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Nejočekávanějším bo-
dem jednání prosincového 
zastupitelstva bylo téma 
obvinění osmi bývalých 
radních v souvislosti s pro-
dejem pozemků na ulici 
Horní v roce 2009, které 
byly prodány v souladu 
s tehdejšími pravidly pro 
prodej bytů a pozemků, ale 
pod tržní cenu. Protože ten-
to bod už na předchozím 
jednání zastupitelů prosa-
zovali k zařazení zástupci 
hnutí ANO, byli na úvod 
vyzváni, ať jej uvedou. 
Taktovky se ale nechopili.

Proto se slova ujal primá-
tor Michal Pobucký: „Začalo 
to tím, že pan Radim Vrba-
ta přišel na policejní orgán 
a podal trestní oznámení. 
Trestný čin se měl stát v lis-
topadu 2009. Státní zástupce 
obvinil osm členů zastupi-
telstva z roku 2009, i když 
pro ten prodej hlasovalo 34 
zastupitelů. Z nich si někdo 
vybral osm, kteří se mu ho-
dili, proč, to je to otázka. Pan 
Vrbata podá trestní oznáme-

ní a jako své bydliště uvede 
byt na Hasičské ulici v domě, 
kde město prodávalo napří-
klad za 290 tisíc byt o výmě-
ře 74 metrů. Ve své době si 
jeho rodina koupí takto zvý-
hodněný byt, jednoznačně 
pod tržní cenu, ale v jiných 
případech mu to vadí. Přijde 
mi to absurdní.“ Primátor 
dále uváděl informace, kte-
ré dokazovaly, že předmět-
ný prodej nijak nevybočil 
z tehdejší levicové politiky 
radnice, která umožňuje více 
občanům dosáhnout na vyšší 
standard života, než by tomu 
bylo za přísně pravicové po-
litiky tržní. Představil také 
grafy, které jasně dokládaly, 
že se tato politika městu jed-
noznačně vyplatila ve vývoji 
počtu obyvatel. Zatímco nám 
ubylo pouhých pět procent 
obyvatel, Karviné a Haví-
řovu přes 11. Ve Frýdku-
-Místku počet přistěhovalých 
dlouhodobě roste, v Karviné 
a Havířově naopak přibývají 
vystěhovalí.
� (Pokračování�na�str.�4)

PROSINCOVÉ ZASTUPITELSTVO: Zastupitelé� probírali� obvinění� v� souvislosti�
s�prodejem�pozemků�na�Horní�ulici.�� Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo o ulici Horní

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ VŠEM OBČANŮM 
PŘEJE VEDENÍ MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Letošní rozsvícení Vá-
nočního stromu na místec-
kém náměstí Svobody bylo 
andělské. Krásní dlouho-
nozí andělé rozfoukávali 
mezi návštěvníky anděl-
ská peříčka, další na laně 
vysoko nad zemí předved-
li dech beroucí podívanou 
a další vystupovali s dětmi 
na pódiu. 

Krátce před pátou ho-
dinou za účasti primátora 

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

KLÍČ K VÁNOCŮM: I� letos�primátor�Michal�Pobucký�
vedl�vybranou�dětskou�ruku�k�slavnostnímu�momentu,�kdy�
se�město�rozzářilo�vánoční�výzdobou.�

Michala Pobuckého jedno 
z přítomných dětí otočilo 
klíčem v kouzelném zámku 
Vánoc a rozsvítilo tak Vá-
noční strom a vánoční vý-
zdobu celého města. Zcela 
nově se letos rozzářilo také 
přes sto stromů na frekven-
tované ulici 8. pěšího pluku.

Nově vyzdobené Ad-
ventní městečko na náměstí 
Svobody s každodenním 
programem láká k ná-
vštěvě až do 23. prosince. 
Na sváteční předvánoční 
náladu umocněnou něko-
lika novinkami má město 
spoustu kladných ohlasů. 
Líbí se stylově vyzdobené 
prodejní stánky a dřevěné 
gastropulty, u kterých ná-
vštěvníci mohou v klidu 

konzumovat nabízené dob-
roty. Občerstvení je boha-
té, některé dny doplněné 
o vegetariánské pochoutky, 
různé ochutnávky nebo 
ukázky přípravy tradičních 
slezských receptů. Nabíd-
ka vánočních výrobků se 
ve stáncích často obměňu-
je, takže se návštěvníkům 
vyplatí projít se náměstím 
častěji.

V pondělí 19. prosince 
od 16 hodin budou na ná-
městí Klauni z Balónkova. 
V dalších dnech na náměstí 
vystoupí například Silesia 
Dixie Band, Fleret, Šajtar 
a připravena budou i diva-
delní představení a taneční 
vystoupení.
(Pokračování�na�str.�4)
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„Přání Městu Frýdek-
-Místek je přáním všem 
občanům Města Frýdek-
-Místek. Toto přání lze 
rozdělit do části veřejné 
a části soukromé. V té ve-
řejné náš Klub zastupitelů 
za KSČM bude podporovat 
plnění schváleného roz-
počtu města na rok 2017, 
jehož prostřednictvím bu-
dou v průběhu příštího roku 
uspokojovány přání a potře-
by našich občanů. Jedná se 
především o uspokojování 
potřeby bydlení, ochrany 
a rozvoje zdraví, dopravy 
a spojů, potřeby informací, 
výchovy a vzdělávání, cel-
kového kulturního rozvoje 
a ochrany veřejného po-
řádku. V té soukromé vám 
všem přejeme klidné prožití 
vánočních svátků a v roce 
2017 splnění všech přání, 
pevné zdraví, samá pozitiva 
a sociální jistoty.“

 Ivan Vrba
 za KSČM

„Tak jeden velký dárek 
jsme, jako občané města 
Frýdku-Místku, už dostali 
v předstihu, v podobě nové 
vánoční výzdoby, pěk-
ného Vánočního stromu, 
vkusně ozdobeného, no-
vých stánků v Adventním 
městečku a dalších tema-
tických doplňků vytváře-
jících vánoční atmosféru. 
Po nezbytných přípravách 
živnostenským úřadem 
a dohodě ve vedení města 
zvládli tento úkol pracov-
níci našich TS a.s. na vý-
bornou a jsou slyšet klad-
né ohlasy ze všech stran. 
Když si vzpomenu, jak 
vypadala výzdoba v minu-
losti, na ty strašné stánky 
zakryté plastovou plach-
tou, kýčovití Santové vedle 
přívěsu s alkoholem atd., 
o to větší radost mám, že 
se letos povedlo zvednout 
celkovou úroveň a vytvořit 
důstojnou atmosféru. Dě-
kuji všem, kteří přiložili 
pověstnou ruku k dílu.

Pod stromeček bych si 
pro naše město přál, aby 
se vyřešily zásadní pro-
blémy, které ho sužují. 
Na prvním místě je to ře-
šení znečištěného ovzduší, 
dále přetížená doprava, 
výstavba obchvatu a také 
konečně prosadit účin-
nou legislativu, která by 
umožnila městům a obcím 
řešit problém s chováním 
nepřizpůsobivých osob, 

které nám denně ztrpčují 
život. V prosinci byl hlad-
ce schválen rozpočet města 
na rok 2017, ve kterém je 
naplánováno mnoho inves-
tičních akcí, od zateplení 
domů až po nové chodníky 
a novou kašnu na místec-
kém náměstí. Doufám, že 
se všechny akce podaří re-
alizovat a přispějí ke zkva-
litnění veřejného prostoru. 
Na závěr přeji všem pevné 
zdraví, optimismus a po-
hodu v osobním životě.“

 Jiří Kajzar 
 za hnutí Naše Město

„Městu se dá pod stro-
mečkem přát spoustu 
věcí. Dárečky s materiální 
hodnotou jsou v podstatě 
zabalené v každé polož-
ce schváleného rozpočtu 
na příští rok, který jsme 
tvořili jako vždy tak, aby 
bylo co nejvíce občanů 
Frýdku-Místku spokojeno, 
i s tím, že spokojenosti úpl-
ně všech nelze dosáhnout. 
Někoho potěší příspěvky 
do sportu, jiného do kul-
tury, další pak peníze pro 
neziskové organizace a so-
ciální oblast. Ve městě 
vzniknou další chodníky, 
budou realizovány opravy 
komunikací a řada dalších 
pro občany samozřejmých 
věcí, které bychom mohli 
vést v kategorii „měkkých 
dárků“, z nichž neskáčeme 
do stropu, ale neurazí – be-
rou se jaksi automaticky. 
Přitom některé mají punc 
naprosté výjimečnosti jako 
například MHD zdarma. 

Určitě bychom uvíta-
li pod stromečkem i více 
„tvrdých“ dárků, ale ty 
bývají většinou i tvrdý-
mi oříšky. Jejich pořízení 
je co do počtu stejně jako 
v reálném životě omezeno 
finančními možnostmi a je 
třeba na ně pracovat léta. 
Věříme ale, že se město 
dočká jak Domu seniorů, 
který bude určen pro je-
jich rozsáhlé aktivity, tak 
nové sportovní haly u 11. 
ZŠ, sportovně-relaxačního 
areálu, skateparku či kul-
turního stánku. Dárkem 
z největších by byl obchvat 
Frýdku-Místku, který se 
ocitl bohužel na dlouhé 
roky v kolonce přání hned 
vedle hodinek s vodotrys-
kem, ale nyní už to přece 
jen vypadá, že by se měl 
proměnit v realitu. 

A pak jsou tu věci, kte-

ré si za peníze nekoupíte. 
Proto přejeme městu Frý-
dek-Místek i všem jeho ob-
čanům hodně zdraví, štěstí 
a klidu, v němž můžeme 
bez zášti a nepřejícnosti 
naplňovat naše sny nebo 
alespoň představy.“

 Karel Deutscher
 za ČSSD

„Co přát Frýdku-Míst-
ku pod stromeček? V prvé 
řadě samozřejmě obchvat, 
který odvede velkou část 
hlavně kamionové dopravy 
ven z města, na který čeká-
me už více než dvacet let. 
S tím je spojeno i čistější 
životní prostředí, dále také 
vyřešení užití historicky 
zajímavých budov, jako 
je Moravia Banka, Český 
dům, kavárna Avion, dům 
na frýdeckém náměstí, bu-
dovy po bývalém Slezanu 
apod. Chtěl bych také po-
přát všem příspěvkovým 
organizacím města, jak 
v oblasti sociálních služeb, 
tak ve školství, ať i jim se 
daří naplňovat svá poslání 
ku prospěchu nás všech. 
Také neziskovým orga-
nizacím, které se starají 
o naše občany, kteří něja-
kým způsobem strádají, 
přeji jen vše dobré.  Všem 
firmám, působícím na úze-
mí města, přeji úspěšný 
rok, ať se jim daří, ať 
máme ve městě co nejvíce 
pracovních míst. Nám, 
občanům Frýdku-Míst-
ku, bych chtěl popřát, ať 
se na sebe více usmíváme 
a méně mračíme, hodně 
zdraví, sil, štěstí, lásky, 
vzájemného porozumění, 

také dobré zaměstnání, po-
hody a klidu v novém roce. 
Prostě bych nám všem 
chtěl popřát, ať se nám 
společně ve Frýdku-Míst-
ku dobře žije.“

Krásné a požehnané Vá-
noce a úspěšný nový rok 
2017 vám ze srdce přejí 
vaši zastupitelé za KDU-
-ČSL

„Našemu krásnému 
městu přejeme hlavně 
spoustu spokojených ob-
čanů, kteří jsou ochotni 
společně pracovat na jeho 
rozvoji. Občany zde musí-
me přilákat a zároveň jim 
vytvořit takový prostor pro 
život, aby zde rádi bydle-
li, trávili svůj volný čas 
a chtěli zde vychovávat své 
potomky.

K tomuto přání si dovo-
lím připojit také slib toho, 
že budeme intenzivně 
pracovat na tom, aby vám 
v této době hojnosti v pe-
něženkách zůstávalo více 
peněz.“

Příjemné prožití vánoč-
ních svátků u štědrove-
černí tabule, se spoustou 
dárků pod stromečkem, ale 
hlavně v co nejhojnějším 
počtu, vám přeje za Klub 
zastupitelů za hnutí ANO 
Jakub Míček

„Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom 

vám pod stromeček po-
přáli především tu nejlepší 
atmosféru Vánoc, kterou 
si každý z nás předsta-
vuje trochu jinak. Někdo 
v úzkém kruhu, se svými 
nejbližšími, někdo v ob-

klopení celé své rodiny 
a známých. Přejeme vám, 
aby čas, který si užíváte 
trávením volných dní, sle-
dováním pohádek, ochut-
náváním cukroví a jiných 
dobrot, byl i časem, kdy 
můžete jeden druhému 
důvěřovat, svěřit se, odpo-
činout si v náručí druhého.

Ani tato vánoční atmo-
sféra by ovšem nebyla ni-
čím bez pevného zdraví. 
Proto bychom vám rádi 
popřáli, abyste se celé vá-
noční svátky a samozřejmě 
i celý rok 2017 těšili pev-
nému zdraví. U štědrove-
černího stolu vzpomeňte 
na ty, kteří s námi již u něj 
být nemohou, a věřme, 
že se na nás dívají a mys-
lí na nás stejně, jako my 
na ně. U stromečku, mezi 
lesklými ozdobami a třpy-
tícími se dárky, nás mohou 
potěšit rozzářená očka na-
šich dětí, a proto se snažme 
jim být i nadále slušnými 
vzory a dobrými rodiči.

Pokud bychom mohli 
něco popřát i městu Frý-
dek-Místek, tak by to bylo 
především to, abychom 
na něj mohli být pyšní, 
abychom v něm žili rádi, 
vraceli se do něj z dlou-
hých cest a měli zde své 
blízké. Zároveň také, aby-
chom ho nemuseli nazývat 
jen fajné a pěkné, ale pře-
devším slušné a poctivé 
město.“ 

Krásné prožití vánoč-
ních svátků a hodně zdra-
ví, optimismu a bezproblé-
mový život vám všem přejí 
Reální a skuteční zastu-
pitelé za hnutí ANO

BESÍDKY A VÝSTAVY: Předvánoční� atmosféru� nasávalo� vedení� města� na� mnoha�
akcích�aktivních�klubu�důchodců.� Jejich�vlastnoruční� výrobky�byly� k� vidění�například�
na�výstavě�v�Chlebovicích.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Co byste přáli Městu Frýdek-Místek pod stromeček?
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Židovský hřbitov 
na okraji sídliště Slezská 
byl v minulosti opakova-
ně terčem vandalů, bez-
domovců a adrenalino-
vým útočištěm výrostků, 
kteří zde pronikali a ni-
čili vzácné pietní místo 
s nemalou historickou 
hodnotou. Protože vedení 
města je přesvědčeno, že 
by si tato republikově oje-
dinělá památka zaslou-
žila jiné zacházení, pře-
vzalo iniciativu a hřbitov 
lépe zabezpečilo.

Pracovníci městských 
technických služeb zde 
v listopadu přizpůsobili 
veřejné osvětlení, na němž 
byla navíc instalována 
otočná kamera se zázna-
movým zařízením, která je 
součástí městského kame-
rového systému a data z ní 
jsou přístupná městské po-
licii. „Účelem bylo přede-
vším nasvětlit část hřbito-
va, ale také část přilehlého 
městského parku. Kamera 
je schopna snímat oba tyto 
prostory a samotný hřbitov 

chrání i letos nové oplocení 
ze strany od parku, na které 
jsme Židovské obci rovněž 
přispěli,“ přiblížil opatření 
primátor Michal Pobucký. 
A město chce ve zvelebo-
vání této kulturní památ-
ky, která má svůj potenci-
ál i v oblasti turistického 
ruchu, protože podobných 
zachovalých židovských 
hřbitovů není mnoho, dále 
pokračovat. „Po úspěšném 
jednání s Židovskou obcí 
chceme podobně dosáhnout 
dohody i s adventisty, aby-
chom nějakým způsobem 
vyřešili vstup na hřbitov 
z druhé strany. Když tato 
jednání dopadnou dobře, 
budeme moci dále pracovat 
na tom, aby celý ten prostor 
byl důstojný a odpovídal 
významu této památky,“ 
doplnil náměstek primá-
tora Jiří Kajzar. „Těší nás, 
že se tomuto místu vrátila 
pieta, a věříme, že časem 
bude připomínat historický 
odkaz i v nějaké formě ná-
vštěv zájemců o židovskou 
problematiku,“ dodal za-

Po předchozích jed-
náních vedení města se 
zástupci ArcelorMittalu, 
ale i členy vlády, byla frý-
decko-místeckým zastupi-
telům na jejich prosinco-
vém jednání prezentována 
možnost nabytí brownfiel-
dů ve frýdecké části města, 
v tradiční průmyslové zóně 
spojené s někdejšími Vál-
covnami plechu.

