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Novoroční demolice města
Nádherný zážitek z tradičního přivítání nového roku 

na mostě a nábřežích kolem řeky si nenechaly ujít tisíce 
lidí, kteří sledovali překrásný městský ohňostroj. Po-
přáli si do nového roku vše nejlepší, připili si a vydali 
se domů. Ranní úklidové čety technických služeb TS 
a.s. se ovšem nestačily divit, když v brzkých hodinách 
nalezli šest desítek rozbitých, rozmlácených, ohořelých 
a zničených odpadkových košů, a to převážně v Sadech 
Bedřicha Smetany a blízkém okolí a dále pak na sídlišti 
Slezská.

Proč se někteří lidé nedokáží bavit, aniž by ničili své 
okolí? Proč hrstka chuligánů musí za každou cenu po-
kazit novoroční oslavu? Městská policie spolu s Policií 
České republiky zastavila průjezd městem z obou stran, 
aby obyvatelé města, kteří sledovali oslavu z mostu, ne-
byli rušeni nečekaně projíždějícím vozidlem.

Někdo může namítnout, že jsme měli zajistit větší 
bezpečnost v parku i na sídlišti, a tím pádem jsme mohli 
předejít ničení odpadkových košů. Ale asi jen těžko si 
představíme, že ke každé z šedesáti popelnic postaví-
me strážníka městské policie anebo policistu, aby drželi 
„odpadkovou“ stráž proti vandalům. Na celém území 
města je těchto košů skoro tisíc. To bychom museli stře-
žit všechny a to je naprostý nesmysl.

Nebuďme lhostejní ke svému okolí a neničme si ho. 
Teď hovořím k vám, vandalům, kteří jste zničili městský 
majetek. Běžte se vymlátit do boxovacího pytle, zajděte 
si zacvičit do posilovny anebo se proběhněte kolem řeky. 
Neničte ale to, co vám nepatří. A vy ostatní, pokud uvidíte 
někoho ničit městský majetek, zavolejte prosím na policii. 
Protože jinak opravy a nové odpadkové koše zaplatíme 
my všichni ze svých daní. A místo abychom opravovali 
chodníky a silnice a stavěli dětská hřiště a sportoviště, 
budeme muset investovat do neustálých oprav po bezo-
hledných vandalech. Michal Pobucký

Na lednovém zasedání 
Zastupitelstva města Frýd-
ku-Místku došlo ke změ-
nám ve složení vedení měs-
ta, které byly předjednány 
poté, co na prosincovém za-
sedání vznikl nový klub za-
stupitelů hnutí ANO 2011. 
Jeho členové Jakub Míček 
a Jaroslav Ryška nyní do-
plnili koncept „duhové 
koalice“, ve které ze stran 
a hnutí úspěšně kandidují-
cích v komunálních volbách 
nemají své zastoupení jen 
komunisté.

Zastupitelé do konce voleb-
ního období 2014-2018 zvolili 
náměstkem primátora Libora 
Kovala (KDU-ČSL), který 
z důvodu neslučitelnosti funk-
cí musel odstoupit z funkce 
předsedy a člena finančního 
výboru. Tak jako v minulém 
volebním období bude mít 
na starosti úsek sociální péče, 
sociálních služeb a zdravot-
nictví, protidrogových aktivit 
a prevence kriminality.

Počet členů Rady měs-

ta Frýdku-Místku se z do-
savadních devíti navýšil 
na jedenáct o Jakuba Míčka 
(ANO 2011) a Marcela Sikoru 
(KDU-ČSL). Předsedou fi-
nančního výboru zastupitelé 
zvolili Jaroslava Ryšku (ANO 
2011), z funkce člena finanč-
ního výboru odvolali Micha-
la Brücknera (ANO 2011) 
a Vladimíra Kubského (ANO 
2011), za které zvolili Rado-
vana Hořínka (ANO 2011) 
a Jiřího Válka (ANO 2011).

Změny se dotkly také 
kontrolního výboru, jehož 
předsedou zůstává Ivan Vrba 
(KSČM). Z funkce člena kon-
trolního výboru zastupitelé 
odvolali Radovana Hořínka 
(ANO 2011), Jaroslava Ryšku 
(ANO 2011), Milana Valacha 
(ANO 2011) a zvolili Pavla 
Hrtúse (KDU-ČSL), Jakuba 
Míčka (ANO 2011) a Šárku 
Šimoňákovou (ANO 2011).

„Věříme, že tento koncept 
čtyř politických subjektů, 
který je konečně většinový, 
bude funkční až do konce 

LEDNOVÉ ZASEDÁNÍ: Zastupitelstvo 3. ledna obměnilo členy vedení města i finanč-
ního a kontrolního výboru.  Foto: Petr Pavelka

Změny ve vedení radnice

Pokaždé, když frýdec-
ko-místecká radnice zve-
řejnila vyhovující místo 
pro výstavbu skateparku, 
vždy se našly velmi aktivní 
skupiny odpůrců, které se 
bránily, aby v jejich lokalitě 
takový projekt vznikl. Pro-
to vedení města poslední tři 
vytipované lokality nechalo 
odborně posoudit a na zá-
kladě studie rozhodlo, že se 
skatepark nakonec posta-
ví za železniční tratí vedle 
slezanského škvárového 
hřiště.

„Posuzovaly se tři po-
zemky z hlediska vhodnosti 
umístění. Tedy z pohledu 
vzniklé hlukové zátěže pro 
okolí, výskytu inženýr-
ských sítí, možnosti přístupu 
na plochu a v neposlední řadě 

velikosti plochy a možnosti 
umístění všech požadova-
ných aktivit. Chtěli jsme, 
aby tam kromě navrhované-
ho betonového skateparku 
mohl vejít i pumptrack, to je 
unikátní dráha pro děti i do-
spělé na uzavřeném okruhu, 
kde se udržuje rychlost jen 
„pumpováním“ mezi boule-
mi a klopenými zatáčkami,“ 
vysvětlil náměstek primátora 
Pavel Machala.

„Vybraná lokalita nejlépe 
vyhovuje našemu celkovému 
záměru vybudovat monolitic-
ký betonový skatepark, který 
může být doplněn pumptrac-
kovou tratí, foampitem – bez-
pečným doskočištěm – pro 
nácvik triků, pojezdovou 
tribunou a částečným zastře-
šením. Druhý městský poze-

mek ve slezanském areálu se 
ukázal jako zcela nevyhovu-
jící z hlediska inženýrských 
sítí a jejich ochranných pá-
sem. Dle studie by byla vy-
hovující i uvažovaná lokalita 
v blízkosti 5. ZŠ, ale tam by-
chom z kapacitních důvodů 
už nemohli vedle skateparku 
umístit i návazné prvky, kte-
ré mohou celý projekt ještě 
zatraktivnit,“ seznámil se zá-
věry studie posuzující vhod-
nost umístění skateparku 
ve Frýdku-Místku náměstek 
primátora Jiří Kajzar. Radni-
ce už má k dispozici rovněž 
akustickou studii posouzení 
hluku z provozu skateparku 
ve vybrané lokalitě, která 
konstatovala splnění všech 
zákonných hygienických li-
mitů.  (pp)

Studie rozhodla o skateparku

volebního období. Jsou pod 
ním podepsáni zastupitelé, 
kteří chtějí pracovat, tvořit, 
ne bořit. Společně jsme se 
dohodli na programových 
bodech a prioritách do konce 
volebního období. Část hnutí 
ANO tento koncept odmítá, 
přitom jej před časem sami 
navrhovali, takže tehdy asi 
jen říkali něco, co stejně ne-
chtěli realizovat,“ zhodnotil 
změny na radnici primátor 
Michal Pobucký.  (pp)
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V souvislosti s poslední-
mi změnami ve vedení rad-
nice se do popředí znovu 
dostalo silné politické téma 
– snížení daně z nemovitos-
ti. Debata o této možnosti se 
však naplno rozjela už loni 
na prosincovém zasedání 
zastupitelstva, kdy se ob-
jevily první náznaky, že si 
zastupitelé posunutí míst-
ního koeficientu, jehož výši 
radnice může ovlivňovat, 
směrem dolů umí vzhledem 
ke stávající ekonomické si-
tuaci představit.

Při projednávání rozpočto-
vého výhledu města na léta 
2018-2019 na prosincovém 
zastupitelstvu primátor měs-
ta Michal Pobucký přislíbil 
téma snížení daně z nemo-
vitosti probrat na schůzce 
předsedů klubů poté, co 
Jakub Míček (ANO 2011) 
požádal o otevření jednání 
o této možnosti vzhledem 
k tomu, jak dobře rozpočtový 
výhled vypadá. „Výběr daní 
bývá ještě lepší než prediko-
vaný, mohli bychom proto 
odlehčit občanům a pod-
nikatelům. Pokud by byla 
ve městě znovu krize, dá se 
zase operativně zvýšit tak, 
aby se neohrozil provoz měs-
ta. Podle výhledu by finance 

městu chybět neměly a město 
by mělo bez problémů fun-
govat,“ řekl na prosincovém 
zastupitelstvu Jakub Míček. 

„Víte, že jsem byl proti 
navýšení koeficientu, ale 
pokud by se nějaká filozofie 
měla přijmout, pak navrhuji, 
ať se ta daň zruší úplně – 
byl by to další vstřícný krok 
k občanům tohoto města. 
Zásadně nesouhlasím s tím, 
ať se mění daňové prostředí 
s každou změnou na radnici 
nebo jak se kdo vyspí, takže 
i když jsem byl proti zvýšení 
koeficientu, v této chvíli vy-
zývám, ať se koeficient drží, 
ať se nezvyšuje, ať všichni 
deklarují, že už se zvyšovat 
nebude, protože pro mě je 
v této chvíli důležitější ta 
předvídatelnost a žádné změ-
ny neprospívají daňovému 
systému. Není to zas taková 
částka, která by řešila příjmy 
města, ale pokud by k tomu 
dospěla politická reprezen-
tace, tak tu daň zrušte úplně 
a navždy,“ reagoval Miroslav 
Dokoupil (KSČM). 

