v mo-
derním pětiboji U13. Jeden 
z největších „dříčů“ v klubu. 

Beáta Gazdová – mnoho-
násobná medailistka na ob-
lastních přeborech v plavání, 
18. místo na mezinárodních 
závodech Olympijských 
nadějí v MP U17. Jako nej-
starší je průkopnicí ve všech 
disciplínách v moderním 

pětiboji a z jejich chyb se učí 
ostatní.

Tobiáš Šimčák – mnoho-
násobný oblastí přeborník 
v plavání, 5. místo na MČR 
kat. U11 v MP, 2. místo 
na MČR družstev v MP 
U13. Nesmírně všestranný 
sportovec, který umí snad 
každý sport.

Kristýna Lancová – mno-
honásobná oblastní přebor-
nice v plavání, mnohoná-
sobně v TOP 10 na MČR 
v plavání. Vynikající plav-
kyně, která se dala na MP, 
ve kterém má velký poten-
cionál.

Kateřina Palánová – han-
dicapovaný sportovec, 13. 
místo na MČR v plavání. Je 
pro všechny velkým vzorem 
ve svém tréninkovém úsilí 
a sportovním zapálení.

Karla Chlopčíková – 5. 
místo na MČR v MP kat. 
U13 , 4. místo v soutěži 
družstev na MČR kat. U13 
v MP. Výborná plavkyně, 
velmi dobře také střílí.

Bára Brožová – 8. mís-
to na MČR v MP kat. U13, 
4. místo v soutěži družstev 
na MČR kat. U13 v MP. 
Vynikající běžkyně, která 

TK Tennispoint je mi-
mořádně aktivní v zimní 
sezoně na pořadatelském 
poli. V každém měsíci po-
řádá napříč kategoriemi 
tenisové turnaje, na které 
se sjíždí kvalitní konku-
rence, protože ne všude 
jsou k dispozici tři kurty 
s potřebným zázemím 
a dokonalou organizací, 
která účastníkům maxi-
málně šetří čas.

V lednu se ve Frýdku-
-Místku odehrály hned dva 
turnaje dorostenců, jeden 
dorostenek, dále turnaj 
vyšší kategorie starších 
žáků a turnaj mladších 
žákyň. V něm si velmi 
dobře vedla Nela Dedková, 
která vyhrála singl a v de-

blu se dostala do finále. 
Na prvním lednovém tur-
naji dorostenců se nejvíce 
prosadili z frýdecko-mís-
teckých tenistů Patrik Pa-
velka (Tennispoint) a Cy-
ril Šlachta (TK Etiam), 
kterým se povedlo dostat 
se do semifinále. Druhý 
dorostenecký podnik už 
Patrik Pavelka ovládl, když 
vyhrál singl po výhře nad 
Vojtěchem Mertou (TK 
PRIS F-M) i debl s klubo-
vým parťákem Kryštofem 
Krmaschkem. Nejvýše 
žebříčkově postavený hráč 
TK Tennispoint Patrik Pa-
velka si úspěch v podobě 
„double“ užil také na úno-
rovém turnaji v Havířově. 
 (pp)

S lídrem třetiligové 
soutěže se naši fotbaloví 
A muži trápili. Po hodině 
hry dokonce museli dota-
hovat tříbrankové manko. 
Nakonec se to valcířům po-
dařilo a z Ostravy si odváží 
remízu 3:3.

Proti vedoucímu celku 
MSFL postavil trenér Miku-
láš Radványi sestavu, která 
toho ve středečním duelu 
se slovenskou Skalicí moc 
neodehrála. Lepší vstup 
do utkání měli domácí. Už 
v 6. minutě uvolnil Kovařík 
kolmicí nabíhajícího Musio-

la a odchovanec ostravského 
Baníku započal povedeným 
lobem své střelecké one-
-man-show. Ve 21. minutě 
se Metelkova střela odrazila 
k volnému Musiolovi, pro 
kterého již nebyl problém 
trefit opuštěnou branku – 
2:0. Hosté mohli do konce 
prvního dějství s naprostým 
klidem vyrovnat. To by si 
ale musel střelecké kopačky 
obout útočník Hošek, který 
nejméně ve třech případech 
střelecky selhal. Proti domá-
címu mladíkovi v brance ne-
uspěl ani Talián.

Do druhé půle poslal tre-
nér Radványi osm nových 
hráčů. Na hře hostí to bylo rá-
zem znát, ale opět přišla chy-
bička v defenzivě a po faulu 
Peciara na Hruzíka se pískala 
penalta. Míč si vzal Musiol 
a přesnou ranou nedal Penk-
sovi v naší bráně šanci – 3:0. 
Po hodině hry to byla pro 
naše fotbalisty docela velká 
sprcha.

První jiskřičku naděje ale 
vykřesal v 64. minutě Vysko-
čil, který na bližší tyči těžil 
z přesné Ujlakyho přihrávky. 
Druhý náš gól přidal o dvě 
minuty později dělovkou 
Peciar. Valcíři na hřišti ožili 
a v 71. minutě bylo vyrovná-
no. Byrtus se uvolnil na levé 
straně hřiště a přesným cen-
trem našel hlavu Hoška – 3:3.

Sestava: Penksa (60. Pre-
psl) – Ilko (46. Švrček), Lite-
rák (46. Peciar), Farský (46. 
Klabník), Slaninka (46. Byr-
tus) – Krčula (46. Ujlaky), 
Tobiáš (46. Krišto), Ďuriška 
(46. Skwarczek), Talián (46. 
Ižvolt) – Hošek, Vyskočil. 
Trenér: Mikuláš Radványi.

NA RADNICI: Úspěšní zástupci Lašského sportovního 
klubu.  Foto: Petr Pavelka

Vícebojaři byli přijati na radnici

PRINCE WINTER TENIS YOUNG: Zcela vlevo úspěš-
ná mladší žákyně TK Tennispoint Nela Dedková. 
 Foto: Petr Pavelka

Tennispoint je i v zimě aktivní

Hokejisté HC Frý-
dek-Místek ve středu 
3. února na svém ledě 
vyzvali Techniku Brno, 
které chtěli oplatit pro-
sincovou prohru. 

Začátek nebyl pro do-
mácí vůbec jednoduchý, 

hosté se dostali do velmi 
rychlého vedení, to jim 
však dlouho nevydrželo. 
Frýdecko-místečtí doká-
zali nepříznivý stav otočit 
již v první třetině a Tech-
niku nakonec porazili 
přesvědčivě 5:1.

Hokejisté oplatili Technice
prosincovou prohru – 5:1

se výrazně lepší i v dalších 
disciplínách.

Romana Grunová – 3. 
místo v soutěži družstev 

na MČR kat. U11 v MP. 
Výborná parťačka do nepo-
hody, která výborně tmelí 
kolektiv nejmenších.  (pp)

Valcíři museli dotahovat
MFK VÍTKOVICE – MFK F-M 3:3 (2:0)

kam za sportem a relaxací
ZIMNÍ PŘÍPRAVA MFK F-M:

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.
FNL

5. 3. 2016, 14.30 (Stovky)
MFK FM – Baník Sokolov 

Domácí zápasy HC F-M – 1. liga
so 20. 2. v 17.00 Frýdek-Místek – Břeclav 

Mistrovství České republiky ve volejbale kadetů
3.-6. 3., hala SPŠ

za účasti domácího celku ŠSK Beskydy
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V předehrávce 17. kola 
extraligy 3. února házen-
káři SKP Frýdek-Místek 
bez svých opor Petrovského 
a Stracka ve vyrovnaném 
souboji nestačili na lídra 
tabulky Duklu Praha. Pet-
rovský sice vstřelil tři góly, 
ale ze sedmiček, jiné zapo-
jení do hry mu stále nedo-
volí zranění kotníku.

Bez dvou ofenzivních opor 
Vojtěcha Petrovského a Se-
bastiana Stracka se házen-
kářům sice po výhře 30:27 

nad Plzní podařilo postoupit 
mezi nejlepší čtyři v pohá-
ru, o čtyři dny později se ale 
museli po bojovném výkonu 
nakonec sklonit před jedním 
z aspirantů na titul Duklou 
Praha. V improvizované 
sestavě hrál na levé spojce 
Miloslav Krahulík. Ten hod-
notil: „Odehráli jsme skvělý 
zápas na to, že jsme byli bez 
dvou nejlepších ofenzivních 
hráčů. Bohužel kádr je už tak 
úzký, že ke konci nám došly 
síly. Střetnutí nám ukázalo, 

že můžeme hrát skutečně 
s každým. I přes absence klí-
čových hráčů jsme odehráli 
vyrovnaný duel s lídrem 
soutěže. Je to plus pro nás 
pro všechny. Před sezonou 
bylo cílem play off, takže 
spokojení budeme s jakým-
koli umístěním v nejlepší 
osmičce. Kdybychom Duk-
lu porazili, mohli jsme se 
zase o něco posunout. Nyní 
máme těžké rozlosování, 
kdy hrajeme většinu zápasů 
venku. Pokusíme se urvat 
nějaké body z hřišť soupeřů, 
ale bude to nesmírně těžké 

Ve dnech 29.–31. ledna 
přivítala Beskydská šacho-
vá škola ve Středisku vol-
ného času Klíč zahraniční 
soupeře – mladé šachisty 
Liptovské šachové školy. 
Obě organizace mají mno-
ho společného. Tak jako 
BŠŠ se věnuje výchově 
šachistů už v mateřských 
školách, i v Liptovském 
Mikuláši jsou pro tuto hru 
získávány ty nejmenší děti.

Svěřenci LŠŠ, tak jako 
BŠŠ u nás, pravidelně do-
sahují významných úspěchů 
v tamních mládežnických 
šachových soutěžích a re-
prezentují Slovensko na me-
zinárodních turnajích. Také 
členové LŠŠ hrají na Slo-
vensku extraligu. Dalo by se 
tedy říci, že se jedná o vskut-
ku reprezentativního soupe-
ře. Vzájemný zápas těchto 
dvou „škol“ tak vzbuzoval 
velkou zvědavost.