Z prezentace Arceloru 
vyplynulo, že současní ma-
jitelé této industriální zóny 
o velikostí okolo 100 tisíc 
metrů čtverečních pracují 
na upřesnění přesného roz-
sahu prodeje a indikaci tržní 
ceny na základě expertních 
posudků, která bude zo-
hledňovat i předpokládané 
demoliční náklady. „Tím, 
že vznikla průmyslová zóna 
v Nošovicích, se kraj prak-
ticky zavázal, že další zóna 
na zelené louce nevznikne, 
takže je jednoznačná ten-
dence všechny další budovat 
na brownfieldech, aby se vy-
užívaly již zatížené pozem-
ky. Arcelor dnes využívá 
zhruba třetinu areálu a na-
bízí se možnost vrátit tam 
zpátky průmysl. Chceme, 
aby se zóna využila celá, 
do posledního metru, aby 

to území nebylo rozdrobeno 
a prodáváno po kouskách,“ 
nastínil současný pohled ve-
dení města náměstek primá-
tora Karel Deutscher. 

„Pokud bude zóna v ma-
jetku Arceloru, město má 
minimální možnost zasáh-
nout do toho, kdo a co tam 
bude. Pokud bude zóna 
naše, bude její obsazení 
na nás. Nezaměstnanost 
ve Frýdku-Místku nyní 
vykazuje skvělá čísla, ale 
je třeba se dívat do budouc-
na, zejména v souvislosti 
se zavíráním Dolu Paskov. 
Město udělá strategický 
krok a zóna bude připrave-
na na dobu, kdy budou další 
místa zapotřebí,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že prioritou by byly 
výrobní aktivity, které by 
byly pro větší počet pracov-
ních míst upřednostněny 
například před logistickými 
firmami nebo skladovým 
hospodářstvím. „Vše je re-
alizovatelné pouze na zá-
kladě studie proveditelnos-
ti a ekologického auditu 
a za součinnosti státu, který 
musí přispět na přípravu 
zóny, což již bylo předjed-
náno,“ uvedl náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar. (pp)

Od slavnostního ote-
vření kryté části frýdec-
ko-místeckého aquapar-
ku na Olešné už uteklo 
hodně vody, o posledním 
listopadovém víkendu se 
tu slavily 10. narozeni-
ny! Rozkrájení stylového 
dortu ani první návštěv-
níky slavnostního dne si 
nenechal ujít primátor 
Michal Pobucký.

Ten poděkoval všem 

zaměstnancům aquapar-
ku za jejich práci, která se 
mimo jiné odráží i v níz-
kém počtu evidovaných 
úrazů na tomto sportovním 
zařízení. Sotva zde stihl 
načít dort, už vítal ve dve-
řích v balonkové slavo-
bráně první návštěvníky 
s drobnými dárky. Úplně 
první nakráčel za vodní 
zábavou Hynek Šlachta 
s dcerou a dušoval se, že 

kvůli tomu před dveřmi 
nekempoval, ale má kousek 
od aquaparku chatu. Násle-
dovalo focení s maskotem 
Spoxem, který zpestřoval 
víkendové dění podobně 
jako různé druhy poraden-
ství, aquaaerobic, naroze-
ninové plavání při svíčkách 
nebo saunové ceremoniály. 
Právě v saunovém progra-
mu má aquapark velké plá-
ny i do budoucna.  (pp)

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV: Předání� lépe� zabezpečeného� prostoru� zástupcům� Židovské�
obce�Ostrava.  Foto: Petr Pavelka

Město pomáhá Židovské obci
lépe chránit unikátní hřbitov

stupitel Libor Koval.
Přístup města si po-

chvaluje Milena Slanino-
vá, předsedkyně Židovské 
obce v Ostravě: „My jsme 
úplně nadšeni. Předcháze-
la tomu dvouletá jednání 
s městem o tom, že by se 
spolupodílelo na ochraně 
hřbitova. Dopadlo to tak, 
že se o to město skutečně 
postaralo. Práce dobrovol-
níků na úpravách hřbitova 
by tak už neměla přicházet 
vniveč.”  (pp)

OSLAVY: 10.�narozeniny�byly�i�příležitostí�k�poděkování�pracovníkům�aquaparku.
  Foto: Petr Pavelka

Krytý aquapark slavil deset let

V ARCELORU: Možnosti�zóny�si�už�v�létě�prohlédli�i�čle-
nové�vlády.�� Foto: Petr Pavelka

Arcelor nabízí městu brownfield
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� (Pokračování�ze�str.�1)
„Historicky se tady prodá-

valy byty i pozemky za nižší 
cenu, aby ve městě lidé zů-
stávali, měli tu svou kotvu. 
Když je člověk v nájmu, 
může jít snadno pryč, když 
je ve svém, je to jiné. Město 
bez lidí není město. A obec 
není realitní kancelář, ne- 
jsme firma, která vydělává,“ 
zdůraznil primátor, že město 
se nemusí chovat za každou 
cenu tržně. Pobídky tohoto 
typu se městu navíc vyplatí 
sekundárně, protože od po-
čtu obyvatel se odvíjí příjem 
do městské pokladny z roz-
počtového určení daní.

Od roku 2000 se byty 
a pozemky prodávaly pod 
tržní cenou a tabulkový ce-
ník byl upravován v r. 2002 
a 2007. Podle něj se prodá-
valo i v r. 2009. Nezřídka se 
ke skupinám obyvatel, jichž 
se prodej týkal, přimykali 
zastupitelé (paradoxně hlav-
ně za ODS), kteří navrhovali 
ještě nižší ceny.

„V roce 2009 jsem byla 
v čele města já. Materiál 
jsem předkládala do rady 
i zastupitelstva já a mezi ob-
viněnými jsem i já. Pan stát-
ní zástupce mi ve dvouapůl-
hodinovém výslechu kladl 
za vinu, že jsem třeba přímo 
na zastupitelstvu neřekla 
některé zásadní skutečnos-
ti. Město ale vždycky mělo 
majetkovou komisi, v níž 
měly zastoupení všechny 
politické subjekty z daného 
období. Nejinak v tom ob-
dobí, o kterém se bavíme. 
Předsedové politických klu-
bů k tomu bodu před zastu-
pitelstvem nevznesli žádnou 
připomínku, ani na zastupi-
telstvu k tomu žádná velká 
diskuze nebyla. Co jsem 
měla udělat víc? Všichni, 
co hlasovali, měli veškeré 
podklady, včetně ceny zna-
leckého posudku, v důvodo-
vé zprávě. Nemůžeme číst 

na zastupitelstvu všechny 
materiály slovo od slova, to 
bychom tu byli týden. Věřím 
soudu, že je objektivní a ne-
závislý a zhodnotí všechny 
naše kroky, zkusme počkat 
na jeho rozhodnutí. Vůbec 
ale nechápu, proč je obvině-
no jen osm členů rady, která 
v tomto směru nemá žádné 
rozhodovací pravomoci. 
Prodej muselo odsouhlasit 
zastupitelstvo, což se stalo 
34 hlasy,“ připomíná někdej-
ší primátorka Eva Richtrová.

K soudu se naděje politiků 
upínají i kvůli precedentní-
mu osvobozujícímu rozsud-
ku z Hladkých Životic, kde 
svého času prodali pozemky 
dokonce za 5 Kč a po něko-
lika letech přišel policejní 
orgán s tím, že cena měla být 
padesátkrát vyšší. „Všichni 
byli osvobozeni, přitom tam 
se ty prodeje týkaly dokonce 
přímo některých zastupite-
lů a starosty, což v našem 
případě nebylo,“ podotýká 
primátor Michal Pobucký, 
kterému vadí i poukazování 
obžaloby na to, že pozemky 
byly následně zasíťovány. 

„My budujeme inženýr-
ské sítě všude ve městě, aby 
se lidé cítili dobře a žili tady, 
a vždy tím zhodnocujeme 
soukromé majetky. Budu-
jeme infrastrukturu a jen 
do sídliště Slezská šly sta-
miliony. Každému, kdo tam 
bydlí, jsme zhodnotili jeho 
soukromý majetek,“ nechá-
pe přístup policejních orgá-
nů Michal Pobucký. Další tři 
lokality jako příklad uvedl 
náměstek Karel Deustcher: 
„Na Berlíně se někde před 
deseti lety prodaly byty 
do soukromých rukou. Před-
tím tam nikdo nechtěl bydlet, 
ale udělali jsme tam silnice, 
chodníky, veřejné osvětlení, 
hřiště, zvedli jsme tu lokali-
tu natolik, že dnes má úplně 
jiný zvuk. Těmi investicemi 
města jsme lidem ty byty sa-

mozřejmě zhodnotili, dnes 
tam žijí lidé a jsou spoko-
jeni, protože za deset let je 
tam nesrovnatelná situace, 
co se týče kvality bydlení. 
Dokonce i u developerského 
projektu „Pod Zámečkem“ 
jsme postavili silnici a ve-
řejné osvětlení a zhodnotili 
jsme tak lidem jejich pozem-
ky. Proč? Aby se jim tam 
dobře žilo. I na ulici Hasič-
ská jsme prodávali byty pod 
cenou a současně tam uděla-
li chodník, dvě dětská hřiště, 
park v okolí. Přitom cokoliv, 
co uděláme, vždycky nějak 
zhodnocuje majetek těch 
lidí.“

Zastupitelé pak ještě re-
kapitulovali množství po-
dobných vykonstruovaných 
kauz z politického prostředí 
(Hnojník, Ostravice, Přerov, 
eurokomisařka Věra Jouro-
vá), které nakonec dopadly 
ve prospěch obviněných, 
a Miroslav Dokoupil pou-
kázal na jejich škodlivost. 
„Myslel jsem, že to máme 
v zastupitelstvu za sebou, že 
se budeme navzájem udávat. 
Ti, co dnes ukazují prstem, 
i vy se můžete jednou ocit-
nout ve stejné situaci. Ta 
ale způsobuje, že dneska 
jsou všichni paralyzovaní 
a každý má strach rozhodo-
vat, protože se bojí, že bude 
za pár let trestně stíhán. 
Dobrá atmosféra to rozhod-
ně není. Přitom ze Zákona 
o obcích máme zajišťovat 
rozvoj obce a inženýrské sítě 
prostě města a obce budují. 
Zasíťovali jsme průmyslové 
zóny v Chlebovicích a Lís-
kovci, kde byla cena pro fir-
my 80 korun za metr a dnes 
mají cenu tisíc korun. Je to 
věc filozofie. Byl ale nasta-
ven transparentní systém 
a pozemky na ulici Horní 
jsme prodávali za stejné 
ceny jako všem ostatním,“ 
poukázal Miroslav Dokou-
pil.  (pp)

Zastupitelstvo o ulici Horní

Slavnostní rozsvícení 
Vánočního stromu

V nejkrásnějším období 
roku, v čase adventu, při-
bylo na území statutární-
ho města Frýdek-Místek 
devět nových vánočních 
stromů. Přesně tolik zá-
kladních a mateřských 
škol totiž přijalo výzvu 
městské společnosti TS 
a.s. a zúčastnilo se sou-
těže „O nejhezčí vánoční 
strom“.

„Dodali jsme školám 
a školkám vánoční svě-
telné řetězy v počtu od-
povídajícím vytipovaným 
stromům, které jim zůsta-
nou i do dalších let. Žáci 
pak měli za úkol vyrobit 
na vybrané stromy vánoč-
ní ozdoby,“ popsal průběh 
předseda představenstva TS 
a.s. Jaromír Kohut. Právě 
vyrobené vánoční ozdoby 
byly hlavním hodnotícím 
kritériem speciální komise 
složené ze zaměstnanců TS 
a.s. a Magistrátu města Frý-
dek-Místek, která provedla 
ve večerních hodinách dne 
5. prosince hodnocení. 

„Byli jsme nesmírně po-
těšeni úrovní dětmi vyrobe-
ných vánočních ozdob, které 
jsme na jednotlivých stro-
mech mohli nalézt. Svědčí 

to o faktu, že všichni pojali 
tuto soutěž velmi prestižně 
a s patřičnou přípravou,“ 
svěřila se se svými po-
znatky členka komise Ilona 
Nowaková, vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy.

Jako nejkrásnější vánoční 
strom byl nakonec vyhod-
nocen ten ze Základní školy 
a mateřské školy Frýdek-
-Místek, Jana Čapka 2555, 
na druhém místě se umísti-
la Mateřská škola Beruška 
Frýdek-Místek, Nad Lipi-
nou 2318, a třetí v pořadí 
skončila Základní škola Frý-
dek-Místek, Pionýrů 400.

„Chtěl bych touto cestou 
poblahopřát vedení školy, 
celému pedagogickému 
sboru a především všem dě-
tem vítězné školy, které se 
na výrobě vánočních ozdob 
podílely. O to větší radost 
máme, že jsme právě jim 
mohli osobně předat finanč-
ní dar ve výši 10 tisíc korun 
jako příspěvek na částečné 
pokrytí nákladů spojených 
s jejich školním výletem 
v příštím roce,“ vyslovil 
uznání Jaromír Kohut, kte-
rý byl velmi spokojen, že 
soutěž naplnila svůj cíl. 

VÍTĚZNÝ STROM: Na�Dvojce� přijali� zprávu� o� výhře�
s�kytarou.  Foto: Petr Pavelka

Nejhezčí vánoční strom mají na Dvojce
Náměstek primátora Pavel 
Machala pak doufá, že po-
dobně všechny potěší i další 
soutěže z dílny městských 
technických služeb, které 
se týkají krmítek pro ptáky, 
jarních cibulovin nebo hrá-
tek se sněhem, kdy dětem 
bude v případě příznivého 
počasí svezen nebo shrabán 
sníh, z něhož budou moci 
vyrábět jakési „sněžné měs-
tečko“.  (pp)

Na prosincovém jed-
nání zastupitelstva ozná-
mil zastupitel Jakub Mí-
ček vznik nového klubu 
za hnutí ANO o dvou 
členech, který kromě něj, 
coby předsedy, tvoří Jaro-
slav Ryška.

Dosavadní předseda klu-
bu Jaromír Horký byl vy-
zván, aby situaci osvětlil, 
ale ten jen sdělil, že ji zatím 
nechce komentovat, protože 
se vše dozvěděl teprve těsně 
před jednáním zastupitel-
stva. „Určitě nejsou zástup-
ci za klub hnutí ANO. Jak si 
nazvou svůj klub, to nevím, 

přece nemohou být dva klu-
by hnutí ANO,“ řekl pouze.

„V tom případě bude-
me postupovat standardně 
jako v minulých letech, kdy 
vznikly dva kluby ODS. Já 
jsem kontaktoval krajské-
ho předsedu ODS, který 
vyspecifikoval, který klub 
stranu zastupuje. Stejně tak 
budu postupovat i v tomto 
případě, abychom věděli, 
který klub prezentuje hnutí 
ANO na zastupitelstvu. Pro 
dnešek akceptujeme dva 
kluby a co bude příště, se 
uvidí,“ reagoval primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

Klub hnutí ANO se rozpadl

� (Pokračování�ze�str.�1)
 22. prosince se na ná-

městí uskuteční ohňová 
show a den před Štědrým 
dnem, tj. 23. prosince, ko-
lem 9.30 hodin přivezou 
skauti na náměstí Svobody 
Betlémské světlo, které si 
zájemci budou moci donést 
domů jako symbol původ-
ního významu Vánoc.