„Já se obávám, že daň z ne-
movitosti úplně zrušit nelze. 
Daň je dána zákony České 
republiky a my můžeme jen 
nastavovat koeficient od jed-
ničky do pětky,“ zapochybo-

val, že je možný koeficient 
nula (skutečně není), primá-
tor Michal Pobucký (ČSSD). 
Ke slovu se přihlásil i Jaro-
slav Chýlek (ČSSD), který 
měl v době, kdy se zvedal 
koeficient daně z nemovitos-
ti, na starosti finance města. 
„Jedním z hlavních argu-
mentů bylo, že finance města 
nejsou v dobrém stavu, eko-
nomika se nevyvíjí správně 
a budou nám chybět příjmy 
na pokrytí výdajů. Také jsme 
říkali, že zavedení považu-
jeme za dočasné, dokud se 
situace nezlepší. Dnes je eko-
nomika v mnohem lepším 

stavu a nemyslím si, že by-
chom daň měnili podle změn 
politické reprezentace, ale 
myslím, že je správné, když 
se městu daří lépe a vybírá-
me více daní, abychom se tím 
zabývali. V této chvíli bych 
to podpořil, ale s tou výhra-
dou, že se dá koeficient zase 
zvýšit, pokud se bude dařit 
zle. Určitě je teď chvíle za-
myslet se, že by se koeficient 
vrátil do původní podoby,“ 
prohlásil Jaroslav Chýlek. 
„Důvodem zavedení míst- 
ního koeficientu daně z ne-
movitosti byla částečná kom-
penzace výpadku daňových 

příjmů města, a to přede-
vším příjmů z hazardu, kte-
rý se nám podařilo výrazně 
omezit,“ připomíná další 
tehdejší argument náměs-
tek primátora Libor Koval 
(KDU-ČSL). „V progra-
movém prohlášení jsme se 
zavázali daň z nemovitosti 
dále nezvyšovat. V současné 
situaci, kdy se daří snižovat 
zadluženost města a hospo-
daření města i výhledově 
vypadá příznivě, vidíme 
i prostor k tomu, aby se daň 
z nemovitosti snížila,“ dopl-
nil náměstek primátora Jiří 
Kajzar (Naše Město).  (pp)

Zpravodajství

V kontextu celé repub-
liky musíme být za dosa-
vadní průběh zimy rádi, 
protože Frýdek-Místek 
netrápí extrémní sněhová 
nadílka. Východ republi-
ky ji ale vyměnil za nepří-
jemné, silné mrazy. Místy 
dokonce tak, že posypy 
solí ztrácejí účinnost.

„Zatím to opravdu ne-
bylo moc o plužení, ale 
o posypech. Jejich spotřeba 
je zhruba na úrovni zimy 
před dvěma lety... 

 (Pokračování na str. 3)

AREÁL TS: Technické služby jsou na zimu připraveny 
a její dosavadní průběh řeší bez problémů. 
 Foto: Petr Pavelka

Zimní údržbu vyzkoušely mrazy

„Vážení spoluobčané, 
všichni víme, jak složité bylo 
v tomto volebním období 
ustavit ve Frýdku-Místku 
fungující většinovou koa-
lici. Pamatujeme si, kolik 
variant už bylo ve hře, za ja-
kých okolností vyjednávání 
a tvorba koalic probíhala 
(včetně tragikomické dohry 
na samotném zastupitelstvu 
konaném dne 25. 10. 2016) 
a s jakým výsledkem. Já 
s Jaroslavem Ryškou jsme 
založili nový klub zastupi-
telů hnutí ANO 2011, který 
se nebude dívat zpátky, kdo 
kdy se s kým kolikrát nepo-
hodl, který nebude a priori 
v zastupitelstvu města od-
mítat spolupráci s určitými 
politickými stranami, neboť 
podle našeho názoru všichni 
zastupitelé získali od vás – 
od voličů – mandáty, které si 
jsou rovnocenné a zaslouží si 
respekt ostatních zastupitelů. 
Založili jsme klub, který se 
chce dívat dopředu a ke sprá-
vě města přistupovat kon-
struktivně. Jsme samozřejmě 
otevřeni dalším zastupitelům 
hnutí ANO 2011, kteří se do-

kážou přes minulost přenést. 
Jsme přesvědčeni, že dnes 
na prahu roku 2017 máme 
k dispozici konečně koaliční 
řešení, které může vydržet 
do příštích komunálních vo-
leb a jehož členové se budou 
moci tyto dva roky soustředit 
jen na to, aby byly řešeny 
problémy ku prospěchu měs-
ta a jeho občanů. Vytvoření 
koalice mezi ANO 2011, 
ČSSD, KDU-ČSL a pol. 
hnutím Naše Město FM není 
ani v rozporu s politikou 
Místní a Oblastní organizace 
ANO 2011 ve Frýdku-Míst-
ku, když odpovídá usnesení 
příslušných orgánů těchto 
organizací, podle nichž je 
žádoucí vytvářet stabilní 
koalice na principu zastou-
pení politických stran, hnutí 
a klubů jako celků, a nikoli 
na principu nestálých a ne-
vyzpytatelných přeběhlíků. 
Chceme do Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku při-
nést pozitivní energii, té 
negativní jsme si v tomto 
období v zastupitelstvu užili 
až příliš. Nyní jsme se doká-
zali v poměrně široké koalici 

domluvit na tom, co pova-
žujeme pro následující dva 
roky pro město za důležité, 
a budeme na tom všemi si-
lami společně pracovat. Jako 
první se budeme zabývat 
snížením daně z nemovitos-
ti, což pokládáme za prioritu 
našeho klubu.“

 Jakub Míček 
 za hnutí ANO 2011
„Zastupitelé Jakub Mí-

ček a Jaroslav Ryška dne 5. 
12. 2016 svým vystoupením 
z klubu zastupitelů ANO 
2011 si, jistě demokraticky, 
zvolili cestu, která je však 
v zásadním rozporu s názo-
rem klubu zastupitelů ANO 
2011 a politikou MO ANO 
2011 ve Frýdku-Místku. 
Tímto krokem, jehož moti-
vací je nepochybně získání 
osobního finančního a poli-
tického prospěchu, se vzdali 
práva reprezentovat hnutí 
ANO 2011. Následným pod-
pisem dnes projednávané ko-
alice hrubě porušili usnesení 
klubu zastupitelů a doporu-
čení členů MO, a to – ve stá-
vající situaci nevyjednávat 
o koalici ČSSD, KDU-ČSL, 

NOVÝ KLUB HNUTÍ ANO: Jakub Míček a Jaroslav Ryš-
ka se stali součástí radniční koalice.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Dva kluby zastupitelů hnutí ANO

Naše Město FM a ANO 2011 
a ani žádnou takovou koa-
lici neuzavírat. Pokud tedy 
již došlo, nebo dnes dojde 
k podobnému skutku, nelze 
jej vnímat jako krok hnutí 
ANO. Od tohoto činu se zce-
la distancujeme.

Jakub Míček a Jaroslav 
Ryška nejsou oprávněni 
podávat jakékoliv návrhy 
za „hnutí ANO“. V případě, 
že dojde k odvolání a pří-
padné volbě členů výborů, 
komisí, či jiných funkcí, ji-
nak než na návrh úřadujícího 
předsedy klubu ANO 2011 
(momentálně tedy Jaromíra 
Horkého), nemohou být tito 

označováni jako „za ANO 
2011“, neboť nebyli klubem 
nominováni či navrženi.

Závěrem žádáme všechny 
rozumné a slušné zastupi-
tele všech politických stran. 
Zvažte, zda tato touha po pe-
nězích a politické moci, kte-
ré naši dva bývalí kolegové 
propadli, není příliš daleko 
„za hranicí“. Zda ten, kdo 
jednou podrazí, nepodrazí 
i podruhé třeba někoho jiné-
ho. Vyzýváme vás všechny. 
Nebuďte součástí tohoto ne-
obvyklého obchodu.“

 Z prohlášení klubu 
 zastupitelů hnutí ANO 

 2011 na zastupitelstvu

Debata o snížení daně z nemovitosti se rozjela už loni
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Zapojit seniory do čin-
nosti městské policie, to 
je myšlenka, která zazně-
la na posledním setkání 
Rady seniorů. Město tak 
může vyřešit personální 
problémy městské poli-
cie, která se potýká s ne-
ustálým nedostatkem 
strážníků, kteří často od-
cházejí „za lepším“ k re-
publikové policii nebo 
hasičům.

„Strážníky nabíráme, 
vyškolíme a oni nám pak 
utečou jinam. Máme jich 
proto stále málo, a tak hle-
dáme jinde. Napadlo nás, 
že spousta starších lidí 
chce být i v pokročilém 
věku aktivní a prospěšná, 
a proto by mohli pro měst-
skou policii vykonávat ur-
čité činnosti, za což by měli 
i nějakou tu korunu navíc,“ 
shrnul primátor Michal Po-
bucký. Podle ředitele měst-
ské policie Milana Sněhoty 
přichází v úvahu výpomoc 
seniorů na přechodech pro 
chodce u škol, které dnes 
nelze všechny kapacitně 
pokrýt. Dále ostraha ob-
jektů, hlídání parkovišť, 

pomoc při městských ak-
cích a podobně. „Vznikla 
by jakási strážní služba, 
jejíž členové by vykonáva-
li různě náročné činnosti, 
podle schopností a fyzické 
zdatnosti. V úvahu připa-
dají kmenoví zaměstnanci 
i kratší úvazky. Důležité je, 
že klasickým strážníkům 
by se uvolnily ruce a nohy 
a mohli bychom je posílat 
jinam. Plánujeme také vy-
užít místní znalosti seniorů 
z okrajových částí města,“ 
vysvětlil Milan Sněhota.