K prvnímu střetnutí došlo 
v září loňského roku na Slo-
vensku. Tehdy byla úspěšněj-
ší Beskydská šachová škola, 
když družstvo „A“ zvítězilo 
v poměru 20:16 a družstvo 
„B“ dokonce 24,5:11,5. Pod 
dojmem těchto úspěchů pa-
noval tedy tentokrát na stra-
ně domácích mírný optimis-
mus. Opravdu jen mírný, 
neboť podceňovat soupeře 
se nikdy nevyplácí a pý-
cha předchází pád. Opět se 
střetla dvě šestičlenná druž-
stva, která odehrála každé 
šest kol. Družstvo BŠŠ „A“ 
se prezentovalo těmito vý-
sledky: 4:2, 4:2, 4:2, 6:0, 5:1, 
5:1. Všech šest zápasů tedy 
vyhrálo s celkovým skóre 
28:8. Družstvo BŠŠ „B“ se 
své role zhostilo podobně: 
3:3; 3,5:2,5; 4,5:1,5; 4,5:1,5; 
4,5:1,5; 3:3. Čtyři výhry 
a dvě remízy, celkové skóre 
23:13. Nejlepšími hráči BŠŠ 

byli Tobiáš Krejčok (zápas 
„A“, získal 6 bodů) a Adam 
Frank (zápas „B“, získal 
5,5 bodu). Pokud bychom 
to tedy chtěli sumarizovat, 
tak z 12 zápasů Beskydská 
šachová škola 10 vyhrála 
a 2 remizovala. Nepoznala 
porážku. To je jistě velký 
důvod k radosti. Za zmín-
ku ovšem rovněž stojí, že 
většina partií měla velmi 
vysokou úroveň a navzdory 
opticky jasnému výsledku se 
jednotlivá vítězství nerodila 
lehce. Soupeř byl opravdu 
silný a jeho hráči podlehli 
často až po trpělivé a přesné 
hře našich mladých šachistů. 
Je to ta nejlepší kombinace, 
když dobrý výsledek není 
dílem náhody, ale logickým 
završením kvalitního vý-
konu. Propracovaný systém 
tréninků v BŠŠ tak nese své 
ovoce. 

 Tomáš Adamec

Vypadá to, jako by si 
všechny děti, které hrají 
barevný minivolejbal, daly 
předsevzetí, že budou v no-
vém roce pravidelně sporto-
vat. Na další krajský turnaj 
v barevném minivolejbale 
se totiž sjelo rekordních 135 
týmů z celého kraje.

Tělocvična Šestky 
ve Frýdku-Místku tak v ne-
děli 24. ledna téměř praskala 
ve švech. Přes tři sta dětí se 
spolu se svými rodiči a trené-
ry zúčastnilo dalšího tradič-
ního barevného klání. Zvlád-
nout takové množství zápasů 

už chce opravdu dobrou or-
ganizaci. Když však spojí síly 
zkušené týmy ŠSK Beskydy 
a ŠSK Ostrava, tak je z toho 
nakonec opět prima turnaj. 
Vedoucími jednotlivých 
barevných kategorií byli 
Monika Bradová, Markéta 
Zuczková, Eva Turková, Jan 
Pajdla a Veronika Fatrdlová. 
V PC centru vládli Ondřej 
Gramel a Jakub Mertl. Prů-
vodní slovo měla po celou 
dobu Hana Zelová, a to vše 
pod vedením Nikoly Němco-
vé a Radky Drabinové, které 
jsou těmi nejlepšími dobrými 

dušemi barevného minivolej-
balu.

Opět musíme pochválit 
všechny zúčastněné za je-
jich výkony. Malí sportovci 
se zlepšují turnaj od turnaje. 
Nicméně vyhrát může vždy 
jen jeden, takže výsledková 
listina v jednotlivých katego-
riích vypadá takto:

Žlutá kategorie: 1. Raš-
kovice C, 2. 5 ZŠ FM B, 3. 
Metylovice A

Oranžová: 1. VK Besky-
dy Frýdlant n/O, 2. Raškovi-
ce A, 3. Hlučín Rovniny A

Oranžovočervená: 1. 7 

ZŠ FM A, 2. ZŠ Kučery Ost-
rava E, 3. 7 ZŠ FM C

Červená: 1. Raškovice A, 
2. Staré Město a Sedliště A, 
3. Maliny

Zelená: 1. Raškovice A, 2. 

Přerov B, 3. Happy Opava A
Modrá holky: 1. Odry A, 

2. Orlová A, 3. VK Valmez A
Modrá kluci: 1. VK Val-

mez C, 2. ŠSK Ostrava A, 3. 
ŠSK Ostrava B

Minivolejbalisté lámali rekordy

Naši mladí hráči znechutili 
slovenskému soupeři šachy

MILOSLAV KRAHULÍK: Díky marodce proti Dukle 
zaskakoval na postu levé spojky.  Foto: Jan Smekal

Na Duklu jsme nestačili
SKP F-M – HC Dukla Praha 24:27 (13:15)

30. ledna se deset plav-
ců Plaveckého oddílu F-M 
vypravilo do polského Cie-
szyna na mezinárodní pla-
vecký meeting MarioSport 
– Runda II. Osm děvčat 
a dva chlapci (roč. 2003-
2007) bojovali na tratích 
25 m VZ, 25 m prsa, 50 m 
VZ, 50 m M, 100 m Z a po-
lohová štafeta 4x50 m.

Že šlo o závody velmi 
úspěšné, dokládá stručná 
statistika: 20 startů – 16 
bodovaných umístění – 8 
medailí (K. Kišová – 3. mís-
to 25 m VZ, A. Fuková – 2. 
místo 25 m prsa, K. Fuko-
vá – 2. místo 50 m VZ, M. 
Tůmová – 3. místo VZ a 2. 

místo M, K. Chlopčíková – 
2. místo 50 m VZ a 3. místo 
50 m M, dívčí štafeta K. Fu-
ková, L. Blahutová, M. Tů-
mová a K. Chlopčíková – 2. 
místo polohová štafeta 4x50 
m). Polohová štafeta dovezla 
stříbrný pohár! Gratuluje-
me! 

„Všichni naši plavci, včet-
ně T. Mrázka, P. Mrázka, A. 
Klančíkové a A. Chlopčíko-
vé, předvedli skvělé výko-
ny, mnozí si zaplavali nové 
osobní rekordy a nasbírali 
cenné zkušenosti do dalších 
závodů. Všem patří velká 
pochvala,“ komentovala 
a koučovala tentokrát trenér-
ka Barbora Fuková. 

Další úspěchy plavců

ve složení, ve kterém mo-
mentálně hrajeme. A v do-
mácích utkáních už nebude-
me chtít ztrácet.“ 

Sestava a branky SKP: 
Pyško (1. poločas 35 %), Štol-

car (2. poločas 33 %) - Bosák, 
Klaban 2, Pomichálek 1, Raj-
noha Jan 1, Meca 1, Mynář 2, 
Petrovský 3/3, Gřešek 1, Va-
cula, Kichner 5, Barvík, Raj-
noha Lukáš 2, Krahulík 6.
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Statutární město Frý-
dek-Místek je vlastníkem 
pozemků p. č. 1330 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 
391 m2, p. č. 1331/8 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 
443 m2, p. č. 1331/4 ostatní 
plocha, jiná plocha o výmě-
ře 5183 m2 a části pozemku 
p. č. 1333/4 ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře cca 
1000 m2, vše k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (17. lis-
topadu, Collo-louky). 

Záměrem města je tyto po-
zemky pronajmout za účelem 
realizace investičního zámě-
ru a následně, po realizaci 
tohoto záměru, předmětné 
pozemky investorovi prodat. 
Předmětem nájmu a prodeje 
mohou být pozemky jako ce-
lek, nebo daná lokalita může 
být rozdělena max. na 2 části 
z důvodu možných bezpeč-
ných vjezdů na pozemky, kdy 
původní vjezd bude z bez-
pečnostních důvodů zrušen. 
Předpokládá se, že rovněž 
z bezpečnostních důvodů 
bude upravena křižovatka 17. 
listopadu x Collo-louky. Po-
vinností investora-nájemce 
bude vybudovat nový vjezd, 
popř. vjezdy na pronajaté po-
zemky a dále bude muset re-
spektovat úpravu křižovatky 
17. listopadu x Collo-louky. 

Pokud budou pozemky 
rozděleny na dvě části, bude 
nutná součinnost jednotli-
vých investorů při řešení 
napojení na inženýrské sítě 
a na místní komunikaci. 

Pozemky lze dle Územ-
ního plánu Frýdku-Místku 
využít následně: 

Přípustné využití: 
stavby pro lehký průmysl 
stavby pro drobnou a ře-
meslnou výrobu 
stavby pro technické služby 
stavby pro skladování 
autoservisy, pneuservisy 
čerpací stanice pohonných 
hmot, myčky 
stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury 
stavby a zařízení technické 
infrastruktury 

Nepřípustné využití: 
stavby pro těžký průmysl 
stavby zemědělské 
stavby pro bydlení 
stavby pro rodinnou rekreaci 
stavby zahrádkářských chat 
stavby pro školství, zdravot-
nictví, sociální péči 
stavby kulturní a církevní 
stavby, které svým provozem 
představují zvýšené riziko 
z hlediska životního prostře-
dí (možná kontaminace úze-
mí, zvýšená prašnost, zvý-
šený hluk, objemné přesuny 
materiálu) 

Koeficient zastavění po-
zemku (KZP) je pro plochu 
lehkého průmyslu VL stano-
ven max. 0,75. 