A poslední den v roce 

na Silvestra nebude město 
ani letos ochuzeno o tra-
diční novoroční ohňostroj, 
který bude odpálen z areá-
lu Sokolíku, takže příchod 
nového roku si mohou 
občané jako obvykle vy-
chutnat nejlépe v prostoru 
hlavního mostu přes Os-
travici, ale za příznivého 
počasí by měl být viditelný 
z celého města.
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Ani v letošním roce ne-
chyběla na dětském oddě-
lení Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku mikulášská 
návštěva doprovázená 
čertem a anděly. Do tra-
dičních kostýmů se ten-
tokrát převlékly student-
ky střední zdravotnické 
školy a také házenkáři 
s volejbalistkami frýdec-
ko-místeckých extrali-
gových oddílů. Počínání 
sportovců přihlížel také 
náměstek primátora Pa-
vel Machala.

„Jsem rád, že si volej-
balistky a házenkáři našli 
po roce znovu ve svém 
nabitém programu čas po-
těšit děti, které v této už 
pomalu předvánoční době 

nemohou být ve svých do-
movech, kde jim je jistě nej-
lépe. Dokazují tak, že jsou 
s městem spjati i jinak než 
jen po sportovní stránce,“ 
potěšilo Pavla Machalu.

Starší děti dokázaly 
na příslušnost mikulášské 
návštěvy k místním klubům 
reagovat, ale ani jim se stej-
ně jako těm menším moc 
do přednesu básničky nebo 
písničky nechtělo. Balíček 
dobrot je ale ani tak nemi-
nul. Díky štědrosti dalších 
organizací a firem se rozdá-
valy dětem i hračky a podle 
tiskové mluvčí nemocnice 
Jolany Filipové radost urči-
tě udělal i společný dar pro 
dětské oddělení v podobě 
nové LCD televize.  (pp)

Magistrát města Frýd-
ku-Místku spolupracuje 
s organizacemi a posky-
tovateli sociálních služeb, 
kteří jsou připraveni po-
moci osobám, které se ocit-
ly v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou 
bydlení. 

S nadcházející zimou vy-
vstanou na mysli mnohým 
občanům otázky typu: kde 
mohou lidé bez domova žá-
dat o pomoc, kde se mohou 
zahřát, provést nezbytnou 
hygienu, kde přespí, kde zís-
kají ošacení, co budou jíst, 
mají dostatek peněz na za-
jištění svých nezbytných 
potřeb apod.

Na zajištění všech uve-
dených potřeb osob bez pří-
střeší je v našem městě pa-
matováno nejen v zimě, ale 
během celého roku. 

Kde má osoba bez domo-
va možnost získat střechu 
nad hlavou, ohřát se, vyu-
žít WC, sprchu? Kde může 

přečkat studenou noc?
• Středisko Bethel – azy-

lový dům pro muže, nízko-
prahové denní centrum pro 
ženy a muže, noclehárna pro 
muže, terénní program

Bahno – Příkopy 1309, 
Frýdek-Místek, tel.: 
734 862 307

• Středisko Sára – azy-
lový dům pro ženy a matky 
s dětmi, noclehárna pro ženy

Bruzovská 328, Frýdek-
-Místek, tel.: 734 640 266

• Domov Přístav Frý-
dek-Místek – domov se 
zvláštním režimem pro oso-
by bez přístřeší,

Míru 1313, Frýdek-Mís-
tek, tel.: 737 215 433

Kde jí bude poskytnuto 
potřebné ošacení?

• Dobrovolnické cent-
rum ADRA – sociální šat-
ník

Radniční 1242, Frýdek-
-Místek, tel.: 558 436 261

• Oblastní spolek Čes-
kého červeného kříže 
Frýdek-Místek – sociální 
šatník

1. máje 2318, Frýdek-Mís-
tek, tel.: 777 332 518

Kde je ošetří v případě 

drobných poranění, omrz-
lin?

• Oblastní spolek Čes-
kého červeného kříže Frý-
dek-Místek

1. máje 2318, Frýdek-Mís-
tek, tel.: 777 332 518

Kde získá potravinovou 
a materiální pomoc?

• Středisko Bethel 
Bahno – Příkopy 1309, 

Frýdek-Místek, tel.: 
734 862 307

• Středisko Sára 
Bruzovská 328, Frýdek-

-Místek, tel.: 734 640 266
Kde vyřídí dávky pomo-

ci v hmotné nouzi? Kde si 
zajistí finanční podporu?

• Úřad práce České re-
publiky – krajská pobočka 
v Ostravě, kontaktní praco-
viště Frýdek-Místek

Na Poříčí 3510, Frýdek-
-Místek, tel.: 905 113 111

Kde můžete poslat oso-
bu bez domova pro radu 
a pomoc?

• Magistrát města Frýd-
ku-Místku – odbor sociál-
ních služeb

Radniční 1149, Frýdek-
-Místek, tel.: 558 609 319

 Odbor sociálních služeb

MIKULÁŠ: Blonďaté�anděly�ztělesnily�volejbalistky�a�o�zbytek�se�postaral�házenkářský�
klub.�� Foto: Petr Pavelka

Sportovci obdarovali nemocné děti

BEZDOMOVCI: Na�některých�místech�je�nevidíme�rádi,�
na�jiných�mohou�naleznout�pomoc.  Foto: Petr Pavelka

Kde najde osoba bez domova pomoc?

V pondělí 19. prosince 
od 9.00 do 12.00 hodin 
bude naposledy v tomto 
roce otevřen sociální šat-
ník. V rámci sociálního 
šatníku proběhne stříhá-
ní a holení osob bez domo-
va a osob v hmotné nouzi. 

Pro každého bude také 
připraven balíček s hygie-
nou, polévkou, rybí konzer-
vou a ovocem. Pro všechny 
příchozí bude přichystán 
i teplý čaj. Teplý čaj budou 
dobrovolníci a zaměstnan-
ci dobrovolnického centra 

Dobrovolníci z Adry uspořádají 
stříhání a holení lidí bez domova

připravovat na každý so-
ciální šatník až do konce 
ledna.

 Bc. Alice Šavrdová, 
 koordinátor sociálního
 šatníku ADRA

Celkem 44 mužů a žen 
přišlo na preventivní uro-
logické vyšetření do frý-
decko-místecké nemocnice. 
Den urologické prevence se 
uskutečnil koncem listopa-
du ve spolupráci s nadačním 
fondem Pavla Novotného.

„Tuto preventivní akci pro 
veřejnost považujeme za vel-
mi přínosnou,“ řekl vedoucí 
lékař urologického oddělení 
Nemocnice ve Frýdku-Míst-
ku Oldřich Matys. „U tří lidí 

z těch, kteří se přišli nechat 
vyšetřit, se objevily patologic-
ké nálezy, tito pacienti absol-
vují další vyšetření a budou 
u nás sledováni. Z těchto vý-
sledků je zjevné, že prevence 
je důležitá,“ dodal Matys.

Ženám nabídli lékaři 
bezplatné vyšetření led-
vin a močového měchýře, 
muži absolvovali vyšetření 
varlat, ledvin, močového 
měchýře a starší 50 let také 
vyšetření prostaty.

O preventivní vyšetření 
byl mezi lidmi zájem
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31. kolo hokejové WSM 
ligy nabídlo souboj Frýd-
ku-Místku a Prostějova. 
Slezané sice šli do vedení 
po trefě Michala Kovař-
číka, ale Jestřábi vývoj 
překlopili na svou stranu. 
Domácí těsně před kon-
cem korigovali zásluhou 
druhé branky Michala 
Kovařčíka, ale vyrovnat 
už nedokázali.

Frýdecko-místečtí hoke-
jisté nemohli počítat s ně-
kolika obránci základní 
sestavy (Adámek, Kania 
či Štebih). Přesto ale začali 
aktivně a logickým vyús-
těním převahy byla branka 
Michala Kovařčíka, který 
gólově zhodnotil přesilov-
kovou akci staršího souro-
zence Ondřeje.

V dalším průběhu úvod-
ní dvacetiminutovky byla 

hra vyrovnaná. Domácí 
v několika případech vý-
razně podržel Juraj Šim-
boch, na druhé straně se 
činil exvítkovický brankář 
Pavel Kantor. Když už to 
vypadalo, že do kabin se 
půjde s těsným náskokem 
Rysů, půldruhé minuty 
před koncem třetiny ujel 
do přečíslení Jakub Šlahař. 
Ač byl tísněn, povedlo se 
mu poněkud krkolomně 
vystřelit a puk se dosti zá-
hadně snesl přes Šimbo-
chova záda do sítě – 1:1.

Druhá část „mikuláš-
ského“ souboje mnoho 
hokejové krásy nenabídla. 
Rozhodla třetí perioda, 
ve které prokázali tro-
chu více šikovnosti hosté. 
Ve 47. minutě nechyběl 
důraz a důslednost Lukáši 
Žalčíkovi. Z bekhendové 

WSM LIGA: Domácí�vedli,�ale�na�body�nedosáhli.  Foto: Petr Pavelka

Rysi těsně nestačili na Jestřáby

strany nadvakrát protlačil 
z blízka kotouč do branky 
– 1:2. Tentýž hráč překonal 
Šimbocha i potřetí.

V čase 55:41 znovu za-
fungovala bratrská spolu-

Frýdecko-místečtí hoke-
jisté na ledě lídra statečně 
bojovali, body si však domů 
nevezou. V první třetině se 
dokonce Rysi dostali do ve-
dení, v té druhé však do-
mácí otočili skóre na svoji 
stranu a v závěru zápasu 
potvrdili tříbodovou výhru 
trefou do prázdné brány. 

Začátek zápasu byl ve zna-
mení nepřesností a častého 
přerušování hry. Když už to 
vypadalo, že třetina skončí 
bez branek, udeřili hosté. 
Střelu domácího odchovance 
Jáchyma tečoval do horního 
růžku branky David Klimša. 
Nezáživnou třetinu tak vy-
hrál Frýdek-Místek.

Vstup do druhé části měli 
domácí ulehčený o to, že měli 
možnost hrát přesilovou hru. 
Tu se jim povedlo proměnit, 

když dosud nejlepší hráč 
na hřišti Roman Vráblík pro-
střelil vše před sebou a vy-
rovnal. Další přesilovka Jiho-
čechů znamenala druhý gól.

V poslední třetině byli 
domácí přeci jen aktivněj-
ší a snažili se přidat třetí 
gól, kterým by se uklidnili. 
S blížícím se koncem zápasu 
přibývalo na ledě nervozity. 
75 vteřin před koncem třetí 
části odvolali hosté bran-
káře a navíc byl vyloučen 
Vladimír Škoda. Domácí se 
bránili aktivně, ale 40 vteřin 
před koncem jim byl vylou-
čen ještě Miloslav Čermák 
a Frýdek-Místek hrál šest 
proti třem. Puk ovšem vy-
bojoval Tomáš Nouza, chví-
li s ním kroužil ve vlastní 
třetině a pak přes celé hřiště 
trefil prázdnou branku.

Hokejisté s Motorem padli 1:3

První prosincový ví-
kend uspořádal Tennis-
point Frýdek-Místek 
hned dva turnaje v na-
fukovačkách LR Tenisu, 
když dokázal zkombi-
novat turnaj dorostenců 
a starších žáků. Pořada-
telské zkušenosti organi-
zátorů se znovu odrazily 
v bezproblémovém prů-
běhu obou akcí.

Turnaje dorostenců se na-
konec zúčastnil i v repub-
likovém žebříčku nejvýše 
postavený hráč místního 
klubu Patrik Pavelka, kte-
rý v pátek ještě absolvoval 
kvalifikaci „A“ turnaje 
v Mladé Boleslavi, který 

je určen pro padesátku nej-
lepších borců v republice. 
Patrik tam dokázal vyhrát 
jeden zápas, ale do hlavní 
soutěže nakonec neproklou-
zl. V domácím prostředí pak 
v některých zápasech hledal 
motivaci, ale nakonec se do-
stal až do finále, kde prohrál 
ve zkráceném třetím setu. 
V deblu celý turnaj vyhrál 
s parťákem Vojtěchem 
Zoubkem. Do semifinále 
singlu se dostal i další frý-
decko-místecký hráč Kryš-
tof Krmaschek.

V PRINCE WINTER 
TENIS TEEN I starších 
žáků se domácí hráči vý-
razněji neprosadili.  (pp)

Dva turnaje v jednom termínu

práce Kovařčíků. Ondřej 
milimetrově precizním pa-
sem našel na pravém kruhu 
Michala a ten už si věděl 
rady. Povedenou střelou 
pod horní tyč vykřesal jis-

kru naděje – 2:3. Domácí 
v závěrečné minutě zkusili 
hru bez brankáře, mačka-
li prostějovské hráče jako 
citrón, ovšem Jestřábi už 
skromné vedení udrželi.

rozhovor

Dnes pokračujeme 
v rozhovoru s Bojanem 
Risimičem, který předá-
vá srbské basketbalové 
zkušenosti ve Frýdku-
-Místku v týmu Snakes.

Jak se ti líbí výbava 
a prostředí frýdecko-
-místeckých škol a tělo-
cvičen, kde se sportovní 
příprava a zápolení pro-
vozuje? Jaké je to ve srov-
nání se Srbskem?

Areál škol a tělocvičen 
v Srbsku je až na pár výjimek 
méně zachovalý a hůř vyba-
vený než u vás. Je vidět, že 
se v České republice a ve va-
šem městě výchově dětí 
a sportu věnuje hodně pozor-
nosti a zřejmě i prostředků. 
Kromě Frýdku-Místku jsem 
viděl ještě překrásnou halu 
vašich soupeřů v Opavě, ale 
zde mi bylo vysvětleno, že 
se jedná o mimořádný areál 
i na české poměry...“

Jak je to v Srbsku s or-
ganizací sportu v rámci 
škol a klubů a kdo, kdy 
a kde vlastně děti trénuje?