Kromě této novinky, 
u níž bude Svaz důchod-
ců ČR zjišťovat případný 
zájem, obdrželi senioři 
také nabídku na cvičení 
ve frýdecké části města. 
Probíraly se také změny 
v jízdních řádech, připra-
vované republikové Hry 
seniorů a zaznívala také 
chvála směrem k městu. 
A sice za vánoční výzdo-
bu a osvětlení a rovněž 
za Seniorskou akade-
mii na Goodwillu, kde si 
účastníci velmi chválí kva-
litní a podnětné přednáš-
ky.  (pp)

RADA SENIORŮ: Ředitel Milan Sněhota vysvětluje, jak si představuje zapojení seniorů 
do činnosti městské policie.  Foto: Petr Pavelka

Senioři budou mít šanci zapojit se do městské policie

Začátkem prosince 
vstoupily v platnost nové 
jízdní řády městské hro-
madné dopravy. Jejich 
úprava byla nutná z ně-
kolika důvodů. Některé 
změny si vyžádali sami 
občané a některé byly re-
akcí na vyhodnocení pro-
vozu jednotlivých linek. 

„Od občanů jsme obdr-
želi přes sto připomínek 
k jízdním řádům. Týkaly 
se převážně posunutí časů 
u jednotlivých spojů, ale 
také zavedení nových spo-
jů, jednak ve městě, ale 
také do okolních obcí nebo 
k obchodním centrům. 
Považuji za nutné připo-
menout, že rozšířit spoje 
k nákupním střediskům lze 
pouze za předpokladu, že se 
na provozu autobusových 
spojů budou finančně podí-
let i příslušná obchodní stře-
diska a centra. Co se týká 
rozšíření spojů do okolních 
obcí, i zde musí navýšení 
spojů požadovat jednotlivé 
obce, které na provoz linek 
přispívají,“ řekl náměstek 
primátora Karel Deutscher.

V souvislosti s vyhod-
nocením provozu jednot-
livých linek bylo nutné 
přistoupit k úpravám na zá-
kladě opožďování spojů, 
nízké vytíženosti, ale také 
zajištění bezpečnosti pro-
vozu. Vycházelo se přitom 
z připomínek dopravce, ale 
také z dat z odbavovacích 
strojků a kontrolní činnosti. 

Nejvíce negativních reak-
cí bylo na dopravní obsluž-
nost obce Baška a zrušení 
zajíždění linky č. 6 k po-
liklinice. S obcí Baška byla 
uzavřena smlouva na daný 
počet spojů. Z důvodu ne-

vyhovujících podmínek pro 
otáčení autobusů na Letné 
musely některé spoje zajíž-
dět až do Hodoňovic (části 
Bašky) a při této příležitosti 
tedy nabíraly také cestující. 
Linky tam ale zajížděly nad 
rámec smlouvy, to zname-
ná, že Baška na jejich pro-
voz nepřispívala. Nyní byly 
trasy linek pozměněny tak, 
aby jejich otáčení v Hodoňo-
vicích nebylo nutné. O roz-
šíření spojů do Bašky se 
v současnosti vedou jednání. 

Zajíždění linky č. 6 k po-
liklinice, které již v minulos-
ti bylo vedeno pouze v jed-
nom směru, bylo zrušeno 
v návaznosti na vytíženost 
linky a s ohledem na nej-
bližší možnou zastávku, 
od níž je krátká docházková 
vzdálenost ke zmíněnému 
zdravotnickému středisku. 
Před změnou jízdních řádů 
k poliklinice na frekvento-
vané ulici 8. pěšího pluku 
zajíždělo 14 z 19 linek MHD 
a další desítky spojů příměst-
ské autobusové dopravy. 
V době dopravní špičky tak 
od polikliniky odjížděly au-
tobusy každé čtyři minuty. 
Tento stav již byl z provozní-

ho i bezpečnostního hledis-
ka neudržitelný, proto bylo 
zajíždění jedné z městských 
linek k poliklinice zrušeno.

„V souvislosti s upravenou 
linkou č. 6 je nejblíže k po-
liklinice zastávka Ostravská. 
Vzdálenost je zhruba 350 
metrů. Navíc od polikliniky 
na zastávku Ostravská za-
jíždí celkem sedm linek (1, 
3, 4, 10, 11, 12 a 16), takže 
cestující je mohou využít 
k přepravě od poliklini-
ky na zastávku Ostravská 
a na ní přestoupit na linku č. 
6,“ upřesnil vedoucí odboru 
dopravy Miroslav Hronov-
ský s tím, že od polikliniky 
jede na zastávku Ostravská 
v pracovní dny na 150 spojů.

„Cílem změny jízdních 
řádů je, aby autobusové spo-
je co možná nejvíce navazo-
valy na příměstské autobu-
sy i na vlaky a samozřejmě 
aby linky byly vytížené 
a měly co nejoptimálněj-
ší trasy. Při více než sed-
mi milionech odbavených 
cestujících nelze vyhovět 
všem. Naší snahou ale je, 
aby jízdní řády vyhovovaly 
většině cestujících,“ uzavřel 
náměstek Karel Deutscher.

U POLIKLINIKY: I dnes není výjimkou tento obrázek. 
Ulice 8. pěšího pluku bývala autobusy ucpaná ještě více 
a ty nabíraly nepříjemné zpoždění.  Foto: Petr Pavelka

Změny v jízdních řádech byly nutné

Zimní údržbu 
vyzkoušely mrazy

 (Pokračování ze str. 2)
...Charakter zimy je ta-

kový, že je to převážně 
o bdělosti, dispečerské prá-
ci, sledování vývoje a dob-
ré reakci na něj. Neměli 
jsme dosud nějaký zásadní 
problém,“ hodnotil v půli 
ledna předseda představen-
stva technických služeb TS 
a.s. Jaromír Kohut.

Úkolem zimní údrž-
by je zmírňování závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti 
na místních komunikacích 
a na průjezdních úsecích 
silnic, vzniklých zimní-
mi povětrnostními vlivy 
a jejich důsledky. „Zimní 
údržba je prováděna podle 
schváleného operačního 
plánu, který mimo jiné sta-
novuje pořadí důležitosti 
komunikací. Vozovky jsou 
rozděleny do čtyř kategorií. 
Jako první jsou ošetřovány 
komunikace s hromadnou 
veřejnou dopravou a s lin-
kovou osobní dopravou, 
příjezdové místní komu-
nikace ke zdravotnickým 
zařízením a další význam-
né místní komunikace. Po-
dobně to je i s chodníky,“ 

připomíná náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

Znovu připomínáme, 
že technické služby města 
nejsou jediným subjektem, 
který se na území města 
stará o sjízdnost silnic. 
Zimní údržbu na krajských 
komunikacích zajišťují sil-
ničáři ze Správy silnic Mo-
ravskoslezského kraje, p. o. 
Ti mají na starosti krajské 
silnice (ul. Bruzovská, 
Lískovecká, Revoluční, 
J. Opletala, 17. listopadu, 
Ostravská, Na Vyhlídce, 
Staroměstská a Slezská) 
a silnice ve vlastnictví stá-
tu – ul. Hlavní, Příborská 
a Beskydská.

Samotné technické služ-
by TS a.s. pečují o 352 km 
místních komunikací pat-
řících do správy Statutár-
ního města Frýdek-Místek 
ve městě i jeho okrajových 
částech. Na dispečink 
zimní údržby, který hlí-
dá vývoj teplot v jednot-
livých lokalitách pomocí 
instalovaných teplotních 
čidel, se můžete obracet 
přes tel. čísla 558 443 213, 
558 443 201.  (pp)
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6. ledna navštívili 
jako každoročně v rámci 
Tříkrálové sbírky, pořá-
dané Charitou, Tři krá-
lové frýdecko-místeckou 
radnici, aby povinšovali 
štěstí, zdraví, ale i pro-
speritu a rozvoj Frýdku-
-Místku.

Něco však přece jen 
bylo jinak, do bílých hábi-
tů a korunek se tentokrát 
nasoukaly děti, a když se 
Melichar rozhodl trochu 
stávkovat, neměli zbývají-
cí problém zpívat „my dva 
králové…“.

„Bylo to moc milé a roz-
hodně větší legrace,“ oce-
nil za vedení města dětské 
provedení primátor Michal 
Pobucký. Na tento dětský 
předvoj navázaly v ulicích 
skupinky koledníků, které 
chodily od domu k domu 
s koledou a přáním všeho 
dobrého do nového roku. 
Díky dlouholeté tradici je 
již Tříkrálová sbírka mezi 
lidmi známá a většinou se 
koledníci setkávají s vlíd-
ným přijetím.

Skupinky koledníků, 
doprovodné akce i distri-
buci pokladniček v našem 
regionu organizuje Chari-
ta Frýdek-Místek ve spolu-

práci s obcemi, farnostmi 
a různými mládežnickými 
organizacemi.

„Úspěch celé akce zá-
visí na aktivitě těch, kte-
ří se dobrovolně zapoju-
jí do sbírky. Vážíme si 
vašich příspěvků a také 
pomoci při koledování. 
V roce 2017 bychom rádi 
z výtěžku Tříkrálové sbír-
ky nakoupili nové vybave-
ní – počítače, softwary pro 
zápis klientů a podobně 
– pro Charitní pečovatel-
skou službu, Centrum Pra-
mínek, Oázu pokoje a pro 
Poradenské centrum. Dále 
chceme zajistit kvalitní 
vzdělávání našim zaměst-
nancům v Klubu Nezbeda, 
ve službě ZOOM, v Terén-
ní službě Rebel. Pro Denní 
centrum Maják koupíme 
nový šicí stroj, který po-
slouží při pracovní terapii. 
Z výtěžku rovněž částeč-
ně pokryjeme náklady no-
vého vozidla pro Charitní 
ošetřovatelskou službu. 
Děkujeme za vaši pomoc 
a podporu,“ vzkazovala 
Renáta Mecová, koordi-
nátorka Tříkrálové sbírky 
Charity Frýdek-Místek. 