Územní plán definuje 
lehký průmysl – výrobní 
činnost, která používá malé 
množství částečně zpracova-
ného materiálu pro výrobu 
zboží s relativně vysokou 
hodnotou na jednotku zboží 
a je zpravidla orientována 
přímo na spotřebitele, např. 
výroba nábytku, oděvů, obuvi 
a spotřební elektroniky, potra-
vinářský průmysl, papírenský 
a polygrafický průmysl, apod. 

Těžký průmysl je defino-
ván jako průmyslová výroba, 
která produkuje výrobky, ur-
čené zpravidla pro další zpra-
cování – těžba a zpracování 
surovin, hutnictví, strojíren-
ství, průmysl paliv, energeti-
ky, chemický průmysl, apod. 

Koeficient zastavění po-
zemku je územním plánem 
definován jako poměr mezi 
součtem výměr zastavěných 
a zpevněných ploch na regu-
lovaném pozemku k výměře 
tohoto pozemku. 

Regulovaný pozemek je 
stavební pozemek, tj. zasta-
věné plochy a nádvoří, jakož 
i eventuální přiléhající další 
pozemky tvořené pozemko-
vými parcelami, které s nimi 

provozně souvisejí, provozně 
na ně navazují a jsou s nimi 
užívány jako jeden celek. 

Rada města Frýdku-Míst-
ku schválila záměr prona-
jmout a prodat tyto pozemky 
na svém jednání dne 26. 1. 
2016. Tento záměr byl zveřej-
něn na úřední desce Magis-
trátu města Frýdek-Místek. 

Statutární město Frýdek-
-Místek chce zjistit zájem 
potenciálních investorů 
o pronájem předmětných 
pozemků s následným od-
prodejem. Za tímto účelem 
vyzýváme zájemce, aby pro-
jevili svůj zájem písemným 
podáním včetně stručného 
popisu záměru využití po-
zemků v souladu s územním 
plánem, doručeným v za-
lepené obálce s označením 
„Collo-louky – neotvírat“ 
na adresu Magistrát města 
Frýdku-Místku, Radniční 

1148, Frýdek-Místek, v ter-
mínu do 1. 3. 2016. 

Následně, po uplynutí 
termínu, budou zájemci in-
formováni o dalším postupu. 
Předpokládá se, že v přípa-
dě více zájemců o pronájem 
a prodej pozemků vyhlásí 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabídkové licitační řízení. 
Zájemci, jejichž investiční zá-
měr bude v rozporu s přípust-
ným využitím dle územního 
plánu, nebudou do případné-
ho nabídkového licitačního ří-
zení pozváni. Statutární měs-
to Frýdek-Místek si vyhrazuje 
právo nevypsat nabídkové li-
citační řízení. 

V případě potřeby se ob-
racejte na vedoucí OSOM 
Ing. Bc. Hanu Kalužovou, tel. 
558 609 171, nebo na vedoucí 
majetkoprávního oddělení 
Bc. Kateřinu Kozelskou, tel. 
558 609 175. 

V průběhu měsíců února 
a března roku 2016 bude 
Statutární město Frýdek-
-Místek realizovat pro-
střednictvím společnosti 
TS a.s. další kácení dřevin 
na plochách veřejné zeleně 
ve vlastnictví Statutární-
ho města Frýdek-Místek, 
ve správě odboru životní-
ho prostředí a zemědělství. 
Celkem bude vykáceno 
56 ks stromů, z toho 9 ks 
ve Frýdku a 47 ks v Místku. 

Kromě jednotlivých stro-
mů, vytipovaných referenty 
zeleně odboru životního pro-
středí a zemědělství ke káce-
ní z důvodů usychání a napa-
dení dřevokaznými houbami 
a z toho pramenící snížené 
provozní bezpečnosti, dojde 
na několika lokalitách ke ká-
cení většího množství vzrost-
lých stromů. Konkrétně 
bude vykáceno deset stromů 
v Sadech Bedřicha Smetany, 
devět stromů na ulici Bahno-
-Příkopy v porostu mezi ko-
munikací a Hodoňovickým 
náhonem a jedenáct stromů 
v zapojeném porostu dřevin 
mezi ulicemi Lesní a Palko-
vická v úseku od křižovatky 

s ulicí Pavlíkova.
V Sadech Bedřicha Sme-

tany došlo zejména v posled-
ních několika letech k neob-
vykle silnému výskytu jmelí. 
Jmelí, jako nejvýznamnější 
škůdce listnatých dřevin, 
odebírá stromům vodu a mi-
nerální látky. V případě vel-
mi silného napadení jmelím 
v kombinaci s poklesem 
hladiny spodní vody (ke kte-
rému došlo v mimořádně 
suchém roce 2015) pak stro-
my svými kořeny dopravují 
vodu, která vystačí pouze 
k zásobování jmelí, a jejich 
vlastní koruny postupně 
usychají. V Sadech Bedřicha 
Smetany se usychání z důvo-
du napadení jmelím projevilo 
zejména u několika desítek 
vzrostlých lip, kde došlo buď 
k úplnému uschnutí stro-
mů, nebo k usychání silných 
kosterních větví, které by 
při svém pádu mohly ohro-
zit bezpečnost návštěvní-
ků parku. Referenti zeleně 
proto v létě loňského roku 
vytipovali stromy, u kterých 
odborná arboristická firma 
provedla ořez suchých a na-
padených částí korun. Vzhle-

dem k intenzitě napadení 
jmelím a hrozbě dalších mi-
mořádně suchých let se však 
dá očekávat, že tyto stromy 
budou jmelím znovu napade-
ny. U osmi zcela suchých líp, 
téměř suchého javoru a akátu 
s prasklinou v kmeni bylo 
rozhodnuto o jejich vykácení.

V lokalitě Bahno-Příko-
py dojde ke kácení několi-
ka stromů rostoucích jako 
součást břehového porostu 
Hodoňovického náhonu. 
Tyto stromy rostou v těsné 
blízkosti komunikace na uli-
ci Bahno-Příkopy. V této 
lokalitě již v minulosti došlo 
k pádu stromu na komuni-
kaci, jehož příčinou bylo 
podemletí kořenového sys-
tému stromu proudící vodou 
Hodoňovického náhonu. 
Referenti zeleně proto v této 
lokalitě vytipovali suché, 
rozlomené a podemletím ko-
řenů ohrožené stromy a bylo 
rozhodnuto o jejich vykácení.

V porostu dřevin mezi 
ulicemi Palkovická a Les-
ní dojde k vykácení stromů 
z pěstebních důvodů, tedy 
za účelem uvolnění prostoru 
pro další růst a vývoj okol-

SADY B. SMETANY: Jmelí dělá starosti. 
 Foto: Petr Pavelka

Kácení stromů ve veřejné zeleni

ních perspektivních stromů. 
Ke kácení byly vytipovány 
suché, prosychající a dřevo-
kaznými houbami napadené 
stromy.

Jako náhrada za vykáce-
né stromy jsou na plochách 
veřejné zeleně ve vlastnictví 
Statutárního města Frýdek-
-Místek průběžně vysazová-
ny nové stromy a keře. Jen 
za rok 2015 bylo takto vy-
sazeno více než 140 nových 
stromů a přes 2800 keřů. 
V současné době je však 
na plochách veřejné zeleně 
umístěno velké množství 
podzemních inženýrských 
sítí (vodovodní řad, kanali-
zační stoky, teplovody, ply-
novody, el. vedení, vedení 

kabelů veřejného osvětle-
ní, sdělovací kabely atd.). 
Všechny tyto podzemní 
inženýrské sítě mají v sou-
ladu s platnou legislativou 
stanovena ochranná pásma, 
ve kterých je zakázáno vysa-
zovat trvalé porosty. Díky to-
muto stavu není vždy možné 
nahradit vykácený strom no-
vou výsadbou dřevin ve stej-
né lokalitě. Odbor životního 
prostředí a zemědělství však 
stále hledá vhodné pozemky 
pro náhradní výsadby.

V příloze na webu města 
naleznete seznam dřevin, kte-
ré budou káceny, a mapu se 
zákresem lokality na ul. Pal-
kovická, kde dojde ke kácení 
většího množství stromů.
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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 ná-
dvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 1437/4) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kance-
lář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha a ná-
dvoří (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 (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kance-
lář)
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 (provo-
zovna)
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) – 
Kulturní dům 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (restau-
race)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 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 pozemku 
p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 
3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kance-
lář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 

plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
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 (stav-
ba 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 plocha 
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 mezipatře
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením 
– podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, 
když komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, 
přičemž vyústění podchodu směrem k bývalému 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 plo-
cha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a nádvoří 
– 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

SD Pod Estakádou

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 8.00 – 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!

 (Pokračování ze str. 4)
Generální oprava horko-

vodu bude v průběhu roku 
2016 prováděna společnos-
tí VEOLIA ENERGIE ČR, 
a.s., za bytovými domy 
č. p. 1603 a 1604 na ulici 
Kolaříkova a za bytový-
mi domy č. p. 1630, 1631, 
1632 a 1633 na ul. Vrch-
lického. Při této opravě je 
nutné vytěžit zeminu nad 
betonovými šachticemi, 
ve kterých je horkovodní 
potrubí uloženo v celé šířce 
tak, aby bylo možné vy-
zvednout betonové panely 
zakrývající šachtice a vy-
měnit jednotlivé díly po-
trubí. Celková šíře výkopu 
bude nejméně čtyři metry. 
Z tohoto důvodu není mož-
né zachovat stromy, které 
se nacházejí přímo v tra-
se horkovodu nebo v jeho 
těsné blízkosti, protože by 

došlo k rozsáhlému poško-
zení kořenového systému 
těchto stromů. Celkem zde 
dojde k vykácení dvaceti 
stromů (dvě borovice, čtyři 
jírovce, tři lípy, osm bříz, 
javor, douglaska a smrk) 
a tří keřů (šeřík, čimišník).