„Všechny sporty, včetně 
basketbalu, který s fotbalem 
soutěží o první místo na žeb-
říčku oblíbenosti v naší zemi, 
se začínají s dětmi provozo-
vat již v předskolním věku. 
Na školách fungují sportov-
ní třídy i v malých městech 
a kromě toho se trénuje nad-
stavbově v klubech. Výběr 
dětí pro klub je přísnější než 
u vás. Tady ve Frýdku-Míst-
ku se mi líbí, že umíte nabíd-

nout svět sportu a basketbalu 
i méně nadaným a dispono-
vaným dětem a zároveň Sna-
kes představuje výkonnostní 
špičku basketbalu v zemi. 
A ještě jedna maličkost – 
kvalitní kluby s kvalitními 
trenéry ve větších městech 
a zejména Bělehradě jsou 
finančně značně nároč-
né a musí se spolehnout 
na možnosti rodičů. Někdy 
se stává, že šikovné děti se 
prostě ke svému sportu ne-
dostanou a ty méně šikovné 
zůstanou se svým sportem 
na ulici. Podpora města, 
kraje a státních institucí je 
na rozdíl od Frýdku-Místku 
a České republiky minimál-
ní. Tu vám závidět musíme. 
Zato podpora fanoušků je 
výraznější u nás. Na zápasy 
dětí chodí samozřejmě rodi-
če, prarodiče a další členové 
rodiny, kdy včetně souro-
zenců fandí různí strejdové 
a tety a přidávají se samo-
zřejmě spolužáci hráčů ze 
škol, sousedé a další přátelé. 
A u zápasů se společně baví 
a radují z každé podařené 
akce svých týmů a i u těch 
nejmenších vytvářejí velmi 
bouřlivé prostředí, zavazu-
jící děti k obrovskému na-
sazení v zápasech i návazné 
přípravě.“

Vážím si tvého rozhod-
nutí opustit profesionální 
sport z pozice hráče v za-
hraničním angažmá (ma-
ďarská nejvyšší soutěž) 
a posun do kategorie učitel, 

trenér. Co to znamená?
„Vždycky jsem chtěl 

být hráčem NBA. Dostat 
se do Ameriky a tam hrát 
na nejvyšší úrovni je sen 
každého srbského kluka. 
Mnoha hráčům ze Srbska se 
to daří. Jsou úspěšní i v nej-
kvalitnějších evropských 
soutěžích. Měl jsem nějaké 
zdravotní problémy a po-
chopil jsem, že pro posun 
na tuto úroveň se musí přidat 
i velký kus štěstí a dokonalé 
zdraví. Nebyl jsem připra-
ven nést toto životní riziko 
a jsem rád, že mě rodiče vždy 
nutili pokračovat ve studiu, 
byť někdy v rámci individu-
álních programů. Proto jsem 
si mohl vybrat a vypravit se 
do světa a užívat si basketba-
lu v pozici trenéra a učitele. 
Práce s dětmi mě velice těší 
a motivuje a zcela jistě se jí 
budu moci věnovat déle než 
aktivní kariéře. U vás v Čes-
ku je kvalita života opravdu 
mnohem vyšší než u nás 
doma. Jsem rád, že můžeme 
spolupracovat a těším se, že 
dojde k hlubšímu propojení 
našich světů.“

Díky za rozhovor a hlav-
ně za tvou ochotu investovat 
do naší společné budoucnos-
ti nemalý díl osobní energie, 
vůle a v neposlední řadě 
pohodlí. Přeji nám oběma, 
ať se odvážné plány výcho-
vy a trénování dětí posunou 
žádoucím směrem. Příjemný 
pobyt ve Frýdku-Místku! 

 Zdeněk Navrátil

Náš basket se srbským rukopisem
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Druhou adventní sobo-
tu plavci strávili na dru-
hém kole závodů Sobota 
v Cieszynie pořádaných 
oddílem Delfin Cieszyn. 
Tentokrát jsme si kaž-
dý volili dvě ze tří na-
bízených disciplín 50Z, 
200VZ a 100OPZ.

Opět jsme patřili mezi 
největší výpravy, bylo 
nás celkem 22 závodníků. 
Konkurence byla i tento-
krát velmi silná, přesto 

jsme zaznamenali několik 
výborných umístění. Kar-
la Chlopčíková vybojova-
la dvě bronzové medaile 
na tratích 50Z a 100OPZ. 
Vendula Janáčková si do-
plavala pro stříbro v závo-
dě na 200VZ.

Krásnou tečkou za tra-
dičně výborně zorgani-
zovaným závodem byly 
závody smíšených štafet 
4x50VZ mix. Na start se 
postavily dva naše týmy 

v kategorii 12 let a mladší. 
Kvarteto jedenáctiletých 
Martin Polach, Michae-
la Tůmová, Adam Andrle 
a Kateřina Fuková poda-
lo skvělý výkon a časem 
2:13,94 vybojovalo pro naše 
barvy druhou pozici o pou-
hých 5 setin sekundy za ví-
tězi v konkurenci 22 štafet.

Děkujeme všem účastní-
kům za předvedené výkony, 
pro většinu z nich to byly 
poslední letošní závody.

z atletiky
Adéla Lojkásková třetí na Vánoční laťce

Po delší absenci, zaviněné zdravotními problémy, si 
Adéla Lojkásková opět vyzkoušela výšku. Na Vánoční 
laťce v Třinci si vedla výborně, když vybojovala třetí 
místo velice dobrým výkonem 1.67 m a velice těsně sho-
dila laťku na výšce 1.70 m. V nejlepším letošním českém 
žákovském výkonu 1.78 m zvítězila Lucie Sedláčková 
z Brna. Adéle blahopřejeme. 

Mikuláš v Kopřivnici naděloval i našim
Na tradičním Mikulášském běhu v Kopřivnici star-

tovala v sobotu i malá skupinka našich. Z vítězství se 
radoval v mladším žactvu Robin Dorotík a mezi děvčaty 
Anna Cagašová, kde ji druhým místem doplnila Klára 
Ningerová. Druhá doběhla ve starším žactvu Denisa 
Pánková a v minipřípravce Lucka Jurošová. Její sestra 
Sabina byla druhá mezi nejmenšími děvčátky 2011–12. 
Třetí místo přidal Josef Hájovský v přípravce. Všem bla-
hopřejeme.
Mohou se hlásit zájemci do atletické přípravky

Zájemci o atletiku ročníky narození 2005–2006 mají 
opět možnost se od ledna přihlásit. Tréninky probíhají 
vždy od 15 hodin. V úterý v tělocvičně na 6. ZŠ na ulici 
Pionýrů v Místku a ve čtvrtek na stadioně. Zájemci se 
s uvedením jména, příjmení a data narození mohou hlásit 
na email josef.nej@seznam.cz.

kam za sportem a relaxací
Dne 26. 12. pořádá TJ Slezská - 2. ZŠ F-M tradiční 

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

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

Zveme všechny členy, jejich rodiče, bývalé členy
a neregistrované hráče z řad žáků (od 9 let) i dospělých.

Plavci se předvedli v Polsku

V duelu 13. kola há-
zenkářské extraligy proti 
Brnu se hráči Pepino SKP 
Frýdek-Místek dočkali 
pátého vítězství. Utkání 
měli celou dobu pod kon-
trolou a soupeře nakonec 
porazili 26:21, i když ješ-
tě pět minut před koncem 
vedli o deset gólů.

Naši hráči vstoupili do zá-
pasu maximálně koncentro-
vaní. Jejich hru zdobila pře-
devším výborná defenziva, 
za kterou chytal spolehlivý 
Petr Štolcar. V útoku jsme 
se prosazovali především ze 
spojek. Po dvaceti minutách 
bylo skóre vyrovnané 9:9, 
ale v poslední desetiminu-
tovce úvodního dějství Petr 
Štolcar doslova zavřel svou 
bránu a za svá záda už ne-
pustil jediný míč. A protože 

jeho spoluhráči dokázali ješ-
tě třikrát skórovat, po prv-
ních třiceti minutách svítilo 
na ukazateli skóre 12:9.

Po změně stran spustili 
frýdecko-místečtí házenká-
ři brankostroj, díky které-
mu si postupně vypracovali 
rozhodující náskok. Střelec-
ky se tradičně prosazoval 
nejlepší kanonýr družstva 
Vojtěch Petrovský, který 
tentokrát nastřílel osm gólů. 
Až v samotném závěru ne-
chali naši protivníka zby-
tečně skóre zkorigovat.

Sestava a branky: Štol-
car, Marenčák, Stříž – Po-
michálek, Horáček, Klaban 
3, Petrovský 8, Bosák, Raj-
noha, Gřešek 6/5, Dyba 3, 
Vacula, Kichner 4, Kocich 
1, Strack 1, Krahulík. Tre-
nér: Aleš Chrastina.

Lehkovážný závěr s Brnem
Pepino SKP F-M – Handball Brno 26:21 (12:9)

Jubilejní 20. ročník Zim-
ní Tipsport ligy odstartuje 
7. ledna 2017. Hrát se bude 
ve čtyřech skupinách, jed-
na se odehraje také ve frý-
deckých Stovkách.

Nejlépe obsazený zimní 
fotbalový turnaj v České 
republice si i ve svém 20. 
ročníku drží laťku kvality 
velmi vysoko, když před-
staví sedm prvoligových 
klubů. Tipsport liga se ode-
hraje od 7. do 29. ledna. 
Ve čtyřech skupinách v Pra-
ze na Vyšehradě, Mladé Bo-
leslavi, Brně a Frýdku-Míst-
ku se o pohár utká tradiční 
počet 16 účastníků. Brno 
letos hostí skupinu C místo 
Vyškova a frýdecko-místec-
ké Stovky nahradí Olomouc, 
která letos turnaj do svého 
programu nezařadila vůbec.

Na prvoligové zápasy se 

fanoušci mohou těšit v obou 
„českých“ skupinách. V Pra-
ze na Vyšehradě se představí 
prvoligový trojlístek Bohe-
mians 1905, Hradec Králo-
vé a Příbram, který doplní 
Táborsko z Fortuna národní 
ligy. Top kvalitu bez diskuzí 
nabídne skupina v Mladé Bo-
leslavi. Krom domácího klu-
bu zde fanoušci uvidí i Libe-
rec, Jablonec a druholigový 
Varnsdorf. Na Moravu dorazí 
také zahraniční celky. V br-
něnské skupině C si to roz-
dají o jediné postupové místo 
domácí Zbrojovka, slovenská 
Skalica, 1. SC Znojmo a FK 
Pardubice. Na složení skupi-
ny D jsou jistě naši fanoušci 
nesmírně zvědaví. Soupeřem 
Valcířů v Tipsport lize budou 
fotbalisté polského Podbeski-
dzie Bielsko-Biała, kde ještě 
před několika dny dělal tre-

néru Jánu Kociánovi asisten-
ta kouč Vlado Goffa. Dalšími 
protivníky budou fotbalisté 
slovenského Popradu a čtve-
řici účastníků skupiny D pak 
uzavírají Vítkovice.

Přímé přenosy z vybra-
ných zápasů bude přenášet 
TV Tipsport, o dalších tele-
vizních kanálech se zatím 
jedná. Turnaj vyvrcholí play-
-off Final Four 28.–29. ledna 
v Mladé Boleslavi. Favority 
na účast mezi čtyřmi nej-
lepšími jsou dle Tipsportu 
fotbalisté Mladé Boleslavi, 
Bohemians, Jablonce, Brna, 
Hradce Králové a Liberce. 
Celé Final Four rovněž pře-
náší živě TV Tipsport.

Patrony turnaje se letos 
stávají dva skvělí fotbalis-
té, kteří však již seskočili 
z prvoligové scény, Erich 
Brabec a Karel Piták.

Tipsport liga se bude hrát ve Stovkách

Lašský sportovní klub 
F-M se stal v letošní se-
zóně moderního pětiboje 
druhým nejúspěšnějším 
sběratelem medailí ze 
všech klubů v republice 
na mládežnických MČR, 
což je skvělá vizitka všech 
trenérů. Ovšem moderní 
pětibojaři jsou všestranní 
sportovci, co dokážou být 
úspěšní i ve svých jednotli-
vých disciplínách pětiboje 
jako například v plavání. 

Ve skvělém světle se 
představili na Oblastních 
přeborech plavání mladšího 
a staršího žactva v Opavě 
a Havířově. „Lašáci“ v kon-
kurenci 17 plaveckých klubů 
dokázali vybojovat 9 zla-
tých, 8 stříbrných a 11 bron-
zových medailí a k tomu 
získali i nominace na MČR 
dvanácti a třináctiletých 
žáků a na Poháry ČR dese-
ti a jedenáctiletých žáků. 
Děvčata a kluci LSK F-M 
potvrdili, že pod odborným 

vedením dokážou nejen 
konkurovat, ale být i lepší-
mi než mnohé ryze plavecké 
kluby. Vynikající sportovní 
představení ukázala široké 
sportovní veřejnosti a repre-
zentačním trenérům jede-
náctiletá Anna Studénková, 
která dokázala proměnit 
všech svých pět startů v zisk 
pěti zlatých medailí a stala 
se nejen nejúspěšnější plav-
kyní oblastních přeborů, 
ale také jednou z velkých 
favoritek na zisk medailo-
vých umístění na Poháru 
ČR! O zisk medailí se dále 
zasloužili Julie Axmannová, 
Beáta Gazdová, Kristýna 

Laši jsou sportovně všestranní

Lancová, Barbora Plachá, 
Lucie Přibylová, Jakub Ha-
man, Matyáš Novotný, Filip 
Kraus, Matěj Pajtl, Tobias 
Raška a Daniel Venglář.

TALENT LACHŮ: Anna 
Studénková.



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  8  ≈ Odbory, informace

- 

FRÝDECKÁ  SKLÁDKA, a.s. 
www.frydeckaskladka.cz 

 

 

PROVOZNÍ DOBA  Platnost od 1.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVOZ  SKLÁDKA  
PROVOZ  BETONY  A  SUTĚ 

 558 44 00 77 
 

Po 6:30 – 15:00 
Út 6:30 – 15:00 
St 6:30 – 15:00 
Čt 6:30 – 15:00 
Pá 6:30 – 14:00 
So 6:30 – 14:00 

 

(Nakládka materiálu 
 na provozu betony a sutě) 

Po – Pá 7:00 – 14:00 
So  7:00 – 12:00 

 
PROVOZ  SEPARACE  LÍSKOVEC 

 595 17 40 58 
 
 

Po -Pa 6:00 – 14:00 
 

 
SBĚRNÝ  DVŮR  NA  

PANSKÝCH  NOVÝCH  DVORECH 
 558 44 00 77 

 
Po – Pá  6:00 – 14:00 

 

 
SBĚRNÉ  DVORY  

 
COLLOLOUKY    725 223 912 
ESTAKÁDA    725 223 913 
SLEZSKÁ    725 223 917 

 
Po – Pá  9:00 – 17:00 
So  8:00 – 14:00 

 

 
SBĚRNÝ  DVŮR  V  BRUZOVICÍCH 

 736 770 814 
 

Po  6:00 – 14:00 
Út 6:00 – 16:00 
St 6:00 – 14:00 
Čt 6:00 – 16:00 
Pá 6:00 – 14:00 
So 8:00 – 12:00 

 

PROVOZ   DOPRAVA 
 558 44 00 66 

Po – Čt 6:00 – 15:00 
Pá  6:00 – 14:00 

 

PROVOZ  KOMPOSTÁRNA  
BRUZOVICE 
 736 770 814 

 

Po  6:00 – 14:00 
Út 6:00 – 16:00 
St 6:00 – 14:00 
Čt 6:00 – 16:00 
Pá 6:00 – 14:00 
So 8:00 – 12:00 

 

 
PROVOZ  SEPARACE  SKLA 

 558 44 00 77 
 
 

Po – Pá  6:30 – 14:00 
 

Magistrát omezí provoz 
Z provozně-technických a organizačních důvodů bude 

magistrát těsně před Vánoci v pátek 23. prosince a násled-
ně v pátek 30. prosince pro veřejnost z velké části uzavřen. 
Ve standardním provozu bude pouze podatelna frýdeckého 
magistrátu na ulici Radniční 1148. Hlavní pokladna v budově 
Radniční 1148 bude z důvodu roční uzávěrky otevřena do 9.30 
hodin a hlavní pokladna v budově Palackého do 9 hodin.

V probíhajícím období 
vegetačního klidu, trvají-
cím zpravidla od začátku 
listopadu do konce března, 
dojde ke kácení provozně 
nebezpečných a odum-
řelých stromů rostoucích 
na území města Frýdku-
-Místku na pozemcích 
ve vlastnictví Statutární-
ho města Frýdek-Místek, 
které jsou součástí veřejné 
zeleně ve správě odboru 
životního prostředí a země-
dělství.

Referenti zeleně odboru 
životního prostředí a země-
dělství v rámci průběžných 
kontrol stromů z důvodu 
zajišťování provozní bez-
pečnosti monitorují stromy 
a vybírají dřeviny suché, usy-
chající s rizikovými defekty, 
napadené škůdci a choroba-
mi, které snižují zdravotní 
stav stromů nebo provozní 
bezpečnost a mohly by ohro-
zit nejen zdraví osob, ale také 
jejich majetek.