Velký úspěch zazna-
menal i Tříkrálový prů-

TŘI KRÁLOVÉ: Vedení města přivítalo dětské posly této tradice.  Foto: Petr Pavelka

Tříkrálová sbírka na radnici

vod s velbloudy, který 
se uskutečnil v neděli 8. 
ledna. Tři králové, jedoucí 
na velbloudech a na koni, 
se spolu s koledníky vy-
dali od kostela sv. Jana 
a Pavla na náměstí Svo-
body. Tam místní děkan 
Josef Maňák udělil po-
žehnání městu a všem pří-
tomným a primátor města 
Michal Pobucký převzal 
symbolický dar v podobě 
svíce, která má poskyt-
nout pro letošní rok městu 
klid a ochranu.  (pp)

Prvním občánkem roku 
2017 statutárního města 
Frýdku-Místku je Matěj 
Škrdla z místní části Ska-
lice. Ve frýdecko-místecké 
nemocnici se narodil 1. 
ledna v 8 hodin a 44 mi-
nut. Měřil 49 cm a vážil 
zhruba 3,5 kilogramu. 

Primátor města Michal 
Pobucký hodlá pokračovat 
v tradici obdarování prv-
ního občánka narozeného 
v novém roce. Matce Lence 
Škrdlové při této příleži-

tosti osobně předá kytici 
s písemným blahopřáním 
a Matěje, prvního občán-
ka roku 2017, obdaruje již 
tradičně zlatým řetízkem 
s přívěskem ve tvaru počá-
tečního písmene chlapcova 
jména, knihou o rodném 
městě a drobnou pozornos-
tí. Stane se tak na radnici 
v kanceláři primátora, a to 
nejspíš až v únoru, tedy 
po šesti týdnech od naro-
zení Matěje, na kterého se 
doma těšil pětiletý Filípek.

V roce 2016 se narodilo 
ve Frýdku-Místku 1044 
dětí, což je v porovnání 
s rokem 2015 o 24 dětí 
více. Chlapců bylo 541 
(525) a děvčat 503 (495).  
Porodníci loni stejně jako 
v roce 2015 pomáha-
li ve čtyřech případech 
na svět dvojčatům.

Mezi neoblíbenější dívčí 
jména v loňském roce pat-
řila Viktorie, Tereza, Nela, 
Eliška, Ema a Natálie. Pro 
chlapce rodiče volili nej-

častěji jméno Jakub, který 
je ve vedení od roku 2014. 
Následoval Matyáš, Adam, 
Lukáš, Antonín a David.  

Některé děti dostaly ne-
obvyklá jména. Mezi chlap-
ci tak bude například Tim-
my, Lenny, Akin, Dorian 
nebo Noah a mezi dívkami 
Malvína, Talia, Larissa, Re-
inhilda nebo Bernardetta.

Možnost dát svým dětem 
dvě jména využili rodiče 
u 30 dětí, což je v porovnání 
s rokem 2015 o tři více. 

Oblíbená jména 2016: 
Viktorie a Jakub

Počet obyvatel ve Frýd-
ku-Místku mírně klesl. 
Podle statistických údajů 
k 1. lednu 2017 má město, 
včetně cizinců, 57 911 oby-
vatel. V porovnání s údaji 
k 1. lednu 2016 to je o 137 
obyvatel méně.

„Ve městě žije 56 409 
občanů ČR a 1 502 cizin-
ců. Nejvíce obyvatel při-
bylo ve Skalici, a to 27, 
na současných 1 480. O 16 
obyvatel mají více také 
Chlebovice (799), v Lís-
kovci přibylo 14 obyvatel 
(1.488), v Zelinkovicích 10 
(314) a o 7 obyvatel mají 
více také Lysůvky (308). 
Naopak Místku ubylo 144 
obyvatel (20.890) a Frýdku 
114 obyvatel (31.130),“ uve-
dl primátor Michal Pobucký 
s tím, že odliv lidí z centra 
města souvisí se stěhová-
ním občanů do klidněj-
ších okrajových částí nebo 
do sousedních obcí, kde se 
rozvíjí výstavba rodinných 
domků. Například v sou-
sedním Sviadnově přibylo 
za poslední rok 34 obyva-
tel (1 859), v Nošovicích 

41 (1.026), v Sedlištích 38 
(1 588), v Bašce 29 (3 775) 
a ve Staříči 36 obyvatel (2 
159). V porovnání s úbyt-
kem obyvatel v Karviné 
(656), Havířově (841), Opa-
vě (284) nebo Orlové (299) 
je odliv obyvatel z Frýdku-
-Místku mnohem nižší, což 
svědčí i o tom, že město 
nabízí příznivé podmínky 
pro život. Statistiky počtu 
obyvatel v obcích najdete 
na http://www.mvcr.cz/cla-
nek/statistiky-pocty-obyva-
tel-v-obcich.aspx 

Z celkového počtu 56 409 
obyvatel města s českou 
národností je 27 490 mužů 
a 28 919 žen. Počet obyvatel 
nad 15 let činí 48 550, což 
znamená, že ve městě je 
7 859 dětí a mládeže do 15 
let.  

Zajímavá je statistika 
sňatků a rozvodů. „Svateb 
je mnohem méně a rozvo-
dů pro změnu více. V roce 
2016 bylo ve Frýdku-Míst-
ku sezdáno 173 párů, což je 
oproti roku 2015 (224) o 51 
méně. Svatební obřady se 
konaly převážně v obřadní 

síní Frýdeckého zámku, ale 
také v parku Pod Zámkem, 
na Olešné v prostorách re-
staurace U Toma nebo Ho-
telu Terasa a jedna svatba se 
uskutečnila také v lokalitě 
vodního pramene v Hájku. 
Rozvedeno bylo v loňském 
roce 194 manželství uza-
vřených ve Frýdku-Místku, 
což je o 25 více než v roce 
2015 (169),“ vyjmenoval 
a vyčíslil primátor Pobucký. 

Co se týká počtu obyva-
tel v rámci správního ob-
vodu Frýdku-Místku, který 
zahrnuje 36 obcí, největší 
nárůst obyvatel zazname-
nala Lučina, kde přibylo 50 
obyvatel (1 364). Následují 
Nošovice s nárůstem o 41 
obyvatel, v Hukvaldech 
je nyní o 39 obyvatel více, 
v Sedlištích přibylo 38 oby-
vatel, ve Staříči 36, v Bašce 
29 a v Brušperku, Krme-
líně a Sviadnově přibylo 
shodně 34 obyvatel. Pokles 
obyvatel naopak zazname-
naly Dobrá (-28), Fryčovice 
(-25), Kaňovice (-10), Lhot-
ka (-8), Pražmo (-6) a Dolní 
Tošanovice (-5).

Statistika – obyvatel mírně ubylo
Prvním občánkem města 

roku 2017 je Matěj
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Příležitost k rekvalifikaci v sociálních službách!
Akreditovaný rekvalifikační kurz
Pracovník v sociálních službách,

bude probíhat v době od 20. 2. – 26. 4. 2017
v budově obchodní akademie,

Palackého 123 ve Frýdku-Místku.
Tamtéž také rekvalifikační kurz

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
včetně zkoušky profesní kvalifikace,

bude probíhat v době od 23. 1. – 30. 3. 2017.
Kontakt 732 349 654, www.vzdelavaci-kurzy.eu

V roce 2016 pomohli po-
rodníci Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku na svět celkem 
1038 dětem. Ve srovnání 
s rokem 2015 se tak počet 
narozených dětí zvýšil o 18.

Chlapců se v loňském roce 
narodilo 536, děvčat 502. Frý-
decko-místeckou porodnici si 
vybírají maminky i z jiných 
okresů. „Když jsem zde rodila 
své první dítě, byla jsem spo-
kojená, proto jsem si vybrala 
frýdeckou porodnici i podru-
hé,“ řekla Monika Kokešová 
z Frenštátu pod Radhoštěm, 
která zde na Nový rok přived-
la na svět svého druhého syna 
Kristiána.

„Snažíme se pro budoucí 
maminky vytvořit příjemné 
domácí prostředí a co nej-
více vycházet vstříc jejich 
přáním,“ řekla vrchní sestra 
gynekologicko-porodního 
oddělení Eva Šprlová. „Mimo 

jiné pro ně pořádáme každou 
středu rychlokurz předporod-
ní přípravy spojený s prohlíd-
kou porodnice, každé pondělí 
mohou maminky navštívit 
předporodní cvičení, které 
vedou zkušené fyzioterape-
utky, třikrát ročně pořádáme 
den otevřených dveří a nově 
nabízíme také čtyřdílné inter-
aktivní předporodní kurzy,“ 
vypočítala vrchní sestra.

„Zavedli jsme internetovou 
poradnu, kam mohou mamin-
ky zasílat lékařům a sestrám 
své dotazy, mnoho informací 
najdou také na aktualizova-
ných webových stránkách 
nebo na facebooku. Vychá-
zíme rovněž vstříc potřebám 
maminek po porodu a z toho 
důvodu jsme v loňském roce 
navázali spolupráci s paní 
Evou Kiedroňovou. Paní 
Kiedroňová a její tým přichá-
zí dvakrát týdně za maminka-

mi do naší porodnice s před-
náškami. V případě potřeby 
navštíví maminku i na poko-
ji,“ dodala Eva Šprlová. 

Nově se frýdecko-místecká 
porodnice od začátku tohoto 
roku účastní projektu Přiro-
zený porod v porodnici (PPP) 
a přihlásila se k podpoře De-
satera PPP.

„Dodržováním Desate-
ra PPP chceme dokázat, že 
v porodnici lze rodit bezpečně 
a bez nadbytečných zásahů 
do průběhu porodu,“ upozor-
nila Irena Peřinová, staniční 
sestra porodního sálu a vítěz-
ka ankety Moravskoslezská 
sestra 2016 v kategorii porod-
ních asistentek.

Novorozenecké oddělení 
od letošního roku rozšířilo 
personál o jednu sestru, která 
má za úkol maminkám pomá-
hat s kojením a zaučit je v péči 
o novorozence. 

13.45 Scházím po scho-
dech do podzemí, v úzké 
chodbě překonávám tro-
je masivní ocelové dveře 
a vcházím do velkého sálu 
U-krytu. V malém kamr-
líku nazývaném kontaktní 
místnost se zdravím s kole-
gy pracovníky.