V polovině února roku 
2016 dojde také ke kácení 
jedné břízy a několika keřů 
tisu u domu č. p. 144 a 145 
na ul. Fibichova. Zde jsou 
důvodem ke kácení výko-
pové práce pro rekonstruk-
ci přípojek plynovodu. 
Tyto přípojky jsou bohužel 
také umístěny přímo pod 
dřevinami. Rozsah a nut-
nost kácení jednotlivých 
stromů posoudil orgán 
ochrany přírody v rámci 
řízení o povolení kácení 
dřevin rostoucích mimo les 
dle zákona o ochraně pří-
rody a krajiny. Toto kácení 

je však plně v kompetenci 
společností provádějících 
generální opravu horkovo-
du a plynovodu a Statutární 
město Frýdek-Místek ne-
odpovídá za jeho realizaci 
a nerozhoduje o přesném 
termínu jeho provedení.

V lokalitě ulic Vrchlic-
kého a Kolaříkova bude 
možnost výsadby no-
vých dřevin konzultována 
po dokončení generální 
opravy se správcem hor-
kovodu, který musí k vý-
sadbě v ochranném pásmu 
horkovodu vydat písemný 
souhlas. Na ulici Fibicho-
va bude možnost výsadby 
nových dřevin zvážena 
po dokončení stavebních 
prací.

Seznam dřevin, kte-
ré budou káceny, a mapu 
s vyznačením jejich polohy 
najdete na webu města.

Kácení dřevin z důvodu generální 
opravy horkovodu a plynovodu
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Ve dnech 1. a 2. února 
probíhaly v našem městě 
zápisy dětí do škol. Drtivá 
většina rodičů využívala 
první den zápisů, kdy se 
na mnoha školách měli co 
otáčet, aby nápor přícho-
zích zvládli. Druhý den už 
byl o poznání klidnější.

„Děti odvážně i někdy 
trochu stydlivě odpovída-
ly na otázky, řešily drobné 
úkoly, aby ukázaly, co již 
umí. Každá škola připravi-
la pro děti velmi podnětné 
prostředí, aby se v něm cí-
tily příjemně. Děti odchá-

zely ze zápisu s drobnými 
pozornostmi, které pro ně 
zhotovili jejich budoucí 
starší spolužáci,“ referova-
la vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělový-
chovy Ilona Nowaková, 
která se zúčastnila zápisů 
klasických i těch, kde bu-
doucím školákům pomáha-
ly pohádkové bytosti.

Pro zápisy k novému 
školnímu roku byly prvně 
prostřednictvím zřizovatele 
předloženy školám sezna-
my dětí, které spádově ná-
leží k dané základní škole. 
„Rozborem jednotlivých 
informací ze škol bude-
me moci následně zjistit, 
do které školy mířili rodiče 
z jiného spádového obvodu 
nejvíce. Možnosti zápisů 
dětí však také souvisí s ka-
pacitou školy, škola může 
přijmout pouze tolik dětí, 
kolik má povoleno kapa-
citně. Věříme, že většina 
rodičů uspěla se zápisem 
dítěte na škole, kam se k zá-
pisu dostavili,“ neviděla 
v dostupných statistických 
číslech nic mimořádného 
Ilona Nowaková. „Jsme 
rádi, že Frýdek-Místek ne-

patří ke školám, kde by se 
před zápisem stanovalo. 
Všechny díky dlouhodo-
bým investicím města mají 
srovnatelnou potřebnou 
úroveň, vybavení i zázemí,“ 
upozornil náměstek primá-
tora Pavel Machala, který se 
byl podívat například na ZŠ 
Komenského 402, kde si vy-
slechl od školní inspektorky 
jen pozitivní hodnocení 
proběhnuvšího zápisu. Zá-
stupci České školní inspek-
ce se pohybovali ve dnech 
zápisů na třech základních 
školách, kde sledovali, zda 
vše probíhá podle zákona, 
doporučení ministerstva 
školství či zda požadavky 
na děti nejsou příliš vysoké. 

V novém školním roce 
2016-2017 by mělo do lavic 
první třídy usednout 661 
žáků, v současné době – 
ve školním roce 2015-2016 
navštěvuje první třídu v na-
šem městě 577 žáků (v úno-
ru roku 2015 mělo do prv-
ních tříd podle výsledku 
zápisu nastoupit 595 dětí). 
O odklad školní docházky 
bylo požádáno ve sto přípa-
dech, což je podobné číslo 
jako v minulém roce.  (pp)

U ZÁPISŮ: Průběh zkoušek způsobilosti budoucích prv-
ňáčků monitorovali i náměstek primátora Pavel Machala 
s Ilonou Nowakovou, vedoucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy.  Foto: Petr Pavelka

VELKÝ DEN: Písmena, 
čísla… už to začíná. 
 Foto: Petr Pavelka

Prvňáčků pro příští školní rok přibylo

Vážení „neznámí“ ro-
diče a děti, před zápisem 
do MŠ jste zváni do naší 
MŠ F-M, Josefa Mysli-
večka 1883, kde se můžete 
seznámit s prostředím, 
podmínkami, s celkovou 
atmosférou, která zde 
panuje. V tento den si 
můžete projít celou MŠ 
a zároveň prožít hravé 
odpoledne s vaším dítě-
tem. 

V MŠ na ul. Josefa Mys-
livečka 1883 jsou dvě lo-
gopedické třídy. Tyto třídy 
budou pro širokou veřej-
nost otevřeny dne 3. břez-
na, kdy kromě pedagogů 
bude přítomna i odbornice 
v oboru logopedie. Přijďte 
a poraďte se s odborníky, 
zda by pro vaše dítě ne-
byla prospěšná docházka 
do těchto logopedických 
tříd. Pokud se v těchto 

dnech nemůžete dostavit, 
kontaktujte nás telefonic-
ky, individuálně se s vámi 
na schůzce domluvíme.

Těšíme se na vás v těch-
to dnech na těchto MŠ:
- ul. Josefa Mysliveč-
ka 1883: 1. a 3. března 
od 15.30 hod.
- ul. F. Čejky 420: 2. a 3. 
března od 15.30 hod.
- ul. Příborská 37, Lysůvky: 
15. března od 15.30 hod.

Děvčátka a chlapci 
z mateřské školy na Lís-
kovecké ulici ve Frýdku 
si přišli prohlédnout dět-
ské oddělení Nemocnice 
ve Frýdku-Místku a se-
známit se s nemocničním 
prostředím.

„V doprovodu paní uči-
telky Fridrichové a herní 
terapeutky nemocnice 
navštívili ambulanci, kde 
jim paní doktorka uká-
zala, jak se vyšetřuje bo-
lavé bříško, prohlédli si 

lůžkový pokoj a dětskou 
hernu a popovídali si s lé-
kaři a sestřičkami,“ řekla 
mluvčí nemocnice Jolana 
Filipová. 

V průběhu své návštěvy 
se děti také přidaly k dět-
skému publiku v herně 
a viděly pohádku, kterou 
malým pacientům hospi-
talizovaným na dětském 
oddělení přijeli zahrát 
školáci ze Základní školy 
Komenského ve Frýdlantě 
nad Ostravicí. Pohádka 
„Pekelné princezny“, kte-
rou si žáci 7. a 9. třídy pod 
vedením paní učitelky 
Žídkové pro nemocné děti 
podle vlastního scénáře 
připravili, se líbila všem 
malým divákům i jejich 
rodičům.

„Návštěva dětského od-
dělení nemocnice, kterou 
předškolní děti absolvo-
valy, jim pomůže překo-
nat možný strach z cizího 
prostředí a neznámých 
lidí. V případě, že by se 
děti někdy v nemocnici 
skutečně ocitly, nebudou 
se už lékařských vyšetře-
ní a nemocničního pobytu 
bát,“ dodala Filipová.

Děti se nemocnice nebojí

Logopedické školkové třídy

Již pátým rokem se sku-
pina dětí z 1. stupně těšila 
na zimní lyžařský záži-
tek. Letos byla rozšířena 
i o skupinu žáků 6. třídy, 
kteří se přidali, aby po-
sílili řady lyžařů na naší 
škole. Projekt Lyžáček, 
který funguje úspěšně již 
pátým rokem a je zaměřen 
na lyžování žáků prvního 
stupně, se opět vydařil. 
Krásné čtyři dny žáci se 
svými vyučujícími proži-
li ve středisku Ski Park 
Gruň v Beskydech.

Nádherně upravené sjez-

dovky, dvousedačková 
lanovka a vlek fungovaly 
báječně a děti si lyžování 
užily po celé tři dny. Večer 
si zahrály společenské hry, 
zasoutěžily si i zatančily. 
Trošku zazlobilo počasí, 
poslední den pobytu pršelo 
a na lyže jsme se již nedosta-
li, ale za to měly děti zvláštní 
odměnu. Pololetní vysvěd-
čení jim totiž bylo vydáno 
přímo na lyžařském svahu. 
Převažovaly samozřej-
mě jedničky, takže dětem 
úsměvy nechyběly a budou 
mít na toto vysvědčení pěk-

nou vzpomínku.
Výborná hotelová ku-

chyně, příjemné ubytování 
i personál hotelu byli již jen 
třešničkou na dortu celého 

pobytu. Doufáme, že příští 
rok se tato akce opět vydaří 
a děti si užijí hor a sněhu tak 
jako dosud. 

 Magdaléna Mynářová

Lyžáček již popáté
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Zvýšená kontrolní a au-
ditorská činnost v městské 
společnosti Distep, vedená 
s cílem získat jistotu, že je 
podnik zabývající se dis-
tribucí tepla ve Frýdku-
-Místku nastaven správně 
a může občanům posky-
tovat ty nejlepší služby, 
přispěla k šíření fám a po-
lopravd ohledně toho, co 
město s Distepem zamýšlí 
dál. I proto se vedení měs-
ta sešlo přímo se zaměst-
nanci této společnosti.