Ve veřejné zeleni na úze-
mí města Frýdku-Místku 
dojde v tomto období vege-

tačního klidu ke kácení 93 
stromů z výše uvedených 
důvodů v několika lokalitách. 
Ve Frýdku budou pokáceny 
stromy například na veřejně 
přístupné ploše židovského 
hřbitova, kde dojde k poká-
cení třech neperspektivních 
stromů. Na ulici Dlouhá 
dojde k pokácení zcela su-
chých a jmelím napadených 
lip srdčitých. V zápoji dřevin 
na ulici Národních mučední-

ků budou pokáceny dva smr-
ky. V parku Sady Svobody 
dojde k pokácení 10 lip. Tyto 
provozně nebezpečné lípy 
jsou již suché nebo postupně 
usychající a napadené nejvý-
znamnějším poloparazitem 
listnatých dřevin – jmelím, 
které devastuje lípy po ce-
lém území naší republiky 
a postupným vyčerpáváním 
živin ze stromů a schnutím 
dochází ke snížení provozní 
bezpečnosti a zlomu větších 

větví. Dále se bude kácet 
na ulici Lipová, Nad Mostár-
nou, Horní, Antala Staška, 
Lískovecká a Křižíkova.

V Místku budou na ulici 
J. Opletala vykáceny čtyři 
javory z důvodu přítomnosti 
defektů v kosterním větvení 
a na patě kmene. Dále se bude 
kácet pět stromů, především 
bříz, na ulici Jungmannova 
a na ulici 1. máje tři stromy, 
a to z důvodu masivního pro-
sychání korun. V parku Sady 
Bedřicha Smetany dojde 
k pokácení 9 suchých stromů, 
které by svým pádem mohly 
ohrozit zdraví osob.

Letos dojde k vykácení až 
19 smrků. Důvodem ke káce-
ní je usychání těchto jehlič-
nanů. Masové schnutí všech 
druhů smrků je nejspíše způ-
sobeno dvěma faktory. Prv-
ním z nich je zvýšený výskyt 
chorob a škůdců napadajících 
smrky. Druhým činitelem je 
přílišné sucho, kdy půda díky 
suchu zmenšuje svůj objem 
a trhá jemné vlásečnicové 
kořínky.

Na webu města nalezne-

Kácení dřevin ve veřejné zeleni

te seznam dřevin určených 
ke kácení ve veřejné zeleni 
v období vegetačního klidu 
2016/2017, které podléhají 
povolení zákona o ochraně 
přírody a krajiny.

Mimo kácení dřevin bude 
ještě v tomto období vege-
tačního klidu probíhat také 
údržba porostů keřů spočíva-
jící ve zmlazování a průkles-
tu. Důvody pro tyto práce 
jsou nutnost zajištění péče 
o tyto porosty, dále zabez-
pečení průchozích profilů, 
podchozích výšek a zlepšení 
rozhledových poměrů v kři-
žovatkách.

Referenti odboru životní-
ho prostředí a zemědělství 
mimo kácení neperspektiv-

ních stromů zajišťují také 
výsadbu nových stromů. Vy-
bírají vhodná a účelná místa 
pro výsadbu, která nejsou 
v kolizi s dopravní a technic-
kou infrastrukturou a jejich 
ochrannými pásmy, rozvo-
jem území nebo nesouhlas-
nými stanovisky dotčených 
orgánů státní správy. Do kon-
ce roku 2016 bude veřejná 
zeleň Frýdku-Místku obo-
hacena o výsadbu více než 
100 nových stromů různých 
druhů a kultivarů vhodných 
do městských podmínek.
(Seznam� 93� kusů� dřevin�

určených�ke�kácení�ve�veřej-
né� zeleni� v� období� vegetač-
ního�klidu�2016/2017�najdete�
na�webu�města)

 

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s. 

PF 2017 

„informujeme
občany“

pronajmout nebytový 
prostor-garáž (2x) nachá-
zející se v objektu č.p. 146 
na pozemcích p.č. 2155/23 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 
2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek, na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu 
s „Postupem při pronájmu ga-
ráží nacházejících se v objek-
tech ve vlastnictví statutární-
ho města Frýdek-Místek“.

Den konání „Dražby“: 21. 
12. 2016

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

Hodina konání „Dražby“: 
13.00 a 13.30 hodin 

Garáž je umístěna v ob-
jektu č.p. 146 na pozemcích 
p.č. 2155/23 zastavěná plocha 
a nádvoří a p.č. 2155/44 zasta-
věná plocha a nádvoří, ul. 17. 

listopadu, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek

Celková výměra garáže 25 
m2.

Vyvolávací cena je stano-
vena ve výši minimálního 
ročního nájemného na 1 m2 
plochy garáže a činí 700 Kč/
m2/rok +DPH.

Prohlídku garáže je 
možno domluvit na tel. č. 
558 609 174 – Sylva Chleb-
ková.

Účastníkem dražby může 
být fyzická osoba starší 18 let 
s trvalým bydlištěm na území 
statutárního města Frýdku-
-Místku. Při zápisu účastníka 
k dražbě je účastník povinen 
předložit průkaz totožnosti, 
malý technický průkaz vo-
zidla, se kterým hodlá v ga-
ráži parkovat, popř. smlouvu 
o užívání služebního vozidla 
k soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemů-
že být fyzická osoba, která 
v předcházejících třech letech 

přede dnem konání dražby 
užívala byt nebo nebytový 
prostor ve vlastnictví Statu-
tárního města Frýdek-Místek 
bez právního důvodu, nebo 
byla dlužníkem vůči Statutár-
nímu městu Frýdek-Místek. 
Splnění této podmínky potvr-
dí účastník dražby podpisem 
čestného prohlášení při zápisu 
k dražbě.

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, kte-
rá nejpozději do 20. 12. 2016 
uhradila zálohu na úhradu 
nákladů dražby na účet města 
ve výši 5 000 Kč a která nej-
později při zápisu účastníka 
k dražbě předložila doklad 
o zaplacení zálohy na úhra-
du nákladů dražby (kauce), 
č.ú.: 6015-928781/0100, VS 
3240081.

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, kte-
rá nejpozději při zápisu účast-
níků k dražbě podepíše doho-
du o úhradě nákladů dražby.

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 
let.

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

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
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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. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí 
pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí 
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář) 
- stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 je 
součástí pozemku p.č. 2910), – tř. T.G. Masa-
ryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)

Dominika Chludová, 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 č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 
je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 18 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,30 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý 
sklad PHM – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3993/16) – Mís-

tecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 99 m2 
(sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3992/4) – Mís-
tecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 1587 m2 
(sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí 
pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2, 
II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
III. NP, místnost 303 (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 45,24 
m2, 
V. NP, místnost 508 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 
m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, 
II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 m2, 
II. NP 
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umís-
těná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod 
křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, 
Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústění 
podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pav-
la je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná plocha 
a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 
(prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
v I.NP objektu č.p. 10, ul. Radniční, o výměře 31,75 m2 

(provozovna), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 
Doporučená výše nájemného je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. 

Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabízenou výší nájmu zasílejte 
v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytového prostoru v objektu 
č.p. 10, ul. Radniční, k.ú. Frýdek“, na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 23. 12. 2016 do 14.00 hodin. 
U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka (datum poštovního 
razítka 22. 12. 2016).

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 558 609 176 Dominika Chludová.

Žádosti k účasti ve výbě-
rovém řízení na poskytnutí 
půjček z „Fondu rozvoje 
bydlení“ na území statu-
tárního města Frýdek-Mís-
tek pro rok 2017 lze podat 
na závazných formulářích 

na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční 1148, 
odbor správy obecního ma-
jetku, ve lhůtě od 2. 1. 2017 
do 31. 1. 2017. Bližší infor-
mace na www.frydekmis-
tek.cz, nebo tel. 558 609 180.

V letošním roce připadají vánoční svátky a Nový rok převáž-
ně na víkendy, svoz komunálního odpadu proto bude proveden 
bez větších změn – v pondělí na druhý svátek vánoční (26. pro-
since) se tak budou svážet odpady dle běžného harmonogramu. 

K omezení provozu dojde u sběrných dvorů, které budou 
ve dnech 24., 25. a 26. prosince uzavřeny, stejně tak zůstanou 
brány sběrných dvorů zavřeny i v sobotu 31. prosince. V těch-
to dnech nebude možné ukládat odpady – zejména biologicky 
rozložitelné – ani na kompostárně v Bruzovicích. Skládka od-
padů na Panských Nových Dvorech bude 24. prosince v provo-
zu od 6.30 do 12 hodin.

Přehled provozní doby sběrných dvorů, skládky odpadů 
a kompostárny o vánočních svátcích a na Nový rok:

Svoz vytříděného odpadu (tj. separovaného odpadu – papí-
ru, plastu a skla) bude před vánočními svátky a před Novým 
rokem posílen. Ve městě budou provedeny tři mimořádné 
svozy papíru a plastu, aby nedocházelo k přeplňování nádob. 
Ve dnech 23. a 24. prosince provede Frýdecká skládka svoz 
papíru na sídlišti Anenská, Riviéra, z Bezručova sídliště; ná-
doby na papír budou svezeny i z domů nad katastrálním úřa-
dem, z lokalit Nad Lipinou, K Hájku, Slunečná a z Růžového 
pahorku. V oba tyto dny se budou ve městě mimořádně svážet 
i nádoby na plasty, a to ze sídliště Slezská (stará i nová část), 
z Bezručova sídliště, ze sídliště Riviéra, z Růžového pahor-
ku, z lokalit nad katastrálním úřadem, Nad Lipinou, K Hájku 
a z ulice Slunečná. Na Silvestra dojde na sídlišti Anenská, Rivi-
éra, Bezručovo sídliště, z lokalit nad katastrálním úřadem, Nad 
Lipinou, K Hájku, ze Slunečné a ze sídliště Růžový pahorek 
k mimořádnému svozu nádob na papír. 

V pondělí 26. prosince proběhne svoz vytříděného odpadu 
dle běžného harmonogramu a budou tedy svezeny nádoby 
na plasty ze sídliště Slezská (stará i nová část). Nádoby na pa-
pír jsou každý týden v pátek sváženy ze sídliště Slezská a ze 
sídliště Kolaříkovo, budou tedy vyprázdněny i před Silvestrem 
v pátek 30. prosince.

Přehled mimořádných svozů vytříděného 
odpadu – papíru a plastů:

Svoz odpadu o vánočních 
svátcích a na Nový rok

 
datum  svoz lokality (místa) svozu 
23.12. 

a 
24.12. 

papír Frýdek: 
nad katastrálním úřadem, Nad Lipinou, 

Růžový pahorek, K Hájku, Slunečná  
Místek: 

sídliště Anenská, Riviéra, Bezručovo sídliště,  
23.12. 

a 
24.12. 

plasty Frýdek: 
sídliště Slezská (stará i nová část), Růžový 

pahorek, K Hájku, nad katastrálním úřadem, 
Nad Lipinou, Slunečná,  

Místek: 
Riviéra, Bezručovo sídliště 

31.12. papír Frýdek: 
Růžový pahorek, K Hájku, Slunečná,  

Nad Lipinou, nad katastrálním úřadem 
Místek: 

sídliště Anenská, Riviéra, Bezručovo sídliště 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 sběrný dvůr 

Collo louky, Místek 
Slezská, Frýdek 
Pod estakádou,  

Frýdek 

sběrný dvůr 
Panské Nové Dvory 

skládka 
odpadů 

Panské Nové Dvory 

kompostárna 
Bruzovice 

21.12.  9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.30 – 15.00 6.00 – 14.00 
22.12.  9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.00 – 15.00 6.00 – 15.00 
23.12.  9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.30 – 14.00 6.00 – 14.00 
24.12.  ZAVŘENO ZAVŘENO 6.30 – 12.00 ZAVŘENO 
25.12.  ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 
26.12.  ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 
27.12.  9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.30 – 15.00 6.00 – 16.00 
28.12.  9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.30 – 15.00 6.00 – 14.00 
29.12.  9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.30 – 15.00 6.00 – 16.00 
30.12.  9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.30 – 14.00 6.00 – 14.00 
31.12.  ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

1.1.    ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 
2.1.  9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.30 – 15.00 6.00 – 14.00 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Frýdek-Místek
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Statutární město FRÝDEK≈MÍSTEK prostřednictvím KULTURY F≈M uvádí:

Pá 2. 12  Rozsvěcování vánočního stromu
 15.00 Pískomil se vrací
 16.00 Podvečer s Anděly
 16.45 Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
 17.00 Zrní

So 3. 12. 16.00 Do nebíčka, do peklíčka – Divadlo tety 
Chechtalíny 

 17.00 Tykráso

Ne 4. 12. 16.00 O nebojsovi, který se nebojí ani čertů 
– Divadlo V batohu

 17.00 Camerata

Po 5. 12. 16.00 Pohádka o nezbedné Markétce
 17.00 Mikulášská nadílka

Út 6. 12. 16.00 Podsováček – vystoupení dětí 1. ZŠ 
 17.00 Milan Michna – Vánoční písně a koledy

St 7. 12. 16.00 Adam Bubík
 17.00 Silesian Dixie Band

Čt 8. 12. 16.00 Ptakustik
 17.00 KOFE@VLNA

Pá 9. 12. 16.00 Funky Beat
 17.00 René Souček

So 10. 12. 10.00 Zimní pohádka Vladimíry Krakovkové 
 11.00 Acoustic Irish
 15.00 Vánoce s Pavlem Novákem 

– Krásné svátky
 16.00 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
 16.10 Vítěz Talentu 2016
 17.00 Fleret

Ne 11. 12. 10.00 Vystoupení v rámci festivalu 
Souznění 2016

 11.00 Vystoupení v rámci festivalu 
Souznění 2016

 15.00 DFS Ostavička
 16.00 Catena Musica
 17.00 Šajtar

Po 12. 12. 16.00 Zpíváme nejen o Vánocích – vystoupení 
dětí z pěveckého kurzu

 17.00 FiHa

Út 13. 12. 16.00 Písnička – vystoupení dětí ZUŠ 
 17.00 Trochumoc

St 14. 12. 16.00 Petra Fúriková
 18.00 Česko zpívá koledy

Čt 15. 12. 16.00 OSMABAND – kapela 8. ZŠ
 17.00 Šuba Duba Band

Pá 16. 12. 16.00 Uni-corn kapela ZUŠ
 17.00 Neřež

So 17. 12. 10.00 O kouzelné šupince s myškou Klárkou 
a veverkou Terkou – Divadlo Ententýky 

 11.00 Martin Ševčík
 15.00 Žárovky
 16.00 Dancepoint
 17.00 Stanley’s Dixie Street Band

Ne 18. 12. 10.00 SLPT Ostravica
 11.00 KACZi
 15.00 Příhody kluka Bombarďáka
 16.00 Plyš
 17.00 David Stypka & Bandjeez

Po 19. 12. 16.00 Klauni z Balónkova – Veselé Vánoční 
rolničky aneb klauni slaví

 17.00 Los Pedros

Út 20. 12. 16.00 Vánoce se skřítky – Divadlo Křesadlo
 17.00 Downbelow

St 21. 12. 16.00 Křemílek a Vochomůrka slaví Vánoce 
– Divadlo Křesadlo

 17.00 Václav Fajfr a Acustrio

Čt 22. 12. 16.00 Ohnivá show – Růže draka
 17.00 Kristina Lištiaková & band

Pá 23. 12. 9.30 Betlémské světlo
 10.00 Bublifunk
 11.00 Ondřej Klímek a Radek Hub

DOPROVODNÝ PROGRAM

Ručně malovaný dřevěný Betlém a živá zvířátka denně 
od 3.—23. 12. ✷ Ježíškova pošta a adventní dílny: 2. 12., 5. 
12., 10.—11. 12., 17.—18. 12. ✷ Dětský kolotoč: 2.—4. 12., 
10.—11. 12., 17.—18. 12.

Náměstí Svobody
Vstup zdarma!

Ježíškova pošta | Adventní trhy | Zvířátka | Betlém | Kolotoč | Mikuláš

Náměstí Svobody
Vstup zdarma!

Adventní městečko
2. 12.—23. 12.

Více informací na www.kulturafm.cz

Vyhrazujeme si právo na změnu programu!