14.00 Naslouchárna – prv-
ní hodina služby; takový 
klidnější čas, kdy můžou při-
cházet jednotlivci nebo malé 
skupinky a my pracovníci se 
jim můžeme důkladněji věno-
vat. Dorazil Jirka, který nemá 
příliš kamarádů a někdy bývá 
terčem posměšků spolužáků 
i jiných dětí. Povídáme si spo-
lu o učitelích, rodičích a jeho 
zájmech. Mezitím přišly dvě 
mladší dívky, kterých se uja-
la kolegyně Marcela. Pomá-
há jim s pochopením učiva 
do matiky. 15.00 Dovnitř 
vtrhává skupina dětí ve věku 
12–15 let, kteří už v chodbě 
nedočkavě vyhlíželi konec 
Naslouchárny. Čtyři z nich 
jdou hned ke stolnímu fot-
bálku, ostatní si sedají na se-
dačky v rohu velkého sálu, 

kde sedí pracovnice Marcela. 
Chvíli si povídají, co prožili 
za poslední dny, pak z jejich 
podnětu hrají stolní hru. Dal-
ší skupinka si sedá na další 
sedačky ve velkém sále, dva 
kluci si půjčují pálky na stol-
ní tenis. 15.35 Klub se již 
celkem zaplnil, je zde kolem 
20–25 dětí. Pracovník Lukáš 
řeší konflikt dvou menších 
chlapců. Konflikt nebyl váž-
ný, kluci se navzájem omluvi-
li a mohou dál zůstat v klubu, 
někdy však musí pracovník 
některého z rozvášněných 
bojovníků poslat na chvíli či 
na celý den z klubu pryč pro 
porušení pravidel. 16.10 Tři 
mladší kluci chtějí jít do hu-
debny, beru paličky na bicí 
a jdu tam s nimi. Jeden z nich 
občas na bicí zkouší, ukazuje 
mi, jak už pokročil, potom 
se chce naučit něco nového. 
Nakouknou dovnitř starší 
holky a s nimi se domluvím, 
že do hudebny budou moci 
asi za patnáct minut. Budou 
si pouštět hudbu a zkoušet 
do toho zpívat. 16.35 Vracím 
se do kanclíku, abych vrátil 

paličky, a vidím, že v kon-
taktní místnosti si pracovni-
ce Marcela povídá s Klárou, 
která má poněkud začerve-
nalé oči. V sále se od jejích 
kamarádek něco málo do-
zvídám o konfliktu, který 
Klára měla doma v rodině. 
17.30 Už nějakou dobu hraji 
s třemi dětmi stolní hru a při 
tom si povídáme. Pracovnice 
Marcela se skupinkou starších 
míří do baru, menší místnos-
ti se sedačkami, kde máme 
dataprojektor. Včera se totiž 
dohodli, že se podívají na do-
kument o životě dětí na ulici 
na Ukrajině. 18.20 Do klubu 
přichází sedmnáctiletý Petr, 
který dříve chodíval takřka 
denně, poslední rok už méně. 
19.00 Posíláme poslední sku-
pinku, která chce mermomocí 
dohrát zápas stolního fotbál-
ku, ven, pak s pracovníky 
krátce probíráme nutné věci 
ohledně průběhu dnešní služ-
by. Po kontrole prostor zamy-
káme a odcházíme.

To byly střípky z běžného 
odpoledne v U-krytu (ote-
vřeno je 5x týdně), někdy je 
poklidnější, někdy víc nabi-
té událostmi. Jména klientů 
byla pozměněna. Snažíme 
se v naší službě děti podpořit 
v co nejvíc bezproblémovém 
projití složitým obdobím do-
spívání, vytvořit jim zázemí 
pro aktivnější a smysluplnější 
trávení volného času, pomo-
ci v aktuálních problémech, 
podpořit je v pozitivních změ-
nách v životním stylu. 

 Martin Dubčák

VEDENÍ MĚSTA V PORODNICI: Radnice má zájem, 
aby občánci Frýdku-Místku přicházeli na svět ve svém 
městě.  Foto: Petr Pavelka

Počet narozených dětí se loni ve frýdecké porodnici se zvýšil

Cože? Pracovat na vozí-
ku, a ještě k tomu se do prá-
ce těšit? Zdá se vám to zhola 
nemožné? Omyl. Opak je 
pravdou. Začněme ale hez-
ky od začátku.

Kvůli své nemoci jsem 
na vozíku již od narození. 
Nicméně, i když to bylo slo-
žité a občas náročné, nakonec 
jsem před devíti lety úspěšně 
ukončila středoškolské vzdě-
lání. Jenže to mělo háček. 
Z důvodu svého zdravotní-
ho handicapu jsem nemohla 
sehnat práci, a to i přestože 
mým vystudovaným oborem 
je počítačová grafika. Do-
padlo to tak, že jsem hledá-
ní pracovního místa vzdala 
a rozhodla jsem se zdokonalit 
se v angličtině. Což se mi po-
dařilo a začala jsem s anglič-
tinou pomáhat kamarádům. 
Postupem času, když jsem 
viděla, že jim moje doučování 
pomáhá a díky pravidelnému 
studiu se v angličtině zlepšo-
vali nejen oni, nýbrž i já, na-
padlo mě, že bych takto moh-
la pomoci více lidem. Proto 
jsem si na internet vyvěsila 
inzerát s nabídkou doučování. 
Netrvalo dlouho a mé doučo-
vání se rozběhlo.

Na konci minulého roku se 
mi na jeden takovýto inzerát 
ozvala paní Petrušková z ne-
ziskovky Lumpíkov ve Frýd-

ku-Místku, s nabídkou práce 
– doučování angličtiny. Nej-
prve jsem tomu sama příliš 
nevěřila, protože jsem si neu-
měla představit, jak bych já se 
svým zdravotním omezením 
mohla pracovat v dětské her-
ně? Ovšem po osobní schůz-
ce jsme se dohodly a já jsem 
konečně dostala práci!

Ale pozor! Lumpíkov není 
jen dětská herna. Je to také 
chráněná dílna. Ačkoliv se 
centrum nachází v prvním 
patře budovy, díky výtahu je 
přístupné jak pro maminky 
s kočárky, tak i pro vozíčká-
ře. Nechybí ani bezbariérové 
WC. Kromě vyžití pro děti 
(tanečky, jumping, tvoření, 
hudební hrátky) má Lumpí-
kov také spoustu aktivit i pro 
jejich rodiče (kromě angličti-
ny také šití, besedy s psycho-
ložkou, jumping, jógu). Nevá-
hejte a přijďte se přesvědčit! 

 Aneta

I vozíčkář může pracovat

Odpoledne v U-krytu pohledem pracovníka

„V průběhu ledna se porod-
ní oddělení a novorozenecké 
oddělení přestěhují do zcela 
nově a moderně zrekonstruo-

vaného patra, které bude mít 
přímou návaznost na porodní 
sál,“ upozornila na závěr tis-
ková mluvčí Jolana Filipová.
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Sport

Dovolená skončila, fot-
baloví Valcíři nastoupi-
li k prvním tréninkům 
v letošním roce. Naši 
A muži přípravu na jar-
ní odvetnou část Fortuna 
národní ligy zahájili bez 
výrazných změn. Trené-
ru Miroslavu Nemcovi se 
na úvodním tréninku hlá-
sila dvacítka fotbalistů, 
v tréninkovém úboru ne-
chyběl ani záložník Tomáš 
Hykel, o kterého projevil 
zájem ostravský Baník. 

„Momentálně mezi obě-
ma kluby stále probíhají 
jednání. Jde o to, že Tomáš 
je mladý kluk, který se chce 
ve své kariéře posunout ně-
kam dále, což všichni chá-
peme. Chce odejít do týmu, 
který má teď ambice po-
stoupit do ligy, ačkoliv hraje 

ve stejné soutěži jako my. 
Jednání probíhají, ale jsou 
zatím bez výsledku. Až bude 
něco konkrétního, budeme 
naše fanoušky na webových 
stránkách hned informovat,“ 
prozradil sportovní manažer 
A týmu Marek Čech.

V týmu Valcířů nebude 
na jaře působit útočník Lu-
káš Stratil a krajní záložník 
Patrik Krčula. „Lukášo-
vi skončila v našem klubu 
smlouva z Plzně a o jejím 
případném prodloužení 
jsme ani s hráčem, ani s pl-
zeňským klubem nejednali. 
S Lukášem jsme se následně 
rozloučili a poděkovali mu 
za služby, které pro Frýdek 
v minulých měsících odvedl. 
Co se týče Patrika Krčuly, 
tak ten je stále naším hráčem. 
V těchto dnech jsme mu po-

volili zkoušku ve slovenské 
Senici. Každopádně Patri-
kova vytíženost v podzim-
ních zápasech nebyla podle 
našich představ, ani samot-
ného hráče. Chceme jej tedy 
uvolnit někde na hostování, 
do klubu, kde bude dostávat 
více příležitostí,“ řekl k od-
chodům obou hráčů Marek 
Čech. Dalším hráčem, který 
ve Frýdku-Místku nebude 
v jarních odvetách působit, 
je záložník Ondřej Ruml. 
Tomu skončilo hostování. 
Zdravotní stav nejspíš v nej-
bližších měsících nepustí 
na hřiště ani středopolaře 
Ľubomíra Willwébera.

Stalo se tradicí, že se 
do přípravy vždy zapojí do-
mácí odchovanci. Na úvod-
ním tréninku se představila 
trojice našich dorostenců 

Ve Frýdku-Místku se 
na 21. ledna chystá velký 
volejbalový svátek, který se 
bude odehrávat v tradičním 
volejbalovém prostředí haly 
6. ZŠ na ulici Pionýrů, kde 
mají své domácí prostředí 
extraligové hráčky Sokola 
Frýdek-Místek. K nim se 
pro tento den přidá také 
mužský volejbal špičkové 
prvoligové úrovně, takže se 
fanouškům nabízí velmi za-
jímavá konfrontace.