„Jsme tady proto, aby-
chom jednoznačně uklid-
nili vás všechny, že Distep 
je pro město strategická 
společnost, kterou v žád-
ném případě nehodláme 
prodávat ani pronajímat. 
Nepředpokládáme ani 
vstup nějakého strategické-
ho partnera, Distep máme 
v podobné pozici jako Frý-
deckou skládku, kdy chce-
me mít jako město přímý 
vliv na poskytování jejich 
služeb a cen, aby měly měst-
ské společnosti spokojené 
zákazníky, tedy občany,“ 
ubezpečovali náměstkové 
primátora Jiří Kajzar s Kar-
lem Deutscherem přítomné. 
Ti se divili velké auditorské 

aktivitě a tomu, že jim pod 
pokličku nahlíží i v podsta-
tě konkurenční firma Veolia 
Energie ČR, která dostala 
za úkol posouzení a zpra-
cování doporučení vedou-
cí k optimalizaci nákladů 
na dodávku tepla a ostat-
ních nákladů ovlivňujících 
cenu tepla. Cílem smlou-
vy s Veolií bylo, aby spo-
lečnost posoudila jednak 
dosavadní způsob nákupu 
a výroby tepla, jeho rozvod 
a prodej, ale také cenové, 
provozní a jiné souvislosti 
spojené s náklady společ-
nosti Distep, a zároveň, aby 
navrhla opatření, která po-
vedou k další optimalizaci 
nákladů ovlivňujících cenu 
tepla. „Audity veřejných za-
kázek provádíme ve všech 
městských společnostech, 
abychom nemohli být nař-
čeni z netransparentnosti. 
A audit Veolie nebyl nelo-
gický, protože i ona jako do-
davatel tepelné energie pro 
centrální zásobování tep-
lem ve Frýdku-Místku má 
eminentní zájem na tom, 
aby byl Distep v dodávce 
tepla konkurenceschopný, 
aby lidé ve městě neměli 
důvod hledat jiné alterna-

tivy vytápění,“ vysvětloval 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar. Karel Deutscher jej 
doplnil, že nejpodstatnější 
je, že nebyla nalezena žádná 
systémová chyba a vážnější 
slabina. „Žádné převratné 
změny za této politické kon-
stelace tedy nebudou. Říká-
me to veřejně a opakovaně, 
chceme městské společnosti 
zdravé a ani žádný proná-
jem nepřipadá v úvahu, 
protože jsme přesvědčeni, 

Mírnější způsob zimy ne-
znamená, že by pracovníci 
zimní údržby technických 
služeb TS a.s. byli v nedbal-
kách, méně sněhu a vyšší 
teploty s rozměklou půdou 
naopak odhalily v praxi 
jednu potíž, v níž by mohli 
pomoci samotní občané.

„Při letošní údržbě jsme 
narazili na problém, při jehož 
řešení bychom touto cestou 
rádi požádali o součinnost 
i občany Frýdku-Místku. 
Jedná se místy o nevhodně 
parkující vozidla, která pře-
devším v sídlištních částech 
města na nově zřízených 
parkovištích s kolmým stá-
ním parkují tak, že jejich 
čelo případně záď vozidla až 
příliš zasahuje do přilehlých 
chodníků,“ upozorňuje před-
seda představenstva společ-
nosti TS a.s. Jaromír Kohut. 
Nevhodným parkováním 
řidiči omezují průjezdní pro-

fil zasahující techniky, ať již 
multikáry s radlicí nebo stroj-
ního zametače. Stroje jsou 
při čištění města samozřejmě 
vedeny v zájmu nepoškoze-
ní takto parkujících vozidel, 
ale při jejich vyhýbání musí 
mnohdy zajíždět do veřejné 
zeleně. Následkem toho do-
chází k vyježdění kolejí.

Po zimním období je spo-
lečnost TS a.s. připravena 
provést terénní úpravy, kte-
rými uvede pozemky do pů-
vodního stavu, ale stojí je to, 
potažmo město a jeho obča-
ny, zbytečné finance navíc. 
„Chtěli bychom touto cestou 
požádat všechny občany, aby 
při parkování svých vozidel 
brali na tuto skutečnost ohled 
a nechávali našim vozidlům 
co největší prostor pro prů-
jezd při provádění údržby. 
Myslíme si, že je to i v jejich 
zájmu, a všem, kteří to chá-
pou, moc děkujeme,“ uzaví-

rá apel na občany předseda 
představenstva TS a.s. Jaro-
mír Kohut.

I když se to pod dojmem 
celkově mírné zimy nezdá, 
leden by se dal z dlouho-
dobého hlediska považovat 
za průměrný, celkově bylo 
na údržbu použito zhruba 
o třetinu více strusky, i che-
mického materiálu se spotře-
bovalo více, než ve stejném 
období v roce 2015. Kromě 
toho byly v prvním měsíci 
tohoto roku povolány i sub-
dodavatelské subjekty zajiš-
ťující plužení místních ko-
munikací.  (pp)

Zaměstnanci technic-
kých služeb TS a.s., pro-
vozu Zeleň, již od polovi-
ny října ořezávají stromy 
a keře na plochách městské 
zeleně a v údržbě pokračují 
i v příhodných dnech zim-
ních měsíců.

„Ořezáváme hlavně su-
ché větve, také větve stromů 
zasahujících do fasád domů, 
a to hlavně na základě upo-
zornění zdejších občanů. 
U keřů provádíme především 
zmlazení, aby bujnější rostli-
ny nepotlačovaly růst ostat-
ních méně se rozrůstajících. 
Hotovo již máme na sídliš-
tích Nad Lipinou, K Hájku, 
Jiráskovo, Slezská, v Kolore-
dovském parku, na sídlištích 
Riviéra, Anenská, Kolaříko-
vo. Nyní přišly na řadu ořezy 
keřových výsadeb na síd-
lištích Bezručovo, Spořilov 
a Podpuklí,“ informoval Ja-
romír Kohut, předseda před-
stavenstva TS a.s.

Řezem udržované keřové 
výsadby se budou mulčovat 
materiálem, který je přímo 
na místě ořezů drcen z od-
řezaných větví. V době, kdy 

mrazy povolily a sníh začal 
tát, začali zaměstnanci pro-
vozu Zeleň s plošným hno-
jením veškerých keřových 
výsadeb v městské veřejné 
zeleni. Hnojivo tak lépe pro-
niká ke kořenům. Potřebné 
živiny již dostaly výsadby 
na Riviéře a v Janáčkově par-
ku, následovaly keře na síd-
lišti Bezručovo a v Sadech B. 
Smetany.

Souběžně s ořezy se pro-
vádí kácení suchých, napade-
ných a poškozených stromů. 
Nejprve se začalo s kácením 
těch, u kterých není potřebné 
povolení, to znamená, že je-
jich obvod ve výšce 1,3 met-
ru je menší než 80 cm. „Kácet 
budeme například havarijní 
a nemocné stromy v Sadech 
B. Smetany, v polovině úno-
ra naši zaměstnanci pokácejí 
tři lípy v Parku pod zámkem, 
které jsou napadeny houbo-
vými chorobami a je nutno je 
odstranit, aby neohrožovaly 
občany, kteří se v této loka-
litě pohybují. Ořezy i kácení 
budou naši zaměstnanci pro-
vádět až do 31. března,“ řekl 
předseda představenstva.

NA DISTEPU: Náměstkové primátora Karel Deutscher 
a Jiří Kajzar na setkání se zaměstnanci. Foto: Petr Pavelka

Distep je pro město strategický

Technické služby i v zimě
pečují o městskou zeleň

Parkování narušuje zimní údržbu

Informace o konečné ceně 
tepla za rok 2015 (538,90 Kč/
GJ), kterou zveřejnila měst-
ská společnost Distep a v mi-
nulém čísle zpravodaje jsme 
se jí věnovali podrobněji, 
je výbornou zprávou pro 
domácnosti s centrálním 
vytápěním, které vzhledem 
k roku 2014 na platbách 
za vytápění a ohřev teplé 
vody ušetřily průměrně 
1245 korun na jednu do-
mácnost. To by mělo utlumit 
snahy konkurenčních firem, 
které kvůli svému vlastnímu 
byznysu lákají lidi ke změ-
ně, zejména k pořízení te-
pelných čerpadel.

„Ten scénář je pořád stej-
ný. Naslibují absolutně ne-
reálnou úsporu, která není 
podpořena žádnou dlouho-
dobou zkušeností, a většinou 
zainteresují někoho z výboru 
společenství vlastníků tak, že 
začnou mít eminentní zájem, 

aby došlo ke změně způsobu 
vytápění. Lidé si přitom ne-
umí spočítat konečnou cenu 
tohoto nabízeného tepla, pro-
tože nedokážou rozpočítat tu 
nemalou vstupní investici, 
revize, opravy, které zákonitě 
musí přijít, spojené náklady 
na elektřinu a další věci jako 
například servis a jeho dosa-
žitelnost. Když se pokazí toto 
zařízení v domě, může být 
problém s náhradními díly, 
protože se většinou nevyrábí 
v České republice. Všechno 
nabízejí přeprodejci, často 
stejné firmy, pro které už 
se vyčerpal zateplovací trh, 
takže zkoušejí lidem jako 
náhradní byznys vnutit něco 
jiného. V případě centrální-
ho vytápění od nás, městské 
společnosti Distep, se nemusí 
vůbec o nic starat, výpadky 
máme naprosto minimální, 
ani je v podstatě nepoznají, 
jak operativně jsou řešeny,“ 

říká člen představenstva 
společnosti Distep Svato-
pluk Eliáš, podle kterého je 
zavádějící chimérou také slib 
o životnosti zařízení na dva-
cet let, když zkušenosti jsou 
u nás prozatím sotva něko-
likaleté. Konkrétní údaje 
v konkrétních domech nejsou 
k dispozici, kdyby byly pří-
znivé, jistě by se jimi argu-
mentovalo.