Program A2.indd   1 08.11.16   16:47

Program Adventního městečka

Zahájení oslav 750 let 
Frýdku-Místku bude 
v podobě jedinečného 
koncertu Janáčkovy 
Filharmonie Ostrava. 
Jedno z nejvýznamněj-
ších hudebních těles 
v Česku zahraje na pódiu 
Národního domu výběr 
árií z oper Wolfganga 
Amadea Mozarta. 

Zpívat bude první dáma 
ostravské opery sopranist-
ka Eva Dřízgová-Jirušová. 
Pěvkyně a vyhledávaná 
pedagožka talentů nej-
mladší generace slaví 30 
let na ostravské scéně. 
Barytonista Romana Hoza 
v současnosti hostuje 
v Národním divadle v Pra-
ze v roli Figara a v Národ-
ním divadle moravskoslez-
ském v Ostravě v titulní 
roli Thomasova Hamleta. 
Koncert bude dirigovat 
šéfdirigent JFO Heiko Ma-
thias Förster. Špičkový 
německý dirigent je v čele 
orchestru od roku 2014 
a do JFO přinesl ve spo-
lupráci s ředitelem Janem 
Žemlou změny v podobě 
dramaturgicky nápaditých 

koncertů.
Na programu koncertu 

Mozart GALA budou hlav-
ně známé melodie z oper 
Figarova svatba a Don 
Giovanni. Obě opery se 
vážou k autorově tvůrčímu 
období spojenému s čes-
kými zeměmi. Největší 
úspěch v dospělém věku 
slavil Volfgang Amadeus 
Mozart na pražské scéně. 
Figarova svatba byla v Če-
chách přijata mnohem lépe 
než u rakouského dvora 
a opera Don Giovanni 
měla velkolepou premiéru 
přímo v Praze a mnoho-
krát se reprízovala. V Pra-
ze měl mistr několik blíz-
kých přátel včetně operní 
pěvkyně Josefíny Duškové 
a jejího manžela skladate-
le Františka Xavera Duš-
ka. V letním sídle Duško-
vých, na Bertramce, měl 
pak potřebný klid k práci 
a dokončil zde mimo jiné 
předehru a finále opery 
Don Giovanni a náročnou 
koncertní árii „Bella mia 
fiamma, addio“ pro paní 
Duškovou, která na kon-
certě také zazní.

Už počtrnácté si mů-
žete zpestřit vánoční 
čas návštěvou Tiskárny 
Kleinwächter (naproti 8. 
ZŠ), kde na vás na Ště-
pána od 13 do 18 hodin 
a o den později od 10 
do 18 hodin čeká výstava 
120 betlémů s živou vá-
noční hudbou.

Popáté nebudou chybět 
ani řezbáři, kteří předvedou 
své umění. Jiří Rozehnal, 
Lupo Anneta a Zdeněk 
Nytra navážou na předcho-
zí ročníky, kdy pod jejich 

dláty a za přispění dalších 
kolegů vznikla již dřevěná 
svatá rodina, tři králové, os-
lík, tiskař, kovář, husopas-
ka a dva díly pozadí sym-
bolizující historické stavby 
města. „Možná se vše po-
daří dokončit ke dvaceti-
letému výročí akce, zatím 
je na čem pracovat,“ říká 
Josef Kleinwächter, které-
ho neodrazují od pořada-
telství stovky hodin práce, 
ani incidenty s některými 
„návštěvníky“ akce. „Le-
tos je to o to svízelnější, 

že Vánoce jsou krátké, ale 
vždy tím žije celá tiskárna, 
takže to v tradiční sestavě 
zase nějak zvládneme. Po-
řád máme kde růst, mís-
tečko pro další betlémy se 
vždy ještě najde,“ ujišťuje 
tiskař o kolekci, v níž ne-
chybí betlém keramický, 
skleněný, dřevěný, papíro-
vý, ze šustí, ve vlašském 
ořechu, v baňce nebo jako 
náušnice. Pozornost tra-
dičně poutá také pohyblivý 
betlém s více než stovkou 
figur.  (pp)

V Galerii pod zámkem 
ve Frýdku proběhla v pon-
dělí 28. listopadu slavnost-
ní vernisáž výstavy s ná-
zvem Krajina. K vidění 
jsou zde zajímavá díla jak 
od nežijících, tak i stále 
tvořících autorů. Vernisáž 
svým proslovem zahájila 
galeristka Ivana Cviková.

„Je to již naše osmnác-
tá výstava, kterou jsme 
za dobu našeho devítiletého 
působení ve Frýdku uspo-
řádali. Zastoupeni jsou zde 
jak žijící, tak nežijící autoři, 
kteří se během své tvorby 
každý osobitým malířským 
stylem s tématem krajiny 
vypořádali,“ uvedla na úvod 
vernisáže Ivana Cviková. 

Z žijících autorů přivíta-
la Miroslava Dyla, který 
se ve své tvorbě zaměřuje 
na krajinu Beskyd a Oder-
ských vrchů. Hudebního do-
provodu celé akce se chopil 
Miroslav Dyl, který zahrál 
na mandolínu za doprovodu 
skupiny Victoria. „Miroslav 
Dyl prokázal, že je všestran-
ný umělec. Jde mu to za plát-
nem a umí i hudebně,“ po-
chválila ostravského malíře 
Ivana Cviková. Až z Hole-
šova dorazila do frýdecké 
galerie Libuše Matulová. Ta 
žije na úpatí Hostýnských 
vrchů a věnuje se převážně 
olejomalbě krajin. „Nej-
větší inspiraci nacházím 
v přírodě a jejích náladách, 

v nekonečných proměnách, 
v nekonečné hře světla a stí-
nů,“ nechala nahlédnout pod 
pokličku Libuše Matulová. 
„V Galerii pod zámkem 
jsem osobně poprvé. Jsem 
moc ráda, že jsem dostala 
příležitost zde vystavovat. 
Prostředí tady i lidé jsou 
velmi příjemní,“ neskrývala 
spokojenost Libuše Matulo-
vá. Svou navštívenku v po-
době několika obrazů zaslal 
i Josef Novický z Třince či 
Petr Špaček. Osobně příto-
men na vernisáži byl i Ště-
pán Krhut, v jehož tvorbě 
dominuje Valašsko. „Malíř 
stále obdivuje tento horna-
tý kraj a spolu s typickou 
valašskou architekturou jej 
zaznamenává ve svých ob-
razech,“ připomněla Ivana 
Cviková. Na čtyři desítky 
přítomných návštěvníků 
mohly obdivovat také obra-
zy již nežijících autorů Bo-
humíra Jaroňka, Leopolda 
Parmy, Vojtěcha Sedláčka, 
Břetislava Bartoše, Jiří-
ho Drozda, Jana Hrnčárka 
a dalších. Zajímavá výstava 
v Galerii pod zámkem potr-
vá až do půlky března.

Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů
vás srdečně zve na tradiční Vánoční koncert, 

který se koná v Rytířském sále 
Frýdeckého zámku 28. prosince v 16 hodin.

S podporou Statutárního města Frýdek-Místek.

Novoroční koncert k 750 letům Frýdku-Místku
Janáčkova filharmonie Ostrava / Mozart GALA

Krajina pod zámkem zahájena

Betlémy u Kleinwächtera
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Gymnázium a Střed-
ní odborná škola na ulici 
Cihelní uspořádala již 5. 
ročník matematické sou-
těže pro žáky základních 
škol. Zúčastněné talento-
vané děti (123 soutěžících) 
měly na vyřešení dvaceti 
zajímavých úloh hodinu 
času a podle očekávání 
nejlépe uspěli žáci z 8. ZŠ, 
kde jsou takto nadané děti 
ve výběrových třídách.

„Gratulujeme všem úspěš-
ným soutěžícím a děkujeme 
také těm, kteří je na soutěž 
připravili, stejně jako profeso-
rům a profesorkám, kteří tuto 
soutěž uspořádali. Matema-
tika se dotýká všech oblastí 
života, takže děti své znalosti 
určitě využijí při nejrůzněj-

ších činnostech,“ řekl náměs-
tek primátora Pavel Machala, 
který předával ceny spolu 
s primátorem Michalem Po-
buckým. „Matematika dneš-
ním dětem moc nevoní, pro 
většinu je spíše strašákem, 
takže je vždycky příjemné 
vidět ty děti, kterým čísla ne-
dělají problém a které mate-
matika baví,“ dodal primátor.

Zlatá cihlička 
– jednotlivci (5. třída):
1. Magda Adamcová, 2. 

Matyáš Trojan, 3. Jan Brož, 
4. Jonáš Oertel, 5. Filip 
Strnadel, 6. Adam Honěk, 
7. Matěj Kornel, 8. Elen 
Skříčilová, 9. Richard Stal-
mach, 10. Šimon Vaněk.

1. místo v kategorii 
družstev ve Zlaté cihličce 

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
s Kontaktním pracovištěm 
Úřadu práce ČR Frýdek-
-Místek se dohodli na spo-
lečném postupu k podpoře 
výběru vhodného povolání 
a odpovídající profesní pří-
pravy žáků ukončujících 
povinnou školní docházku. 
Pokračujeme v sérii člán-
ků o profesích, které jsou 
dlouhodobě poptávané.
Kdo je a co dělá: Elektrikář

Elektrikář je odborník 
provádějící práce související 
s elektrickým vedením a též 
provozem slaboproudých 
i silnoproudých elektrických 
přístrojů. Ve své pracovní 
činnosti tato vedení či přístro-
je montuje, opravuje a seřizu-
je. Věnuje se též bezdrátovým 

přenosovým systémům. 
Tuto profesi mohou vyko-

návat ženy i muži.
Podle toho, s čím a kde 

pracuje, rozlišujeme dva 
obory, kterými se elektriká-
ři zabývají.

Slaboproud, slabo-
proudá elektrotechnika je 
termín pro tu část elektro-
techniky, která se zabývá 
nízkovýkonovou technikou, 
a ne elektrickým napájením. 
Elektřina je u ní prostředkem 
přenosu a zpracování signá-
lu, informací, např. optických 
nebo zvukových (počítače, 
rozhlas, televize, zvukotech-
nika). Zahrnuje zejména sdě-
lovací, řídicí, výpočetní a za-
bezpečovací techniku.

Naopak silnoproud, čili 
silnoproudá elektrotechni-

ka, je technika pro napájení 
elektřinou, tj. výroba (ge-
nerátory), přeměna (trans-
formátory, měniče apod.), 
rozvod (energetická vedení), 
ale i výkonové užití (pohony, 
vytápění, osvětlení) elek-
trické energie (elektřiny).

Jiná rozdělení elektrotech-
niky jsou podle napětí: malé, 
nízké, vysoké a velmi vysoké.

Bez elektřiny a elektroroz-
vodů se dnes neobejde žád-
ná domácnost, žádná firma. 
Zkušený elektrikář se proto 
může dobře uplatnit. Naučí se 
číst technické výkresy a spe-
ciální značky, schémata zapo-
jení, pojmenovávat součásti 
elektrických přístrojů a strojů, 
používat běžné i speciální ná-
stroje, vč. měřících přístrojů, 
rozlišovat různé druhy elek-

trotechnického materiálu atd. 
Připojit vypínač k lustru nebo 
novou zásuvku ve svém poko-
ji, je pro něj samozřejmostí.

Mezi jeho každodenní čin-
nosti může patřit sestavování, 
seřizování, opravy, oživová-
ní, zkoušení, provádění revizí 
elektrických přístrojů a zaří-
zení, domácích elektrospo-
třebičů, velínů v továrnách, 
ovládacích obvodů tramvají 
a lokomotiv, zabezpečova-
cích zařízení – alarmů, zdra-
votnických přístrojů. Nebo 
montáž, zapojování, opravy 
a rekonstrukce elektrických 
rozvodů, připojování rozva-
děčů, jističů, spínačů, elektro 
práce na systémech veřejného 
osvětlení, kabelové vedení 
vysokého a velmi vysokého 
napětí, údržba trafostanic.

Může pracovat na stav-
bě, na venkovních elektro-
rozvodech, v dílně nebo 
ve velké průmyslové hale se 
spoustou výrobních zařízení 
anebo provádí servis u zá-
kazníků, kterými jsou různí 
podnikatelé nebo obyvatelé 
domů a bytů. Může pracovat 
samostatně jako živnostník, 
vést vlastní firmu se zaměst-
nanci nebo být zaměstnan-
cem jiné firmy.

Správný elektrikář je 
přesný a důsledný. Nemu-
sí být výřečný, ale trpělivý 
ano. Pracuje systematicky 
a má kombinační schopnosti.

Potřebné vzdělání pro tuto 
profesi je střední vzdělání 

s výučním listem v oboru 
26-51-H/01 elektrikář (sla-
boproud) nebo 26-51-H/02 
elektrikář (silnoproud). Žák 
získá odbornou způsobilost 
v elektrotechnické oblasti 
podle vyhlášky číslo 50/1978 
Sb., která je k výkonu práce 
elektrikáře nezbytná. 

Kvízová otázka: Jaké na-
pětí je v zásuvce, kterou po-
užíváme v domácnostech?

- 200 V, - 220 V
- 230 V, - 2000 V
Úkoly pro deváťáky:
1. Navštiv ve svém okolí 

„elektro prodejnu“ a podívej 
se, co nabízí. Pojmenuješ 10 
věcí, které prodejna nabízí?

2. V Atlase školství 
(www.atlasskolstvi.cz) vy-
hledej nejbližší střední ško-
lu, která tento obor vyučuje.

3. Na www stránce vy-
hledané školy najdi podrob-
nosti o uvedených oborech. 
V čem se tyto obory liší?

Správná odpověď 
na otázku: V našich domác-
nostech je v zásuvkách stří-
davé napětí 230 V (voltů).

Zdroj: www.istp.cz; Wiki-
pedie, otevřená encyklopedie.

V případě zájmu o kon-
zultaci k volbě povolání si 
sjednejte termín návštěvy 
na tel. č. 950 113 485 nebo 
e-mailem ips@fm.mpsv.cz. 
Konzultace je bezplatná.

Připravil: Úřad prá-
ce ČR. Krajská pobočka 
v Ostravě, Kontaktní pra-
coviště Frýdek-Místek

ZDATNÍ MATEMATICI: Účastníci�Zlaté�cihly.  Foto: Petr Pavelka

VÍTĚZ: Bylo� to� i� o� stresu� –� přiznal� Štěpán� Vrubel,� který�
v�této�soutěži�konečně�získal�první�místo.  Foto: Petr Pavelka

Soutěž Zlatá cihla pro žáky základních škol

obsadilo družstvo z 8. ZŠ.
Zlatá cihla 

– jednotlivci (8. a 9. třída):
1. Štěpán Vrubel, 2. To-

máš Filip, 3. Dominik Mu-
sial, 4. Michael Rozprým, 
5. Jakub Sklář, 6. Tomáš 
Habrnál, 7. Filip Krpec, 8. 
David Leňko, 9. Ivan Kro-
ček, 10. Barbora Zipserová.

1. místo v kategorii druž-
stev ve Zlaté cihle obsadilo 
rovněž družstvo z 8. ZŠ.

Volba povolání 2016: Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně – IV.

Přesně za měsíc na den to 
bude pět let, kdy se sloučily 
nejen školy, ale také naše 
družiny. Co vymyslet k půl-
kulatému výročí, aby to 
mělo jiskru? Všech osm vy-
chovatelek si lámalo hlavu 
a dnes je výsledek na světě.

Zrodil se KALENDÁŘ 
2017 s příznačným názvem 
„Pod jedním sluncem 5 let 
společné plavby… na jedné 
lodi moře zážitků z družin-

ky“. Rok má jen padesát 
dva týdnů a bylo těžké vy-
bírat ze 154 alb, které jsme 
za pět let nafotily. 