Muži Black Volley Besky-
dy, kteří své zápasy hrávají 
„na průmyslovce“, nastoupí 
tentokrát na 6. ZŠ od 14 ho-
din proti TJ Zikuda Turnov, 
druhému celku prvoligové 
tabulky, a protože té sami vé-
vodí, uvidí diváci zápas dvou 

žhavých adeptů na postup 
do nejvyšší soutěže – UNIQA 
Extraligy. Frýdecko-místecké 
volejbalisty vede hrající tre-
nér Přemysl Kubala, bývalý 
olympionik a mnohonásob-
ný reprezentant v šestkovém 
i plážovém volejbale.

Děvčata Sokola Frýdek-
-Místek pak nastoupí od 17 
hodin proti Šternberku 
a také tady půjde o duel 
sousedů v tabulce, i když 
v tomto případě z nižších 
pater. Domácí hráčky se ale 
určitě pokusí soupeřkám 
oplatit porážku z venkovní-
ho prostředí, kde prohrály 
bez zisku setu. Udělejte si 
volejbalové odpoledne a při-
jďte povzbudit oba frýdec-
ko-místecké týmy.  (pp)

Frýdecko-místecký volej-
balový klub Green Volley 
Beskydy dosáhl velkého 
úspěchu v podobě prvního 
hráče, který se dostal do re-
prezentačního „A“ výběru 
ČR a pravidelně za něj také 
nastupuje. Tím je student 
gymnázia Tomáš Mišek.

Talentovaný nahrávač, 
který na tréninky dojíždí ně-
kolikrát týdně do haly SPŠ, 
kde má klub svoji základnu, 

až z Bruzovic, se volejbalu, 
respektive minivolejbalu, za-
čal věnovat už v Beskyďáč-
ku. I přes tento vzdálenostní 
„handicap“ se Tomáš nikdy 
nevymlouval a tréninků i zá-
pasů se vždy účastnil na sto 
procent. Velkou podporu má 
ve své rodině, kde vládne 
jednoznačně sportovní duch. 
Geny po mamince, bývalé vo-
lejbalistce, se také nezapřou.

Za jeho velkým úspěchem 

Valcířům začala zimní příprava

Ve Frýdku-Místku se chystá
velký volejbalový svátek

Michal Fukala, Jan Fukala 
a Michal Hladík. K týmu 
by se v průběhu dalších dnů 
měli připojit i další zkoušení, 
či vytipovaní, fotbalisté. „Sa-
mozřejmě jsme v klubu přes 
zimu nespali a nějaké přícho-
dy budou,“ ujistil Čech.

Valcíře čeká v přípravném 
období deset přátelských 
utkání. To první odehrají svě-

řenci trenéra Nemce ve stře-
du 18. ledna v rámci zimního 
turnaje Tipsport liga a soupe-
řem Frýdeckých bude nová-
ček FNL z Vítkovic (ten už 
má za sebou první turnajový 
zápas, kdy u nás ve Stovkách 
prohrál se slovenským Popra-
dem 2:4). Koncem ledna pak 
A muži absolvují krátké sou-
středění v nedaleké Korni. 

Sportovci z Frýdku-
-Místku zanechali výraz-
nou stopu v celoročním 
závodu LH365, který je 
o nejvyšším počtu zdolání 
nejvyššího vrcholu Beskyd 

VYHLÁŠENÍ: Nejlepším Frýdecko-Místečanům blaho-
přál primátor Michal Pobucký. 

Naši sportovci na Lysé hoře
za kalendářní rok. Frý-
dek-Místek se stal městem 
s druhým největším počtem 
výstupů a slavnostního vy-
hodnocení se ve Frýdlantě 
nad Ostravicí zúčastnil 

i primátor Michal Pobucký.
Za Frýdek-Místek k dru-

hému místu nejvíce přispě-
li: 1. Marián Stres – 512, 2. 
Kateřina Horylová – 419, 3. 
Ladislav Esterházy – 333. 
Za zmínku určitě stojí, že 
absolutní vítěz Michal Ku-
chař z Dobratic pracuje jako 
strážník Městské policie 
Frýdek-Místek a zvládl úcty-
hodných a kulatých 1.000 
výstupů!

„Když jsme tipovali, jak 
hodně se bude „chodit-čipo-
vat“ a kolik asi výstupů bude 
muset mít vítěz LH365, tipy 
byly různé, ale všichni jsme 
se tehdy shodli na tom, že 
lídr asi bude muset mít něco 
přes 365, možná 400 výstu-
pů. Kdo se hecne a bude mít 
výstup každý den, bude fra-
jer! Jak jsme se tehdy pletli! 
Výkony některých lidí jsou 
naprosto „šílené“, a to do-
slova a do písmene!“ chválí 
hlavní organizátor horolezec 
Libor Uher.  (pp)

Green Volley Beskydy 
má svého reprezentanta

Tomáš Mišek.
stojí kromě talentu, velké píle 
a poctivého přístupu k trénin-
kům také řada trenérů,  kteří 
jej připravovali.

 (Pokračování na str. 7)
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Na výroční členské schů-
zi byli podvacáté vyhlá-
šeni nejlepší atleti oddílu 
za uplynulý rok. Nejlepším 
atletem za rok 2016 se sta-
la VERONIKA SIEBEL-
TOVÁ – mistryně České 
republiky žen do 22 let 
na 3000 m překážek. 

2. místo získala ADÉLA 
LOJKÁSKOVÁ – stříbrná 
z halového mistrovství ČR 
žaček ve skoku vysokém, 
bronzová z Evropských her 
mládeže výborným výkonem 
1.73 m. 3. místo THOMAS 

HLAVAČKA – dvojnásobný 
stříbrný medailista v pětiboji 
a v přespolním běhu mlad-
ších žáků. 4. místo LUKÁŠ 
SKOTNICA – halový mistr 
ČR žáků v chůzi na 3000 m 
a bronzový na stejné trati 
na dráze. 5. místo TEREZA 
KOTÁSKOVÁ – stříbrná 
žákyně v chůzi na 3000 m. 
6. místo ELIŠKA KOPCO-
VÁ – bronzová žačka na M 
ČR v běhu na 800 m. 7. místo 
IVETA RAŠKOVÁ – čtvrtá 
na mistrovství ČR juniorek 
v přespolním běhu, šestá 

v hale na 800 m juniorek 
i mezi ženami. 8. místo KA-
TEŘINA SIEBELTOVÁ – 4. 
místo na mistrovství ČR žen 
do 22 let na 400 m překážek. 
9. místo ANNA CAGAŠO-
VÁ – 4. místo mladších žaček 
na M ČR v přespolním běhu, 
6. místo v pětiboji, tři medai-
le na Evropských atletických 
hrách mládeže. 10. místo 
KATEŘINA KRTKOVÁ 
– 7. místo na MČR v běhu 
na 800 m juniorek i žen, 8. 
místo na 400 m překážek. 
Všem blahopřejeme.

Frýdek-Místek sehrál 
vyrovnanou bitvu s Ka-
daní, o čemž svědčí i to, že 
musely o vítězi rozhodnout 
až samostatné nájezdy. 
V těch byli úspěšnější Frý-
decko-Místečtí, kteří tak 
nakonec získali bod navíc 
a mohli slavit výhru 4:3sn.

Utkání 40. kola mělo 
od začátku velmi vysoké 
tempo. Skóre se otevřelo až 
v sedmnácté minutě, když 
Antonín Pechanec ukázkově 
vyhrál vhazování, posunul 
kotouč za sebe na Bohumila 
Janka, který prudkou a přes-
nou střelou propálil vše, co 
mu stálo v cestě.

Hosté vyrovnali a ne-
skutečná střelecká smršť se 
spustila v 38. minutě, ve kte-
ré padly hned tři branky. 
Nejprve se Trhači dostali 
do vedení, když se opět pro-
sadil Darek Hejcman, který 

se dostal do samostatného 
úniku a bez váhání překonal 
Šimbocha. Frýdku-Místku 
však trvalo pouze 15 vteřin, 
než dokázal stav utkání opět 
vyrovnat. Chmielewski při-
hrál k pravému kruhu Mari-
anu Adámkovi, jenž měl dost 
času na střelu, kterou překva-
pil Strmeně. O pouhých 24 
sekund později už ale bylo 
vše zase jinak. Kadaň se ne-
nechala zaskočit rychlou od-
povědí domácích a bleskově 
si vzala vedení zpět. Po men-
ším zmatku před frýdecko-
-místeckou brankou prostrčil 
Kůs puk na Roberta Černé-
ho, který využil nepřehled-
né situace a našel skulinku 
v Šimbochově bráně.

Po několika promrhaných 
šancích se v poslední třetině 
diváci v Polárce přece je-
nom dočkali. V 52. minutě 
se kotouče ujal Rufer, který 

obkroužil branku a pokoušel 
se sám zakončit. To se mu 
sice nepodařilo, kotouč se ale 
odrazil k Michalu Kovařčí-
kovi, který už kotouč dotlačil 
za brankovou čáru. Prodlou-
žení tři na tři gól nepřineslo, 
i když měli hosté dokonce 
přesilovku. V samostatných 
nájezdech byli úspěšnější do-
mácí, rozhodující nájezd pro-
měnil Ondřej Kovařčík.

Jiří Juřík: „Samozřejmě 
pro nás je ten jeden bod ztrá-
ta, tak nějak jsme počítali 
s tím, že získáme všechny tři 
body. I ta sestava tomu odpo-
vídala, nic jsme neponechali 
náhodě. Bohužel dvě třeti-
ny jsme hráli hodně špatně, 
neměli jsme pohyb, nebyli 
jsme důrazní, zakončení taky 
vázlo a střelecká potence byla 
slabá. Třetí třetinu už jsme 
byli s herním stylem spokoje-
ni, ale je to prostě málo.“

Hokejisté vyhráli „jen“ za dva body
HC FM – SK Kadaň 4:3sn (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)

Házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek se na vítěz-
ství nad posledním celkem 
soutěže Litovlí pořádně 
nadřeli. Výběr z Hané 
nakonec přehráli 24:21 
a po 15 odehraných kolech 
jim tak zatím patří 7. místo 
v extraligové tabulce.