Výmluvný argument pro 
setrvání u centrálního vytá-
pění je nejen příznivá cena 
a bezstarostnost odběratelů, 
ale i fakt, že zatímco tepelná 
čerpadla v bytových domech 
by se dala spočítat na prstech 
jedné ruky, Distep zásobuje 
cca 18500 domácností. Pozor 
tedy na lákavé nabídky alter-
nativních technologií, s pro-
blematickým výkonem, které 
se podobně jako v jiných pří-
padech služeb a zboží, mo-
hou draze nevyplatit.  (pp)

Centrální vytápění je stále nejvýhodnější

že poté už bychom nikdy 
nedostali zpět stejně kva-

litní podnik,“ ujišťuje Karel 
Deutscher.  (pp)



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  12  – Programová nabídka

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, 
www.kulturnidumfrydek.cz

sobota 20. 2. 2016
SPOLEČENSKÝ PLES

pořádá soukromá škola PrimMat, více 
informací na www.primmat.cz

neděle 28. 2. – 9.00 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZE ČRS 

místní organizace Frýdek

DIVADLO ČtYŘLíSteK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

PRO DĚTI:
Sobota 27. února v 15 hodin

Tajemství staré mapy
Autorská činoherní pohádka o putování 
mladého rybáře Franty za dobrodruž-
stvím, pirátským pokladem a krásnou 
princeznou Mirabelkou. Pro děti od 5 
let – hraje ING Kolektiv.
Vstupné 30 Kč.

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ:
Sobota 27. února v 18 hodin

Únorový smileING
Soubor jednoaktových her v typicky 
„ingovském“ pojetí: humor, parodie, 
absurdita – hraje ING Kolektiv Frýdek-
-Místek
Vstupné 100 Kč.

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

BerKAnA – CentruM zDrAVí, 
energIe A VItALItY

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

www.centrum-berkana.cz
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 
16. 2., 19.00–20.15 

Gongy a mísy 
19. 2., 17.00–20.00 

Vzájemnou masáží sobě a druhým
praktický workshop 
19. 2., 17.00–19.00 

Satsang 
Meditační setkávání a sdílení pro 

veřejnost 
21. 2., 17.30–20.30 

Kruh přátel Bruna Groeninga
uzdravení duchovní cestou 

23. 2., 19.00–20.00 
Vedená relaxace 

jógová technika Eva Berkana 
25. 2., 18.10–19.00 

Zpěvozvučení 
26. 2., 18.00–20.00 

Rozlety 
spontánní tanec 

27. 2., 9.00–13.00 
Mohendžodáro

tantrická jóga pro ženy
Dvouletá škola Čínské metafyziky 

info@fengshuiforlife.eu 
Podrobnosti na 

ŠKODA – MOTOR VZADU?
Automobily Škoda 710, 715, 721, 717, 
718-K, 719, 722, 742, 743 s motorem 
vzadu, běžně známé spíše pod označe-
ním Tisícovka, Hundertka, Stopětka, 
Stodvacítka, Užovka, Maxík, Garde 
a Rapid, rychlým tempem zmizely 
z našich silnic a začaly se pozvolna ob-
jevovat na veteránských srazech. Histo-
rie dříve nejrozšířenějších automobilů 
na našich silnicích.

Čtvrtek 25. února v 19 hodin, 
Rytířský sál

NOACH
Mužský vokální soubor Noach se věnuje 
interpretaci hebrejských písní, těžištěm 
jsou hlavně písně chasidských židů. 
Soubor je doprovázen klezmerovým 
duem – Ráchel Polohová (klarinet) 
a Anežka Gebauerová (bajan), které 
oživuje koncerty ukázkami klezmerové 
hudby – tedy lidové hudby východoev-
ropských Židů. Noach pracuje pod vede-
ním doc. Tomáše Novotného, odborníka 
na židovskou hudbu, který je známý 
kromě jiného jako zakladatel a vedoucí 
dívčího vokálního souboru Adash.

nOVÁ SCÉnA VLASt

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

DIVADLO 
Pá 19. 2. v 19.00

Butch Cassidy a Sundance Kid 
(western z Bohnic) mimo předplatné

Komediograf
První western pro ženy. Zpracování pů-
vodního příběhu je zasazeno do dnešní 
doby, kdy by chlapi chtěli být chlapy, 
kdy by potřebovali, aby jim alespoň 
jednou za čas „visely kolty proklatě 
nízko u pasu“, aby si to mohli s grázlem 
jednoduše vyřídit – bohužel však dneš-
ním chlapům toho visí od pasu čím dál 
míň…
Barbora Poláková, Tomáš Matonoha, 
Josef Polášek.

St 24. 2. v 19.00
Čekání na Godota

předplatitelská skupina C
Divadlo Petra Bezruče

klauniáda pod stromem / kdo si počká 
/ ten se dočkat nemusí / je mnoho způ-
sobů, jak zabíjet čas / třeba zabít sebe 
/ jaký to má všecko smysl? / a kdo je 
vlastně ten pan Godot? / všichni jsme 
Gogo a Didi

PRO DĚTI
Ne 21. 2. v 15.00

Jak se Honza učil čarovat
Divadlo Pohádka Praha

Pohádkovému muzikálu na motivy 
českých pohádek o Honzovi nechybí 
opravdová kouzla, rozmazlená prin-
cezna, výpravná malovaná scéna 
a kostýmy. Celou inscenaci umocňuje 
luminiscenční prostředí, vtipné dialogy 
a řada melodických písniček.
Činoherní pohádka pro děti od 3 let.

Ne 28. 2. v 15.00
Královna a drak

Divadlo Silesia
Bylo, nebylo, ale jednoho dne přiletí 
do malého království drak, který začí-
ná vyhrožovat, že za šedesát minut sní 
královnu. Na pomoc královně Johance 
přichází udatný rytíř „Šedá Brada“ 
a nebo pistolník „Billy Pružina“ z Di-
vokého západu, ale oba dva s hanbou 
utečou z bojiště. Dokonce ani udatný 
samuraj „Mifušura“ proti drakovi nic 
nezmůže. Navíc ochránkyně králov-
ství hodná čarodějka dostane kapitální 
sklerózu a místo ochrany své královny 
páchá popletená kouzla, při nichž pro-
měňuje králíky v cylindr a místo kapes-
níků vytahuje z cylindru prostěradla. 
Po šedesáti minutách zoufalých pokusů 
se nakonec královna odebere k drakovi, 
aby se nechala sníst. Oddaně ji prová-

zí jenom její páže, které se celou dobu 
snažilo zorganizovat cokoliv na její zá-
chranu.
Činoherní pohádka pro děti od 3 let.

VÝSTAVY:
Do 29. 2., foyer Nové scény Vlast

Beskydské imprese
Libor Kawulok

Libor Kawulok je malíř samouk. Tvoří 
v podbeskydském Bukovci, maluje pat-
náct let a krajinné malbě se věnuje tři 
roky. Byl členem V-klubu výtvarníků 
Frýdecko-Místecka, vystavoval v Pra-
ze, Ostravě, Třinci a okolí. Umělecká 
tvorba je pro něj jistým druhem terapie, 
útěkem z reality všednosti. Beskydské 
imprese jsou výstavou jeho nejnovějších 
krajinomaleb. 

KINO:
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.

St 17. 2. v 10.00
Spectre

BOND. JAMES BOND. Velká Britá-
nie/USA, akční/dobrodružný/thriller, 
2D, 15+ titulky, 150 min., vstupné 
60 Kč, pro seniory.

St 17. 2. v 19.00
Deadpool

USA, akční/fantasy, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 110 Kč, premiéra.
Čt 18. 2. v 17.00

So 20. – Ne 21. 2. v 17.00
Robinson Crusoe

Francie, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 110 Kč, pro děti, premiéra.

Čt 18. 2. v 19.00
Zoolander 2

USA, komedie, 2D, 12+, titulky, vstup-
né 110 Kč, premiéra.

So 20. – Ne 21. 2. v 19.00
Rodinný film

ČR/Německo/Francie/Slovinsko/Slo-
vensko, drama, 2D, 12+, 95 min., vstup-
né 110 Kč, premiéra.

Po 22. 2. v 19.00
Digitálně restaurované filmy: 

Adelheid
Československo, drama/psychologický/
válečný, 2D, 1969, režie: F. Vláčil, 12+, 
99 min., vstupné 80 Kč/pro členy FK 
60 Kč, Filmový klub.

Út 23. 2. v 19.00
Digitálně restaurované filmy: 

Adéla ještě nevečeřela
Československo, komedie/krimi, 2D, 
1977, režie: O. Lipský, přístupný, 105 
min., vstupné 80 Kč/pro členy FK 
60 Kč, Filmový klub, premiéra.

Čt 25. 2. v 19.00
Bohové Egypta

USA, dobrodružný/fantasy, 2D, 12+, 
dabing, vstupné 110 Kč, premiéra.

Pá 26. 2. v 9.30
Dvanáct měsíčků II.

ČR, animovaný, 2D, přístupný, 69 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 26. – Ne 28. 2. v 17.00
Řachanda

ČR, pohádková komedie, 2D, přístupný, 
vstupné 120 Kč/děti do 15 let 100 Kč, 
pro děti, premiéra.

Pá 26. – Ne 28. 2. v 19.00
Decibely lásky

ČR, hudebně-taneční/rodinný/roman-
tický, 2D, přístupný, 85 min., vstupné 
120 Kč, premiéra.