1. prosince nastal význam-
ný den pro naši školní družinu. 
Pokřtili jsme náš KALEN-
DÁŘ 2017 za přítomnosti 
dětí, rodičů a dalších rodin-
ných příslušníků. Paní vycho-
vatelky si s dětmi připravily 
krátký program s obrázkovou 
písničkou, básničkami a hrou 

na flétnu a po něm přišel 
na řadu samotný křest. Viděli 
jste v televizi, jak zpěváci křtí 
svá „cédéčka“? Tak věřte, že 
to bylo ještě lepší! Šampaňské 
teklo proudem díky pomoci 
šikovného tatínka, kmotrem 
se stal jeden z dědečků a ná-
lada byla výborná. Velkou 
radost svou účastí nám udělali 
žáci dnes již druhého stupně 
a nechyběli ani ti, kteří stále 
navštěvují první stupeň. Jsme 
velice rády, že jste přijali po-
zvání. Vnímáme to jako pro-
jev sympatie a podpory smys-
luplnosti naší práce.

Přejeme vám zdraví, poho-
du, lásku, soudržnost, oporu, 
pochopení, radost a mnoho 
dalšího nejen v nadcházejí-
cím roce 2017.  Kolektiv 
 vychovatelek školní družiny

Křest kalendáře k 5. výročí sloučení škol
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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 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

HMYZ 
A JINÁ HAVĚŤ ZBLÍZKA

Nejzajímavější fotografie ze stejno-
jmenné fotosoutěže v chodbách Frý-
deckého zámku. Vstupné zdarma.

SKLENĚNÁ KRÁSA VÁNOC
Můžete zhlédnout baňky různých 
tvarů a velikostí s rozmanitou povr-
chovou úpravou – lesk, mat, mrazo-
lak, porcelán, metalíza a čirá. Baňky 
jsou ručně malované či foukané.
Výstava potrvá do 5. února.

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 1. ZŠ
Výtvory na téma Co povídali babička 
s dědou.
Výstava potrvá do 5. února.

POKLADY A KURIOZITY 
Z DEPOZITÁŘŮ

Putovní výstava věnovaná odborné 
práci muzeí. Co všechno skrývají zdi 
muzejních depozitářů? Co vlastně 
do muzea patří? A kdo se o všechny ty 
věci stará? Představíme samozřejmě 
i řadu zajímavých předmětů – mnoh-
dy opravdových pokladů, často obo-
hacených zajímavými příběhy. Ver-
nisáž ve čtvrtek 15. prosince v 17.00, 
výstava potrvá do 5. března.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 15. prosince v 16.30, 

Zelený dům
ČERNÁ HODINKA 

V ZELENÉM DOMĚ
Tradiční předvánoční večer věnovaný 
tajemným a strašidelným příběhům 
a pověstem z oblasti Beskyd a Po-
beskydí. Pokud si s sebou přinesete 
svíčku, lucernu, lampión nebo něco 
podobného, podnikneme společně 
krátkou procházku za záhadnými 
místy ve Frýdku.

Čtvrtek 22. prosince v 16.30, 
Zelený dům

TEN VÁNOČNÍ ČAS…
Tematický večer věnovaný vánočním 
stromečkům, ozdobám, dárkům a re-
ceptům na tradiční vánoční pokrmy. 
Doplněno studijní výstavou dobo-
vých dárků, vánočních ozdob a bet-
lémů. Po této letošní poslední akci 
v Zeleném domě tradičně rozsvítíme 
vánoční stromek na zahradě „Kat-
zenheimu – Kočičího domova“ na Tě-
šínské ulici a ochutnáme štědrovečer-
ní bryju. Prosíme účastníky této akce, 
aby s sebou vzali na ochutnání vzorek 
cukroví, domácího pečiva nebo něco 
podobného.
Pondělí 26. prosince, od 13 do 17 h.

SVATOŠTĚPÁNSKÉ 
ODPOLEDNE NA ZÁMKU

V Rytířském sále od 15 h. vystoupí 
Pěvecký spolek Janáček z Frýdlantu 
nad Ostravicí.
Muzeum Beskyd vám přeje spoko-
jené prožití svátků vánočních a vše 
nejlepší do roku 2017.

Adventní povídání 
s Janem Malurou

Zaujaly vás debaty v Zeleném baru? 
Pokud ano, zúčastněte se i té prosin-
cové. Moderovat bude opět neopako-
vatelný Libor Magdoň! Prosincovým 
hostem bude Jan Malura, expert 
na barokní a středověkou literaturu. 
Tajemná vůně Vánoc, které již klepou 
na dveře, přímo vybízí k rozjímání 
nad dávnými tradicemi našich před-
ků. Jak vypadaly české Vánoce v 17. 
století? Jak souvisela tehdejší literatu-
ra s křesťanstvím a jaké bylo postavení 
žen v pozdně středověké společnosti? 
To vše a mnohé další opět v předsálí 
Zeleného baru. Doc. Mgr. Jan Malu-
ra, PhD., je vedoucím Katedry české 
literatury a literární vědy.

VÝSTAVY:
Čt 1. 12. – So 31. 12.

Melancholie Ostravy a New Yorku
Jitka Zahumenská a Michal 

Návrat
Společná výstava frýdecko-mís-
teckých fotografů Jitky Zahumen-
ské a Michala Návrata. Vystavené 
snímky jsou průnikem poetiky pod-
zimního města. Přestože New York 
a Ostrava jsou architektonicky zcela 
odlišná města, jejich mnohdy skrytá 
zákoutí mají mnohé společné. Výsta-
va je iniciativou projektu Umělecký 
inkubátor.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLO:
St 28. 12. v 19.00

Klec bláznů 
/ divadlo mimo předplatné

Známá francouzská komedie. Maji-
tel nočního podniku v Saint-Tropez 
Georges žije dlouhá léta s Albínem, 
hvězdou travestie show. Georges má 
z prvního manželství syna. Ten se 
nyní chce zasnoubit s dcerou poslan-
ce, který svou kariéru postavil na hlá-
sání řádu a morálky a pro kterého roz-
hodně není tento „model“ rodinného 
života přijatelný...
Uvádí: Divadlo Radka Brzobohatého 

VÝSTAVY:
Po 14. 11. – So 31. 12.

Mystérium
Emil Matera

Expresionista Emil Matera žije a tvoří 
ve Frýdku-Místku a inspiraci čerpá 
zejména z bluesové, jazzové a folkové 
hudby. Má za sebou přes deset samo-
statných i kolektivních výstav. Ke své 
tvorbě sám autor poznamenává: „Měl 
jsem potřebu vidět věci jinak a vydat 
se tak na vlastní cestu, za hranice 
od toho pomíjivého k tomu vyššímu.“

KINO
Čt 15. – Pá 16. 12. v 19.00

Rogue One: Star Wars Story
USA, akční sci-fi, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 130 Kč, premiéra.

Pá 16. 12. v 9.30
Vánoční sen

ČR, animovaný, přístupný, 76 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 16. – Ne 18. 12. v 17.00
Trollové

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 92 min., vstupné 120 Kč / děti 
do 15 let 100 Kč, pro děti.

So 17. 12. v 15.00
Hledá se Dory

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 90 min., vstupné 90 Kč / děti 
do 15 let 70 Kč, pro děti, Bijásek.

So 17. – Ne 18. 12. v 19.00
Pohádky pro Emu

ČR, romantický příběh, 2D, přístup-
ný, 110 min., vstupné 100 Kč, premi-
éra.

Po 19. 12. v 19.00
Tři generace

USA, komedie/drama, 2D, 2016, re-
žie: 12+, titulky, 92 min., vstupné 100 
Kč/pro členy FK 80 Kč,
Filmový klub.

Út 20. 12. v 19.00
Planetárium

Francie/Belgie, drama, 2D, 2016, re-
žie: R. Zlotowski, 12+, titulky, 110 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub.

St 21. 12. v 19.00
Inferno

USA, mysteriózní/thriller, 2D, 12+, 
titulky, 122 min., vstupné 90 Kč.

Čt 22. – Pá 23. 12. v 17.00
Zpívej

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 130 Kč/děti do 15 let 
110 Kč, premiéra, pro děti.

Čt 22. – Pá 23. 12. v 19.00
Manžel na hodinu

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

Pá 23. 12. v 15.00
Anděl Páně 2

ČR, rodinná filmová pohádka, 2D, 
přístupný, 90 min., vstupné 120 Kč/
děti do 15 let 100 Kč, pro děti, premi-
éra.

Út 27. 12. v 17.00
Lichožrouti

ČR/Slovensko, rodinný/animovaný, 
2D, přístupný, 86 min., vstupné 90 Kč, 
pro děti.

Út 27. 12. v 19.00
Nejlepší české filmy 2016: 

Teorie tygra
ČR, tragikomedie, přístupný, 101 
min., vstupné 90 Kč.

Čt 29. – Pá 30. 12. v 17.00
Zpívej

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 130 Kč/děti do 15 let 
110 Kč, premiéra, pro děti.

Čt 29. 12. v 19.00
Nejlepší české filmy 2016: 

Instalatér z Tuchlovic
ČR, komedie, 2D, 12+, 85 min., 
vstupné 90 Kč.

Pá 30. 12. v 19.00
Nejlepší české filmy 2016: 

Ostravak Ostravski
ČR, komedie, 2D, 12+, 90 min., 
vstupné 100 Kč.

So 31. 12. v 17.00
Silvestrovská projekce: 

Anděl Páně 2
ČR, rodinná filmová pohádka, 2D, 
přístupný, 90 min., vstupné 100 Kč, 
pro děti.

So 31. 12. v 19.00
Silvestrovská projekce: 

Manžel na hodinu
ČR, komedie, 2D, 12+, vstupné 
120 Kč. Premiéra.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovnafm.cz

Vánoční provozní doba:
23. – 26. 12., 31. 12. ZAVŘENO 

(všechny provozy)
Studovny a půjčovny pro dospělé:

27., 29., 30. 12. 9.00 – 17.00
28. 12. (středa) 12.00 – 16.00

Dětské oddělení:
27., 29., 30. 12. 9.00 – 11.00, 12.00 

– 16.00
Hudební oddělení, pobočka Slezská 

na 11. ZŠ, pobočky Chlebovice, 
Skalice, Lískovec:

23. 12. – 1. 1. ZAVŘENO

NÁRODNÍ DŮM - KULTURAFM 

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

HUDBA
Čt 15. 12. v 19.00

Vánoční Concertino 
Lenky Filipové 

/ KPH
V komorním koncertu, který je vě-
novaný celé řadě úprav věhlasných 
skladeb pro klasickou kytaru, zazní 
i úpravy lidových písní, šansonu, 
ukázky keltských skladeb, ale i něko-
lik největších hitů umělkyně. Lenka 
Filipová je jediným českým interpre-
tem, který spojuje klasickou kytaru se 
zpěvem. 
Koncerty plné emocí, virtuózních 
muzikantských výkonů, komunikace 
s publikem, celá řada hitů a nekoneč-
ná energie posouvá Lenku Filipovou 
stále výš a právem patří mezi nejžáda-
nější interprety současnosti.

Út 20. 12. v 18.00, 
Kostel sv. Jana a Pavla

Jakub Jan Ryba: 
Česká mše vánoční 

/ koncert mimo předplatné
Jméno jednoho z nejvýznamnějších 
představitelů české kantorské hudby 
přelomu 18. a 19. století, skladatele, 
vzdělaného učitele, spisovatele, bás-
níka a regenschoriho Jakuba (Šimo-
na) Jana Ryby je všeobecně trvale 
spojováno především s duchovními 
kompozicemi určenými pro vánoční 
období, z nichž tzv. Česká mše vánoč-
ní „Hej, mistře“ z roku 1796 zajistila 
svému tvůrci věhlas nejen po celé 
Evropě, ale stala se trvalou součástí 
vánočních svátků i v zámořských ze-
mích. 
Účinkují: Symfonický orchestr Frý-
dek-Místek, Pěvecký sbor Smetana 
a Lašský smíšený pěvecký sbor Baška

TANEC
Pá 30. 12. ve 20.00
Swingový večer

Ani letos nezapomínáme na příznivce 
swingu. Legendární frýdecko-mís-
tecká kapela Akuma je zpátky, a to 
v tradičním složení: Bohumil Kocich 
(kytara), Waldemar Svatoš (bicí), 
Zdeněk Kohut (basová kytara), Karel 
Peter (klávesy), Aleš Gurecký (saxo-
fon), Milan Michna (trubka), Milan 
Šárek (zpěv) a Zuzana Šumberová 
(zpěv).
Vznik Akumy se datuje do počát-
ku 60. let, její jádro tvořili tehdejší 
studenti jedenáctiletky v čele s ka-
pelníkem Antonínem Hradílkem. 
Popularita kapely vzrostla v době 
pravidelných Čajů o páté ve frýdecké 
sokolovně, na parketu tančilo až pět 
set tanečníků. 

POSLECHOVKA 
V ZELENÉM BARU

Čt 29. 12. v 19.00
Swatcha & Myshus

Poslechovka v Zeleném baru v pro-
sinci oslaví jeden rok! Přijďte se mezi 
vánočními svátky pobavit s přáteli, 
proplout večerem na vlnách trip hopu, 
acid jazzu a dalších hudebních la-
hůdek, které pro vás na zbrusu nové 
aparatuře zahrají Myshus a Swatcha. 
Jako dárek k prvním narozeninám 
jsme také připravili výstavu fotogra-
fií Poslechovka v Zeleném baru: Rok 
první Ondřeje Pohludky – vynikají-
cího fotografa a věrného fotorepor-
téra poslechovek. Vernisáží výstavy 
v 19.00 zahájíme poslechovku. 
Vstup zdarma.
POVÍDÁNÍ V ZELENÉM BARU

Čt 22. 12. v 18.30
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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 aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

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

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 
funkčnost vnitřních orgánů

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

rozence
Kurzy masáží dětí a miminek – 

jemné techniky pro zdraví a pohodu 
vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních potřeb
Programy pro děti:

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

účastnit i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

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

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 
pro psychický a fyzický rozvoj vaše-
ho 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 – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 

a prevenci poruch páteře a pohybové-
ho aparátu zejména v důsledku seda-
vé práce a jednostranného zatížení; 
vhodné pro všechny věkové skupiny 
(děti od 6 let, sportovci, střední věk, 
senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná 
a hluboce relaxační technika pro 

podpoření samoozdravných procesů 
v těle.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy cvičení jógy 

září 2016 – leden 2017
(zahájeno v týdnu od 12. 9.)

9. ZŠ
Pondělí

16.30-18.00 začátečníci, 1.-2. díl
18.00-19.30 pokročilí, 4.-5. 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
8.15–9.45 začátečníci, 1.-2. díl 

(nový kurz – od 5. 10.)
17.15-18.45 mírně pokročilí, 2.-3. díl

19.00-20.30 začátečníci, 1.-2. 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

Místek – MŠ, Anenská 656
Středa

15.00-16.30 začátečníci, 1.-2. díl
16.30-18.00 mírně pokročilí, 2.-3. díl

Místek - MŠ, Svatopluka Čecha 
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Pondělí
16.45-18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl

18.30-20.00 proti bolestem zad

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
17. 12. v 18.00

Vánoční koncert 
Koncert Pěveckého sboru Smetana 
z Frýdku-Místku. Program: Edmund 
Pascha Vánoční mše se scénickými 
obrazy. Vstupenky na místě.

18. 12. 
Vánoční dílny v 13–17.00

Akce pro děti i dospělé. Možnost 
vlastní výroby dekorativních předmě-
tů či zakoupení vánočních výrobků. 
Vstupné: 30 Kč/os.

19.–22.12. 
Výstava loutek 

Výstava k 85. výročí založení divadla 
ve Frýdku-Místku.
Zahájení 19. 12. ve 14 h., ukončení vý-
stavy 22. 12. ve 12 h.

BERKANA – CENTRUM zDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITy

tel: 603 793 595
www.centrum-berkana.cz

Pozor!!! 
Centrum Berkana se stěhuje. 

Od 1. 12. jsme v nových prostorách 
na Antonínově náměstí v Místku. 