Svěřenci Aleše Chrastiny 
poslední tým soutěže v žád-
ném případě nepodcenili. 
Vždyť v prvním vzájemném 
měření sil na jeho palubovce 
prohráli. Tento nezdar tak 
chtěli před domácím publi-
kem odčinit. Od úvodního 
hvizdu si udržovali mírný 
náskok, ovšem houževnatý 
soupeř s naším výběrem ce-
lou dobu držel krok. V útoku 
se naši hráči těžce prosazo-
vali. Jejich hře chyběla větší 

lehkost. V prvním poločase 
nám tak hodně pomohly čtyři 
branky pivota Adama Gřeš-
ka, který tři z nich zazname-
nal ze sedmimetrových hodů. 
Třikrát se v první půli trefil 
také Sebastián Strack na levé 
spojce. Vzhledem k tomu, že 
soupeř nám zdatně sekundo-
val, po prvních třiceti minu-
tách jsme vedli o jediný gól, 
a sice 12:11.

Po změně stran jsme se 
třemi brankami v řadě dosta-
li do čtyřbrankového vedení 
15:11. Kdo by si myslel, že 
tímto definitivně zlomíme 
odpor protivníka, ten by se 
hodně spletl. V rozmezí 39. 
až 46. minuty se nedokázali 
naši střelci ani jednou pro-
sadit. Hosté v tomto rozmezí 
nejen vyrovnali, ale dostali se 

dokonce do vedení 16:15.
Následně jsme dokázali 

vyrovnat. Litovel se pak ješ-
tě jednou dostala do vedení 
18:17, ale to bylo naštěstí na-
posled. Rozhodující chvíle se 
udály mezi 27. a 29. minutou, 
kdy jsme se díky trefám Voj-
těcha Petrovského, Martina 
Kocicha a Petra Kichnera 
dostali do tříbrankového ve-
dení. To jsme už v samotném 
závěru uhájili, byť Litovel 
maximálně vysunula obranu.

Poslední tým extraligy 
jsme tak porazili 24:21 a při-
psali si sedmé vítězství v se-
zoně. Přezimujeme na sed-
mém místě a házenkářská 
extraliga se znovu rozjede 
až 4. února, kdy do konce 
základní části bude chybět 
sedm kol.

Házenkáři přezimují sedmí
Pepino SKP F-M – Tatran Litovel 24:21 (12:11)

Atletem roku Veronika Siebeltová

V úterý 24. ledna bu-
dou mít všechny děti bez 
rozdílu dovednosti brus-
lení jedinečnou možnost 
vyzkoušet si zdarma, jaké 
to je – být hokejistou. 

HC Frýdek-Místek 
ve spolupráci s Českým 
svazem ledního hokeje 
pořádá na zimním stadi-
onu HALA POLÁRKA 
akci v rámci Týdne hokeje. 
Kromě zážitku z bruslení 
si každé dítě navíc domů 
odnese hodnotný dárek. 
Přijďte si vyzkoušet lední 
hokej a zažijte spoustu zá-
bavy.

Týden hokeje je série 
sportovních akcí pro děti 
ve věku 4–8 let a jejich 
rodiče. Jedná se o akce, 
při nichž mají děti unikát-

ní příležitost seznámit se 
s ledním hokejem a vytvo-
řit si svůj prvotní hokejový 
zážitek. Pro děti je při-
praven zábavný program 
na ledě i mimo něj, rodiče 
mají možnost se detailně 
seznámit s tím, co obnáší 
mít doma malého hokejis-
tu a jaký je přínos ledního 
hokeje pro fyzický a osob-
nostní rozvoj dětí.

Co všechno je potřeba 
si na akci přinést? Stačí 
jen brusle, helma a ru-
kavice (postačí lyžařská 
helma a rukavice). Pokud 
nedisponujete bruslemi 
a helmou, můžete se ob-
rátit na Pavla Paláta, tel. 
739 069 183 s dotazem 
na možnost zapůjčení vy-
bavení přímo na místě.

TÝDEN HOKEJE

*Postačí lyžařská helma a rukavice. V případě, že máte doma chrániče loktů a  kolen pro  
in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete žádným zmíněným vybavením, 
obraťte se prosím na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení věcí na místě.

Základní informace:
• Pro děti ve věku 4-8 let a jejich rodiče
• Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení 
• Vezměte si s sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice *
• Dvě hodiny zábavy na ledě i mimo něj
• Hodnotné dárky pro všechny účastníky

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

23. LEDNA – 29. LEDNA 2017

Pořádající klub:

pojdhrathokej.cz

Termín akce: 

Adresa stadionu:

Bližší info: 

HC Frýdek - Místek
úterý 24. 1. 2017 od 17:00 hod.
Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek
Pavel Palát, tel: 739069183, palatpavel@hcf-m.cz

HC Frýdek-Místek vás zve
do Polárky na Týden hokeje

...Mezi těmi posledními to 
byli zejména Lukáš Drastich, 
Radovan Podola a také prvo-
ligový nahrávač Black Volley 
Beskydy Tomáš Jambor, se 
kterým Tom absolvuje indivi-
duální nahrávačské tréninky. 
Tomáš je posilou nejen pro 
svůj tým starších žáků, ale 
také pro starší kategorie, kde 
pod jeho nahrávačskou tak-
tovkou bojuje tým extraligo-
vých kadetů o finále Mistrov-

ství ČR. S reprezentačním 
výběrem se již zúčastnil mno-
ha významných akcí, i úspěš-
né prosincové kvalifikace U17 
na mistrovství Evropy.

Přejeme tomuto vždy 
usměvavému, přátelskému 
a pozitivnímu klukovi, aby 
mu dobře sloužilo zdraví 
a mohl tak absolvovat co nej-
více krásných zápasů nejen 
za Green Volley Beskydy, ale 
také těch s lvíčkem na prsou.

NEJLEPŠÍ ATLETI: Vlevo vítězná V. Seibeltová. 

Green Volley Beskydy 
má svého reprezentanta
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Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku vydalo dne 
5. 12. 2016 novou obecně zá-
vaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „místní po-
platek“). Tato vyhláška na-
bývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

Sazba místního poplat-
ku na rok 2017 zůstává 
zachována a činí 492 Kč. 
Statutární město Frýdek-
-Místek mohlo pro rok 2017 
stanovit sazbu poplatku až 
ve výši 687 Kč, a to v sou-
ladu se zákonem o místních 
poplatcích. Poplatníci star-
ší 70 let platí poplatek i na-
dále ve výši 252 Kč. 

Splatnost místního po-
platku za komunální od-
pad zůstává stejná, a to: 

1. Jednorázově, nejpoz-
ději do 31. 5.

2. Je-li poplatek odváděn 
prostřednictvím správce 
nebo vlastníka bytového 
domu, ve čtyřech splátkách 
vždy nejpozději do 15. 4., 
15. 7., 15. 10., 15. 1. 

3. U poplatníků – cizin-
ců je splatnost stanovena 
odlišně, místní poplatek je 
splatný do 15 dnů od uply-
nutí lhůty pro splnění po-
platkové povinnosti.

V případě neuhrazení 
poplatku za nezletilé děti 
a nesvéprávné osoby, tj. 
do 31. 5. 2017, bude popla-
tek po datu splatnosti auto-
maticky převeden na jejich 
rodiče a opatrovníky.

V případě, že popla-
tek za rok 2017 nebude 
uhrazen ve správné výši 

a ke dni splatnosti místní-
ho poplatku, bude nedopla-
tek vyměřen platebním vý-
měrem nebo hromadným 
předpisným seznamem 
a místní poplatek bude na-
výšen o 0,25 násobek.

S úplným zněním nové 
obecně závazné vyhlášky 
se můžete seznámit na in-
ternetových stránkách 
statutárního města Frýd-
ku-Místku www.fryde-
kmistek.cz v sekci Občan 
– právní předpisy města – 
obecně závazné vyhlášky.

Místní poplatek za komunální odpad 

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvedených osobních automobilů formou nabídkového licitačního řízení:

1) Škoda Fabia, rok výroby 
2001. Nejnižší nabídková 
cena je 28.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
ve 13.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

2) Škoda Fabia, rok výroby 
2005. Nejnižší nabídková 
cena je 48.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
ve 14.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

3) Škoda Fabia, rok výroby 
2003. Nejnižší nabídková 
cena je 37.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
v 14.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

4) Škoda Fabia, rok výroby 
2004. Nejnižší nabídková 
cena je 32.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
v 15.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

5) Škoda Fabia, rok výro-
by 2003. Nejnižší nabídko-
vá cena je 39.000 Kč.
Prodej formou nabídko-

vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
v 15.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

6) Škoda Fabia, rok výro-
by 2006. Nejnižší nabídko-
vá cena je 54.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
v 16.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

7) Škoda Fabia, rok výroby 
2003. Nejnižší nabídková 
cena je 34.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
v 16.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

8) Škoda Superb, rok výro-
by 2009. Nejnižší nabídko-
vá cena je 228.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
ve 14.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

9) Škoda Superb, rok výro-
by 2007. Nejnižší nabídko-
vá cena je 111.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
ve 14.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

10) Škoda Superb, rok vý-
roby 2008. Nejnižší nabíd-
ková cena je 172.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
v 15.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

11) Škoda Octavia, rok 
výr. 2007. Nejnižší nabíd-
ková cena je 155.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
v 15.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

12) Škoda Octavia, rok 
výr. 2008. Nejnižší nabíd-
ková cena je 142.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
v 16.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

13) Škoda Octavia, rok výr. 
2011. Nejnižší nabídnutá 
cena může být 257.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
v 16.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

Nabídkové licitační řízení 

Účastník nabídko-
vého licitačního řízení 
se před jeho konáním 
prokáže platným ob-
čanským průkazem. 
Kupní cena musí být 
zaplacena před pod-
pisem kupní smlouvy. 
Bližší informace na od-
boru správy obecního 
majetku MMFM, tel. 
558 609 177. 

Prohlídku výše uve-
dených vozidel možno 
domluvit s p. Ukovou 
na tel. 773 756 278.

Svoz vánočních stromků 
od kontejnerů na komunál-
ní odpad ve Frýdku-Místku 
v sídlištní zástavbě probíhá 
od poloviny ledna každou 
sobotu. První svoz byl pro-
veden v sobotu 14. ledna, 
další přijdou v sobotu 21. 
ledna a 28. ledna.