So 27. 2. v 15.00
Hotel Transylvánie 2

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 90 min., vstupné 80 Kč, pro děti, 
Bijásek.

Po 29. 2. v 19.00
Ma ma

Španělsko, drama, 2D, 2015, přístupný, 
titulky, 111 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč, Filmový klub.

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 mód-
ním trendům v laskominách, ale na-
hlédneme do kuchyní našich předků 
a zjistíme, jaké sladkosti zdobily jejich 
stoly. Navštívíme prvorepublikovou 
cukrárnu, prohlédneme si mnohé již 
dnes zapomenuté cukrářské nástroje, 
formy, formičky a mnohé další. Dozví-
me se něco o vývoji cukrářského řemes-
la, o kostce cukru, o historii čokolády, 
perníku a dalších laskominek. Na dobo-
vých reklamách a fotografiích můžeme 
zavzpomínat na známé i dnes již zapo-
menuté cukrárny a prodejny ve Frýdku 
i Místku.
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 webových stránkách muzea při vy-
hlášení soutěže. Vybrané práce budou 
vystaveny v prostorách Frýdeckého 
zámku a nejlepší odměněny.

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 
dodnes. Vzpomínkový večer věnovaný 
všem milovníkům modrého dýmu.

Čtvrtek 25. února v 16.30 hodin, 
přednáškový sál v Zeleném domě
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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 živo-
tě, 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
KROUŽKY A KURZY

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

AKCE
18. 2.

ATELIÉR DEA | ŠPERK S VŮNÍ 
PRYSKYŘICE

Objevte s námi kouzlo křišťálové 
pryskyřice. Do svého díla můžete za-
komponovat 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

20. 2. 
PRINCEZNY NA CESTÁCH 

Milé princezny, po dalekém Norsku za-
míří naše kroky blíže. Země, kterou si 
přiblížíme, se nachází ve středu Evropy. 
Je malá rozlohou, ale svou čokoládou 
a hodinkami je známá po celém svě-
tě. Prozradím vám už jen to, že hlavní 
město se jmenuje Bern. Tak brzy na vi-
děnou! Těšíme se na vás. 
Věk: 6–9 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 

Slezská 749, Frýdek, 9.00–17.00 hodin
Cena: 230 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Telefon: 
558 111 749, 732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

CentruM MAgnOLIe 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

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

Jóga pro ženy – terapeutická jóga 
pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 

funkčnost vnitřních orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – břišní 
tance pro maminky, miminka i sou-

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní kurzy dle 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 
Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, Mís-

tek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 
a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

MĚStSKÁ KnIHOVnA

www.knihovnafm.cz
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:
11. února – 9. března

Příběhy květin
Stanislav Havlík

 KennY BABY CLuB

P. Holého 400, Frýdek-Místek 
(budova VOŠ Goodwill)

Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill 

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

8-10 hod.
11. ZŠ – pondělky a čtvrtky 16-18 h

Vaničky – úterky a pátky
CVIČENÍ:

Goodwill – čtvrtky – dopoledne

HOrSKÝ KLuB tOMBI

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

horskou turistiku. Aktuální akce 
na webu.

rOzeKVíteK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

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

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle 
pedagogického systému Marie Mon-
tessori. Nabízíme přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém 
kruhu 15 dětí. Děti pracují s pomůcka-
mi podle své svobodné volby, učí se sa-
mostatnosti, soustředění, trpělivosti, to-
leranci, respektu i spolupráci s dalšími 
dětmi. Program školky je také zaměřen 
na hudební a výtvarnou činnost, příro-
du a ekologii.

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 hodin.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a materiálem. Děti se učí soustředěné 
práci. Věnujeme se zde především ak-
tivitám praktického života, rozvíjíme 
s dětmi smyslové vnímání, jemnou 
i hrubou motoriku, řečové, hudební 
i výtvarné dovednosti. Děti zde mají 
možnost zvykat si na kolektiv dětí a do-
spělých, rozvíjet komunikaci, své so-
ciální kontakty 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
(čt) 18. 2. od 19 h. – Folk & Country 
Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudeb-
ní jamování příznivců „čundrácké“ 
muziky vonící dálkami, ohněm a přá-

telstvím. Nejedná se o koncert. Vstup 
zdarma.
(čt) 25. 2. od 19 h. – POUTNÍCI
Brněnská legendární country & blue-
grassová kapela opět u Arnošta.

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
pondělí 22. 2. v 18.00 

PhDr. Jeroným Klimeš
Psycholog, jehož tématem jsou 

partnerské vztahy a rodina. 

.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 spokojené-
mu 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 ovlivňová-
ní mysli, techniky zlepšení koncentra-

ce, statická a dynamická meditace, psy-
chohygiena-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.
K únorovým akcím naleznete bližší 

info na webu.
20. 2. Pránájáma-správné dýchání 

prodlužuje život
26. 2. Čaj o páté

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

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

So 27. 2. v 14.30–19.00, Národní dům
WOLKRŮV PROSTĚJOV 2016

Okresní kolo soutěžní přehlídky umě-
leckého přednesu a divadla poezie. 
Wolkrův Prostějov je postupovou sou-
těžní přehlídkou vystoupení sólových 
recitátorů, recitačních souborů a diva-



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  14  – Programová nabídka

del poezie v České republice. Je příle-
žitostí k setkání interpretů literárních 
textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků 
a postupů, ke vzájemné inspiraci, vý-
měně názorů a zkušeností a ke vzdělá-
vání účastníků. 
Pozor, změna místa konání představení 
z Divadla Čtyřlístek na Národní dům!
Recituješ, hraješ divadlo? Přihlas se 
na Wolkerův Prostějov 2016!
Více informací a přihlášky ke stažení 
na webu: oskalimera.cz. 

So 27. 2. v 18.00, Národní dům
Propadlý lístek

inspirativní divadelní představení – 
Wolkrův Prostějov 2016
divadelní spolčení Červiven
Tři mladí hrdinové, kteří si z dětství 
nesou šrámy na duši, hledají pro svůj 
život platný lístek. V inscenaci zazní 
písně Boba Dylana, Jimmyho Hendrixe 
a Vana Morrisona. Autorská inscenace 
Propadlý lístek je adaptací románu M. 
Cunninghama Domov na konci světa. 

KONCERTY:
Čt 25. 2. v 19.00, 

Rytířský sál Frýdeckého zámku
Noach

předplatitelská skupina Zámecké kon-
certy
Mužský vokální soubor Noach se vě-
nuje interpretaci hebrejských písní, tě-
žištěm jsou hlavně písně chasidských 
židů. Soubor je doprovázen klezmero-
vým duem – Ráchel Polohová (klarinet) 
a Anežka Gebauerová (bajan), které 
oživuje koncerty ukázkami klezmero-
vé hudby – tedy lidové hudby výcho-
doevropských Židů. Noach pracuje 
pod vedením doc. Tomáše Novotného, 
odborníka na židovskou hudbu, který 
je známý kromě jiného jako zakladatel 
a vedoucí dívčího vokálního souboru 
Adash.

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 zá-
bavný program. Výstava reportážních 
a dokumentačních fotografií je ohléd-
nutím za těmito pěti lety se snahou o vy-
stižení různorodosti akce a připomenutí 
atmosféry a kouzla Vánoc i v počáteč-
ních 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 zachycu-
jí výstup na Mont Blanc, který Filip se 
svými 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.

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 sebepozná-
ní a sebevyjádření? Arteterapeutická 
setkání by mohla být pro vás to pravé! 
Výtvarný projev je pro člověka přiro-

zeným prostředkem vyjadřování vlast-
ních 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!

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.

25. 2.
CVIČENÍ JEMNÉ MOTORIKY

Ve čtvrtek si s dětmi procvičíme jem-
nou motoriku formou her. Děti budou 
plnit jednoduché úkoly s pomůckami. 
Začátek v 10 hodin.

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těhoten-
ské centrum ve F-M uzavřené smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami, čímž 
garantujeme nejvyšší kvalitu nabíze-

ných 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
22. 3. 2016 v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
24. 2. 2016 v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

17. 2. 2016 v 15.30
16. 3. 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

15. 3., 22. 3., 29. 3. 2016 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

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 
16. 2. Perličkové dopoledne 

25. 2. Sportovní pětiboj 
29. 2. Vědomostní soutěž 

Podrobnější program na každý den 
najdete 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 taneč-
níky 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 KUR-
ZŮ JE INDIVIDUÁLNÍ (děti, začáteč-
níci – 9. 2., junioři, začátečníci – 2. 2. 
(pokročilí 3. 2., 4. 2.), dospělí, začáteč-
níci – 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 
naučit, jak držet krok s novými taneč-
ními styly! Nyní i u nás ve studiu. ZA-
ČÁTEK 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 vstu-
py. ZAČÁTEK 8. 2.
LADIES LATINA DANCE A SAL-

SA
Nově ve dvou tanečních úrovních. Čtvr-
tek 17.00 – 18.00 pro POKROČILÉ, 
čtvrtek 18.00–19.00 pro ZAČÁTEČ-
NÍKY. Oblíbený kurz studia s taneční-
kem Denisem Výkrutou. Choreografie 
a krokové variace tohoto kurzu jsou 
přizpůsobeny tak, aby se daly tancovat 
samostatně, bez partnera. Pro všechny 
věkové kategorie. ZAČÁTEK KURZŮ 
11. 2.