Jóga v páru 
Zábavná lekce jógy pro dva (nejen 

páry muž a žena, i kamarádky) 
15. 12., 19.00–20.15

Om chanting – zpěv pranavy OM
16. 12., 17.00–19.30

Harmonizační večery pro ženy
19. 12., 18.00–19.00

Vánoční trátak
Meditace na plamen svíčky, 

posvátná mantra
23. 12., 18.00–20.00

Ošovy dynamické meditace
Pravidelné akce:

Úterky 
Terapeutická jóga začátečníci, 

kurz 
eva@berkana.cz 

Čtvrtky 
Terapeutická jóga pokročilí, kurz 

eva@berkana.cz 
Středy

Tai-chi – začátečníci a pokročilí, 
kurz 

michalp@centrum-berkana.cz 
http://tchajti.wordpress.com/ 

Úterky 
Dětská jóga, kurz 

Shiatsu 
Fonoforéza 
606 955 930 

Tel.: 606 697 199. 
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

DIVADLO ČTyŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

Předprodej vstupenek
Vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 17 
h. na aktuální páteční či sobotní 
představení a 1 hodinu před před-
stavením! 

Půjčovna kostýmů v prosinci: 
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

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 2016/2017 najde-
te na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. 

AKCE
17. 12., 8.45 – 12.15, 1. ZŠ

SOBOTA V POHYBU | 1. ZŠ 
Přijďte si zasportovat do tělocvičny 
a vyzkoušet si sporty jako futsal, flor-
bal a kin-ball.

17. 12., 9.00 – 17.00, budova A
VÁNOČNÍ TRADICE V KLÍČI

Chceš si užít předvánoční atmosféru? 
Dozvědět se o českých i světových 
tradicích a některé si i vyzkoušet? Ne-
váhej a přijď za námi do Klíče. Čeká 
tě den plný zábavy a vánočních her. 
Vyrobíš si netradiční ozdoby a spo-
lečně upečeme báječné cukroví. Na-
konec si ozdobíme stromeček a rozlo-
sujeme dárky.

17. 12., 10.00 – 12.00 hodin 
| 15.00 – 18.00, náměstí Svobody

ADVENTNÍ DÍLNA 
| ADVENT VE MĚSTĚ

Zimní podtácky ozdobí vánoční tabu-
li. Zlatá rybička zazáří na stromečku 
a přáníčko udělá radost blízkým.

28. 12., 8.45 – 12.15, 1. ZŠ
FLORBAL | 1. ZŠ

Přijďte za námi si zahrát florbal.
28. 12., 14.00 – 19.00, budova B

NERFLIGA A STIGA HOKEJ
Máte chuť si zabojovat s Nerf pisto-
lemi a k tomu si ještě zahrát turnaj 
ve Stiga hokeji? Tak přijďte k nám 
na Klíč.

LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ 
16. – 20. 1. 2017 – 1. turnus | Místecké 
MŠ 
23. – 27. 1. 2017 – 2. turnus | Frýdecké 
MŠ 
I v tomto školním roce jsme připra-
vili tradiční základní kurzy lyžování 
pro děti z mateřských škol (od 4 let). 
Lyžařský výcvik pro předškoláky je 
veden zkušenými instruktory. Těm, 
kteří budou na lyžích poprvé, doká-
žeme, že je to prima zábava, ze které 
nemusí mít vůbec strach. Začátečníci 
si osvojí základy lyžování i samotnou 
jízdu na lyžařském vleku, zkušení 
lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se 
novým prvkům. Děti budou rozděle-
ny do družstev. Každé družstvo má 
svého lyžařského instruktora a po-
mocníka bez lyží. K dispozici máme 
chatu se sociálním zázemím.  
Místo: Visalaje – Zlatník  
Cena: 2 000 Kč 
Informace a přihlášky: Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: ly-
zovani@klicfm.cz 

 KENNy BABy CLUB

Panské Nové Dvory,
Frýdek- Místek
Tel.: 736 520 414
info@kenny.cz

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 

BALÍČEK: Cvičení a plavání v jedné 
lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se pře-
dem telefonicky objednat!

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, Montesso-
ri Miniškolku pro děti od 20 měsíců 
do 3 let, Montessori Mateřskou školu 
pro děti od 2,5 do 6 let, odborné před-
nášky i semináře.

Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 1,5 do 3 let

Děti se postupně učí práci s Montes-
sori pomůckami, které jsou navrženy 
tak, aby rozvíjely jejich schopnosti 
v daném období. Věnujeme se zde 
především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motori-
ku, řečové, hudební, výtvarné a po-
hybové dovednosti. Děti zde trénují 
schopnost soustředit se a dokončovat 
aktivity. Přínosný je pro ně také po-
byt v kolektivu. Přirozeně se tak tvoří 
vzájemný respekt dětí a rozvíjejí se 
i vzájemným pozorováním. Děti se 
cítí v bezpečí za přítomnosti rodiče 
a ti mají možnost rozvíjet vzájemnou 
spolupráci s dítětem a prožít klidné 
okamžiky, kdy se mohou soustředit 
pouze na ně dva.
Věk: 1,5 – 3 roky
Termíny kurzů 2016/2017:
pondělí 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 
12.00 hodin
pátek 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 
12.00 hodin
Do kurzu je možné se přihlásit kdyko-
liv během roku.

Montessori miniškolka 
pro děti od 2 do 3 let

Prostředí Montessori miniškolky je 
přizpůsobeno potřebám nejmenších 
dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vy-
bavení třídy je plné aktivit a pomů-
cek, které dětem umožňují zdokonalo-
vat se v praktických činnostech, péči 
o sebe i o prostředí a v poznávání svě-
ta kolem nás. K dětem přistupujeme 
individuálně a pomáháme, aby každé 
z nich naplno rozvíjelo své možnosti. 
Kapacita miniškolky je 12 dětí.
Termín: úterý – čtvrtek 8.00 – 16.00
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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, 
Místek

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

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
17. 12. (so) od 18 h. 

– Bobův Vánoční guláš
Vánoční setkání příznivců vodáctví, 
horolezectví, trampingu, cykloces-
tování, outdoorismu, lyžování, tu-
ristiky, cestování, bluegrassu, folku, 
country a pohody... 

26. 12. (po) od 20 h. – ČADI
Štěpánský koncert legendární frýdec-
ko-místecké funky kapely. Kapela 
Čadi funguje na scéně od roku 1997. 
Je to úderná směsice punkfunku, roc-
ku, to celé pod taktovkou hudebního 
poety Martina Czerného. Kapela hra-
je za rok v podstatě dva koncerty, tu-
díž událost přinejmenším jedinečná!
Bubuš Czerný – kytara, zpěv; Gagin 
Garnac – kytara; Piny Pinkas – basa; 
Matěj Anibard – bumbác.

 AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Jubilejní výstava 

výtvarníků V-klubu
Společná výstava tvorby členů frý-
decko-místeckého V-klubu. Výstava 
potrvá do 31. 12.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu

.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.
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy

jógová filosofie a praxe od začáteč-
níků až po náročné, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncen-
trace, statická a dynamická meditace 
tělesná cvičení včetně cviků pro zdra-
vou páteř, senioři, hathajóga se sau-
nou. novinka – čtvrtletní kurz Léčivá 
koupel vesmíru – harmonizační a lé-
čivá technika vnitřní pránájámy pod 
vedením Zdeňka Šebesty.
ZÁPIS 5. 1. 2017, 16.00–18.00 hodin.

Kurzy začínají v týdnu od 9. 1. 2017 
podle aktuálního rozvrhu pro období 
LEDEN – BŘEZEN 2017.

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.
V prosinci máme otevřeno do 21. 
12. Všem přejeme krásné Vánoce!

V prosinci bude probíhat v Broučcích 
BURZA DĚTSKÉHO ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ. Prodej bude od pondělí 
do pátku 9–12 hodin. Sortiment zboží 
pro prodej zajišťují výhradně Broučci. 
Zboží od maminek pro prodej nepřijí-
máme. Přijďte si nakoupit hezké vě-
cičky pro vaše dětičky.

15. 12. v 10 h. - OZDOBY 
NA VÁNOČNÍ STROMEČEK

Ve čtvrtek si vyrobíme ozdobnou 
baňku na stromeček. Materiál bude 
připraven v Broučcích. 

21. 12. v 10 h. 
ZPÍVÁME KOLEDY

Ve středu vás všechny srdečně zveme 
na posezení u vánočního stromečku. 
Budeme zpívat koledy a vyprávět pří-
běh o narození Ježíška.

AKTIVNÍ DOPOLEDNE 
V BROUČCÍCH:

Stále máme pro vás k dispozici:
* sportovní pomůcky
* dětské hudební nástroje
* kinetický písek
* výtvarné pomůcky

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

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

www.budumaminka.cz
Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřeny 
smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami, čímž garantujeme nejvyšší 

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

připravujeme

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ

Novinka! 
Od 4. 1. 2017 cvičíme i ve středy od 16 
do 17 h. s porodní asistentkou Bc. Te-
rezou Rykrovou. Jedná se o soubor 10 
lekcí. Počet míst omezen, pro rezerva-
ci volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Středa – 16.00
Čtvrtek – 10.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 

(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-

jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění nespa-

vých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
10. 1., 17. 1., 24. 1. 2017 – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
10. 1., 17. 1., 24. 1. 2017 – 10.00 h.

KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ 
DO ŠÁTKU

Je vhodný pro těhotné ženy, pro ma-
minky s miminky, úplné začátečníky 
i mírně pokročilé, tatínci srdečně ví-
táni. Termín upřesníme. Kurz vázání 
dětí do šátku se koná pod vedením po-
radkyně a lektorky. Počet míst ome-
zen, volejte pro rezervaci 777 755 907.

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 

21. 12. Vánoční posezení a poslední 
setkání v letošním roce

Všem dětem přejeme krásné Vánoce.

Provozní doba přes školní rok je:
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin
Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete na: www.charitafm.cz

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 středově-
kých tanečnic, šermířů a kejklířů, 
každou sobotu od 19.00 do 21.15 h.

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

TANEČNÍ STUDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz, 

tel.: 776 096 091, 605 545 607
registrace možná emailem

nebo telefonicky

Taneční centrum pro každého, 
bez věkové hranice.

 

Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz

KRESLÍME, MALUJEME, 
MODELUJEME

tvůrčí dílna a kurzy pro dospělé a děti 
od 13 let každou středu od 17 do 20 
h. (kresba a malba) a každý čtvrtek 
od 17 do 19 h. (modelovaní a kerami-
ka)

KERAMICKÝ ATELIÉR

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

16. 12. pátek DOGA
KONCERT ROCKOVÉ KAPELY, 
SUPPORT: NAGAUČ.
17. 12. sobota IMODIUM & 
UKRADENÝ OVOCE
PREMIÉROVÝ KONCERT 
VE STOUNU DVOU SKVĚLÝCH 
ČESKÝCH KAPEL.
VÁNOCE VE STOUNU
22. 12. čtvrtek XTREME SHOP 
PARTY
TANEČNÍ AKCE MÍSTNÍHO 
SKATESHOPU ANEB XTREME 
SHOP NADĚLUJE O DVA DNY 
DŘÍVE!
23. 12. pátek MIRAI & DAVID 
STYPKA & BANDJEEZ
VÁNOČNÍ KONCERT DVOU 
KAPEL Z F-M, KTERÉ UŽ 
DÁVNO PŘESÁHLY HRANICE 
SVÉHO REGIONU! SPECIAL 
AFTERPARTY DJS MIRAI & 
MATT MAULER.
24. 12. sobota VÁNOČNÍ PÁR-
TY!
PRAVIDELNÁ VÁNOČNÍ AK- 

CE. OTEVŘENO OD 20.00, TY 
NEJLEPŠÍ HITY Z ROCKU, 
POPU A TANEČNÍ HUDBY! 
HRAJE DJ KAMIL & MATT 
MAULER.
25. 12. neděle VÁNOČNÍ HITY 
ZE ZÁHROBÍ 18PLUS
NEJLEPŠÍ HITY DOBY MINU-
LÉ JSOU VE STOUNU! DJ KO-
MÁR, KAMIL.
26. 12. pondělí BEATS FOR X-
-MASS: DJ TRÁVA
BEATS FOR LOVE TI PŘIVÁ-
ŽÍ DO STOUNU VÁNOČNÍ 
MEJDAN! LEGENDÁRNÍ CZ/
SK HOUSE DJ A DALŠÍ V KAŽ-
DOROČNÍ VÁNOČNÍ TANEČNÍ 
PÁRTY.
27. 12. úterý BASS INVASION – 
ZOMBIE EDITION
POSLEDNÍ DNB PÁRTY 
VE STARÉM ROCE.
28. 12. středa GROOVE! RUDY 
HORVAT GROUP
JAZZ, ROCK, V PRAVIDELNÉM 
POŘADU KVALITNÍ HUDBY.

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

PROBĚHLA NEJVĚTŠÍ REKONSTRUKCE V JEHO HISTORII.
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MAYR–MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. 
 

Naše společnost patří mezi významné zaměstnavatele v oblasti zpracování dříví  
s aktivitami po celém světě. 

 
Aktuálně rozšiřujeme pracovní tým o tyto pozice: 

  
MISTR SKLADU KULATINY 
 
Náplň práce: 

 Organizace a kontrola práce na třídicí a 
odkorňovací lince 

 Vedení týmů podřízených, plánování směn  
 Kontrola třídění dřevní suroviny 

Požadujeme: 
 SŠ/VŠ vzdělání v lesnickém/dřevařském oboru 
 Manažerské a organizační dovednosti 
 Komunikativní znalost NJ podmínkou 

PRACOVNÍK HOBLÁRNY 
 
Náplň práce: 

 Obsluha výrobní linky na zpracování řeziva 
 Třízení, balení řeziva 
 Práce ve třísměnném provoze 

Požadujeme: 
 Výuční list, dřevařské obory výhodou 
 Samostatnost, flexibilitu 
 Vhodné i pro absolventy 

 

AUTOMECHANIK 
 
Náplň práce: 

 Odstraňování poruch na kolových nakladačích 
Volvo, Liebherr a VZV Kalmar 

 Provádění preventivní údržby 
 Práce ve dvousměnném provoze 

Požadujeme: 
 Vyuční list (automechanik, opravář 

zemědělských strojů) 
 Zkušenosti s opravami automobilů a strojů 
 Svářečský průkaz, řidičský průkaz, strojnický 

průkaz - výhodou 

ŘIDIČ KOLOVÉHO NAKLADAČE 
 
Náplň práce: 

 Obsluha nakladače Volvo, Liebherr (manipulace 
s kulatinou) 

 Vykládka kulatiny z vozidel a vagónů 
 Práce ve třísměnném provoze 

Požadujeme: 
 Výuční list (vhodné i pro absolventy) 
 Řidičský průkaz sk. T 
 Strojnický průkaz 

 

 
Nabízíme: 

 
 Zajímavé platové ohodnocení 
 Možnost kariérního růstu 
 Firemní benefity, stravování 
 Zázemí stabilní a prosperující zahraniční společnosti 

Nástup možný ihned. 
 
Kontakt:  Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.  739 43  Staříč 544 

Tel.: 558 452 211, e-mail: michal.kristek@mm-holz.com 
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

F
P

/R
M

-0
02

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
F

P
/R

M
-0

02
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

�����������
výkup- prodejvýmìna-
Místek u Tesco, Pøíborská 586 (smìr NJ), tel.777 913 814

Prosinec       měsíc        slev

jsme specialisté na 
KONTAKTNÍ ČOČKY  
a KRÁsné BRÝle

T.G. Masaryka 600, F-M
Po-pá  9 – 17 hod.
Tel.  558 63 64 64 www.elpooptika.cz

oční optika

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačiků.

Zájemci, hlaste se na tel. čísle: 
732 746 279, pan Miroslav Slanina 

Firma poskytuje stravenky a za dobrou práci 
měsíční odměny, pružná pracovní doba.