NOVINKA! ORIENT DANCE 
kurz pro vás otevíráme ve dvou časo-
vých intervalech a věkových katego-
riích. Čtvrtek 14.30 – 15.30 pro DĚTI, 
čtvrtek od 19.00 – 20.00 pro DOSPĚLÉ 
(začátečníci, mírně pokročilí). Pod po-
jmem 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 
celého 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

19. 2. pátek ALKEHOL – LIVE
ALKEHOL PO 10 LETECH 
VE STOUNU!
20. 2. sobota STO ZVÍŘAT
NEJLEPŠÍ SKA KAPELA ČE-
-SKA KONEČNĚ VE STOUNU
26. 2. pátek NO!SE – PROLIX 
(UK)

ŠPIČKA SVĚTOVÉ DRUM 
AND BASS SCÉNY OPĚT 
VE STOUNU!
27. 2. sobota EDM NIGHT
NEJVĚTŠÍ EDM PÁRTY 
VE F-M, NOC PLNÁ AKTUÁL-
NÍCH TANEČNÍCH HITŮ, DJS: 
MATES MAUER & DJ U2
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V úterý 1. března v 18 
hodin zahájí svou společ-
nou dvouměsíční výsta-
vu v hudební hospůdce 

„U Arnošta“ frýdecká 
malířka a básnířka Me-
lanie Nováková a fotograf 
Dušan Krejčí. Neobvyklá 

kombinace obrazů a foto-
grafií slibuje neobvyklý 
zážitek.

Melanie Nováková se 
narodila v dubnu 1962 
ve Frýdku-Místku. Jako 
dítě navštěvovala pět let 
ZUŠ ve Frýdku, kde se pod 
vedením malířky Elišky 
Servátkové učila různým 
výtvarným technikám. 
Později na střední škole 
byli jejími učiteli výtvar-
níci a malíři V. Hubeňák 
a J. Homolka. V posledních 
letech se znovu vrací k ma-
lování, kresbě a ilustraci. 
Upřednostňuje kombino-
vané techniky, především 
koláže. Je členkou Literár-
ního klubu Petra Bezruče 
ve Frýdku-Místku. Její 
velkou láskou je poezie. 
Na sklonku minulého roku 
pokřtila svou čtvrtou sbír-
ku „Okamžiky“ v měst-
ské knihovně ve Frýdku. 
Poezie, příběh a sny se 
prolínají v jejích pracích. 
Víc než 20 let pracuje jako 
vychovatelka školní dru-
žiny a sama o sobě říká: 
„Mým posláním je vzbuzo-

Hospůdka U Arnošta 
pořádá ve středu 24. úno-
ra od 18 hodin cestopis-
nou přednášku s projekcí 
fotografií Marka Šimíčka 
Moře sladké vody aneb 
Bajkal na kajaku. Před-
stavte si 1500 kilometrů 
na nafukovacím kajaku 
po Bajkalu a okolních 
řekách. Irkut, Selenga 
a Horní Angara. Po jeze-
ře, nazývaném Mořem, 
Tatíčkem, či Perlou Sibi-
ře. Letní putování, které 

je mnohem nebezpečnější, 
než zimní...

Cestovatel, bruslař, dob-
rodruh, posunovač hranic 
nemožného, poutavý vy-
pravěč, fotograf a spisovatel 
Marek Šimíček (1975) razí 
krédo: Život není kompro-
mis – je to boj s kompromi-
sem! Co má za sebou?

Hory, turistika, VHT, 
lezení: Od přechodů slo-
venských hor, přes Rumun-
sko, Skandinávii, Korsiku, 
Alpy... po Olymp a Pik Čer-
ského – Východní Sajan. 
Člen HO Příbor. Lezecky 
zatím nejtěžší Mt. Blanc, 
Monte Rosa, severní stěna 
Ortlesu.

Voda: Sjezdy řek na ká-
noích a raftech – Morava, 
Slovensko, Slovinsko, Nor-

sko. Následně kurz instruk-
tora – zaměřený hlavně 
na rafting a kanoe.

Kolo: Cesty natěžko – 
Alpy, Rumunsko, Sloven-
sko...

Motorky: Silnice - přes 
Itálii, Švýcarsko, Francii 
do Monaca a zpět. Endu-
ro – Rumunsko, Ukrajina, 
Polsko...

Plány do budoucna: Podí-
vat se do vzduchu při padá-
kovém létání. Plavby na ka-
jaku po jezerech, fjordech... 

Oblasti zájmu: Skandi-
návie, Karélie, Rumunsko, 
Kyrgyzstán, Tádžikistán, 
Altaj, Mongolsko...

O svých výpravách na Si-
biř vydává v roce 2013 knihu 
„Bajkal – procházky po ro-
vině“.

Odlišné pohledy Novákové a Krejčího

Bajkal je moře sladké vody

Lidové tradice, řemesla, 
práce, zvyky, obyčeje, ale 
i veselí, recepty, vůně a chu-
tě, to vše vám chce přiblížit 
dramaturgie Muzea Bes-
kyd na dvou nových výsta-
vách Přijďte na zabíjačku, 
…A něco sladkého. 

Zabíjačka, čili domácí 
porážka spojená se zpraco-
váním prasete, se udržuje 
v českém prostředí dodnes. 
Tradičně se dělala před Vá-
nocemi, v masopustu, a do-
mácnosti zajišťovala přísun 
masa po celou zimu. V dneš-
ní době se zabíjačky staly 
spíše příležitostí k přátel-

ským či rodinným setkáním 
a i v konkurenci nejrůzněj-
ších světových kuchyní jsou 
české zabíjačkové speciality 
velice oblíbené. Přijďte se 
podívat, jak probíhala tra-
diční zabíjačka, co všechno 
se při ní dá zužitkovat a jak 
vlastně všechny ty dobroty 
vznikaly a vznikají.

Po takové veliké správné 
zabijačce ale kolikrát přišla 
chuť na něco sladkého, takže 
o správném posvícení bylo 
třeba i pekaře či cukráře. Jak 
dříve pekaři a cukráři praco-
vali, jak se pekl chléb či kolá-
če, to vše vás čeká na výstavě 

…A něco sladkého. K čemu 
potřeboval pekař ohřeblo, 
k čemu slouží oplatnice, proč 
perníkář prodával voskové 
obětiny či co je to belešník? 
„Nahlédneme do sladké ku-
chyně našich předků, co si 
rádi koupili na poutích a jar-
marcích či u mistra cukráře. 
Pozdravíme mistra zmrzliná-
ře a zjistíme, kdy si v českých 
zemích poprvé pochutnali 
na čokoládě. Prohlédneme si 
mnohé dnes již zapomenuté 
cukrářské nástroje, formy 
a formičky,“ láká k návštěvě 
výstav Dominika Grygarová 
z Muzea Beskyd.

Výstavy vůní a chutí na zámku

Fotoklub Art Collegium 
F-M vyhlašuje 19. ročník 
fotosoutěže pro mladé au-
tory. Fotosoutěže se mo-
hou zúčastnit fotografové 
z Frýdku-Místku a okolí, 
jejichž věk v roce 2016 ne-
přesáhne 25 let. 

Fotografie mohou být 
č e r n o b í l é 
nebo barev-
né, formátu 
m i n i m á l n ě 
13x18 cm, li-
bovolného tématu. Fotogra-
fie musí být na zadní straně 
označeny názvem fotogra-
fie, dále jménem autora, jeho 
adresou a rokem narození. 
Do každé zásilky je nutno 
vložit seznam zaslaných fo-
tografií se jménem a e-mai-
lovou adresou. 

Vyhodnocení fotografií 

provede odborná porota se-
stavená pořadatelem. Nej-
lepší snímky každého autora 
budou vystaveny v galerii 
Fotoklubu Art Collegium 
a při vernisáži výstavy bu-
dou nejlepším autorům pře-
dány hodnotné ceny.

Fotografie do soutěže za-
sílejte do 22. 
dubna 2016 
na adresu:
Fotoklub Art 
Collegium

Obchodní akademie
Palackého 123
738 01 Frýdek-Místek

Soutěž probíhá za podpo-
ry Statutárního města Frý-
dek-Místek a Nadace OKD. 
Vernisáž je plánována na 12. 
května v místecké budově 
Městské knihovny Frýdek-
-Místek.

19. ročník fotosoutěže

„s podporou
města“

vat u dětí nadšení pro vý-
tvarno a poezii. Dodat jim 
odvahu a pomoci zejména 
nadaným a kreativním je-
dincům. Upozornit rodi-
če na jejich talent. Vždyť 
barvy a poezie jsou úžasné 
dary z Vesmíru.“ 

Dušan Krejčí se narodil 
ve Frýdku-Místku v roce 
1973. Je věčným hledačem 
hovořících obrazů z minu-
losti, přírody a krásy oka-
mžiků. Fotograf – skrom-
ný introvert, který o sobě 
tvrdí, že fotí jen sám pro 
sebe. Ke svým fotografiím 
i k sobě je až příliš přísný... 
Byla by škoda nepředstavit 

jeho fotografie U Arnošta 
společně s Melanií, i když 
oba mají své „odlišné po-
hledy“. Proč ne? 
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Městská společnost DISTEP a. s. 

nabízí k pronájmu 
nebytové prostory

- v budově č. p. 3314 na ulici Dr. Vančury - 276 m²
- v budově č. p. 3326 na ulici Lískovecká - 277 m²

- v budově č. p. 2186 na ulici 17. listopadu - 353 m²
- v budově č. p. 3318 na ulici Mánesova - 115 m²

Bližší informace o jednotlivých nebytových prostorech 
a pokynech pro podání nabídek naleznete na: 

www.distep.cz

KURZY ANGLIČTINY
konverzační formou 

aktivně, kreativně a efektivně
zahájení v únoru pro A0-A2,B1,B2,C1
605 389 289, majajanak@seznam.cz 

Slávek Janoušek s Lubošem Vondrákem
V sobotu 12. března ve 20 hodin 

bude Hospůdka u Arnošta tradičně hostit 
legendu českého folku Slávka Janouška, 

kterému hosty pomůže bavit Luboš Vondrák.
Přijďte se na něho a jeho staronového souputníka 
podívat, poslechnout a zazpívat legendární písně, 

jako jsou například „Revize jízdenek“ 
či“ Užívejte světa, blíží se kometa.“