Vánoční stromky jsou 
sváženy na kompostárnu, 
kde jsou štěpkovány a ná-
sledně využity při výrobě 
kompostu, proto je třeba 
důkladně odstranit všech-

ny vánoční ozdoby včetně 
závěsných háčků. Vánoční 
stromky je ideální odložit 
ke kontejnerům den před 
plánovaným svozem, po-
dobně jako si lidé zvykli 
chystat nádoby na bioodpad. 
V loňském roce se svezlo té-
měř 10 tun stromků.

Svoz vánočních stromků
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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:

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.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Frýdek-Místek

Nabídka na pronájem standardního 
obecního bytu s dluhem 
po předchozím nájemci

Byt č.: 12 o velikosti 1+4 v domě čp. 1713, ul. Beskyd-
ská, k. ú. Místek, s dluhem ve výši 82.916 Kč.

Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě na č. 
558 609 364 nebo 558 609 363. 

Po prohlídce nahlásí žadatel svůj zájem o pronájem 
bytu do 31. 1. 2017 na OSOM, Radniční 10, kanc. č. 208, 
tel. 558 609 181.

Bližší informace a podmínky pronájmu jsou uvedeny 
na stránkách www.frydekmistek.cz.

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. 
Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabí-

zenou výší nájmu zasílejte v zalepené obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem nebytového prostoru v objektu 
č.p. 10, ul. Radniční, k.ú. Frýdek“, na adresu Magis-
trát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, 
nejpozději do 15. 2. 2017 
do 14.00 hodin. U nabí-
dek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního 
razítka 14. 2. 2017).

Případné dotazy vám 
zodpoví na telefonním čís-
le 558 609 176 Dominika 
Chludová.

Zařazení: úředník
Druh práce: vedoucí oddě-
lení stavebního řádu
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupné-
ho přiznání osobního příplat-
ku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody, nejlépe 1. 3. 2017
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady:
1. a) vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo baka-

lářském studijním programu 
ve studijním oboru stavební-
ho, architektonického nebo 
právnického směru, b) vyšší 
odborné vzdělání v oboru 
stavebnictví a 2 roky praxe 
v oboru stavebnictví, nebo 
c) střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou v oboru 
stavebnictví a 3 roky praxe 
v oboru stavebnictví
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných cel-
ků, ve znění pozdějších před-
pisů, u uchazečů narozených 
do 1. 12. 1971 předložení 
osvědčení podle zákona č. 
451/1991 Sb., kterým se stano-
ví některé další předpoklady 
pro výkon některých funkcí 
ve státních orgánech a orga-

nizacích České a Slovenské 
Federativní Republiky, České 
republiky a Slovenské repub-
liky. (Pokud uchazeč nebu-
de mít k dispozici lustrační 
osvědčení v termínu do 27. 
1. 2017, postačí k tomuto datu 
předložit písemnou žádost 
o poskytnutí tohoto doku-
mentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.)
3. občanská bezúhonnost 

doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestu ne 
starším než 3 měsíce 
4. znalosti těchto předpisů:
• zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcích vyhlášek
• zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, prá-
ce s internetem
6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti státní 
správy, příp. zkouška odbor-
né způsobilosti na úseku sta-
vebního řádu jsou výhodou.
Přihlášky do 27. 1. 2017.
Více informací naleznete 
na webu města.

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 
výběrové řízení na místo vedoucího oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje 

a stavebního řádu Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148
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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 článků 
o profesích, které jsou v na-
šem regionu dlouhodobě 
poptávané.

Kdo je a co dělá: 
Technik IT

Informační technolo-
gie (anglicky information 
technology, zkratka IT) je 
technické odvětví, které se 
zabývá způsobem, jakým 
fungují počítače, tedy hard-
ware a software. Zároveň je 
to také souhrnné označení 
pro tyto technologie.

Informační technologií je 
každý elektronický přístroj 
schopný zpracovávat nějaké 
informace (neboli provádět 
algoritmus), tedy přijmout 
nějaká vstupní data, samo-
statně s nimi provést nějaké 
operace a vydat příslušná 
data výstupní (popřípadě část 
této technologie). Obor infor-
mační technologie hledá nej-
efektivnější řešení, jak taková 
zařízení vytvořit, sestavit, 
propojit, zdokonalit, vynalé-
zají se programy, které zajistí 
komunikaci s dalšími pro-
gramy, které bude používat 
uživatel přístroje (aplikacemi 
nebo softwarem).

Informační a komuni-
kační technologie, zkráceně 
ICT (z anglického Informati-
on and Communication Tech-

nologies), zahrnují veškeré 
informační technologie pou-
žívané pro komunikaci a prá-
ci s informacemi. Původní 
koncept byl doplněn o prvek 
komunikace, kdy mezi sebou 
začaly komunikovat jednotli-
vé počítače či uzavřené sítě. 
ICT ovšem nejsou jen hard-
warové prvky (počítače, ser-
very…), ale také softwarové 
vybavení (operační systémy, 
síťové protokoly, internetové 
vyhledávače…)

Lidé, kteří pracují v oblasti 
IT (nebo ICT), se zkráceně 
nazývají informatici.

„Když mi v práci na počí-
tači něco nejde, zavolám na-
šemu informatikovi Honzo-
vi,“ říká paní Andrea. „Jako 
účetní nemůžu rozumět vše-
mu, co si můj počítač umane,“ 
vysvětluje a dodává: „Honza 
je pohodář a kliďas, je sice 
pořád takový vážný a málo-
mluvný, ale s mým problé-
mem mi vždycky pomůže“. 
Ano, pracovníci IT či ICT od-
dělení musí být velmi trpěliví 
a soustředění, a to nejen při 
komunikaci s jinými zaměst-
nanci, ale i při hledání a řeše-
ní problémů s PC.

Oproti představám pre-
zentovaným v komediálním 
seriálu „IT Crowd“, v české 
verzi „Ajťáci“, je práce IT 
specialisty odpovědná, pro 
firmu velmi důležitá, a proto 
také ceněná. 

Při své práci např. zajišťu-
jí bezporuchové fungování 
výpočetní techniky, vč. peri-
ferních zařízení (scaner, tis-
kárna, modem…), a sestavují 
ji podle požadavků uživatelů, 
diagnostikují a odstraňují 

technické poruchy počítačů 
a jiných komponentů, upgra-
dují, hledají chyby ve fungo-
vání počítačových programů 
a sítí, testují navrhované pro-
gramy, instalují programo-
vá vybavení vč. operačních 
systémů a upravují je podle 
potřeb uživatelů, zaškolují 
uživatele pro používání no-
vých programů a techniky, 
provádí složitější zpracování 
dat, zajišťují bezpečnost dat, 
aplikují antivirové programy, 
udržují webové stránky dle 
požadavků zadavatele. Umí 
poradit při nákupu či prodeji 
výpočetní techniky.

Tito lidé často zastupují 
tzv. IT firmy, které jiným fir-
mám a třeba i domácnostem 
nabízejí služby související 
s fungováním jejich firemní/
domácí výpočetní techniky. 
Nebo pracují v odděleních 
ICT větších firem a institucí. 
Je velmi obvyklé, že samo-
statně podnikají. Mnozí pra-
cují z domova. V této činnosti 
mohou být stejně úspěšní 
muži i ženy. 

Vhodným vzděláním pro 
uplatnění v tomto oboru je 
studium čtyřletého maturit-
ního oboru 18-20-M/01 In-
formační technologie nebo 
26-41-M/01 Elektrotechnika 
na střední škole. Následovat 
může studium VŠ.

Kvízová otázka: Jak se 
nazývá nejmenší jednotka 
informace? 

- ZJI, - DPI, - bit, - byte
Úkoly pro deváťáky:
1. Pojmenuj jednotlivé čás-

ti svého počítače.
2. V Atlase školství (www.

atlasskolstvi.cz) vyhledej 
střední školu ve svém okolí, 
která vyučuje zmíněné obory.

3. Na www stránce vyhle-
dané školy najdi podrobnosti 
o těchto oborech. V čem se 

tyto obory liší?
Správná odpověď na otáz-

ku: Bit (z anglického binary 
digit – dvojková číslice; angl. 
bit = drobek, kousek) je zá-
kladní a současně nejmenší 
jednotkou informace, použí-
vanou především v číslicové 
a výpočetní technice.

Zdroj: www.istp.cz; WI-
KIPEDIE, Otevřená ency-

klopedie.
V případě zájmu o konzul-

taci k volbě povolání si sjed-
nejte termín návštěvy na tel. 
č. 950 113 485 nebo e-mailem 
ips@fm.mpsv.cz. Konzultace 
je bezplatná.

Připravil: Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka v Os-
travě, Kontaktní pracoviště 
Frýdek-Místek

Školství

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

Mateřská škola Frýdek-
-Místek, Anenská 656, p. o. 
se na sklonku roku 2016 
zapojila do krásné chari-
tativní akce „Sbírky knih 
do nemocnic“. Jednalo se 
o sbírku v rámci projek-
tu Celé Česko čte dětem, 
do kterého je mateřská ško-
la zapojena. 

Na základě výborné spo-
lupráce a správných instruk-
cí, o jaké knížky by se mělo 
jednat, oslovila mateřská 
škola rodiče a děti, kteří sbír-
ku zahájili 21. 11. a ukončili 
30. 11. Podařilo se vybrat 

téměř 50 knížek, které děti 
po společném focení poslaly 
dětskému oddělení frýdecké 
nemocnice s přáním, aby po-
máhaly uzdravovat nemocné 
děti. Za sbírku knih poskytla 
organizace Celé Česko čte 
dětem záložky do knížek 
a miniknížky. Děkujeme 
tímto jak organizátorům pro-
jektu Celé Česko čte dětem, 
dětskému oddělní frýdecké 
nemocnice, tak všem zú-
častněným rodičům a dětem 
za „smysl pro správnou věc“. 
 Monika Kozelská, 

 Dana Hanzelková

Jak se dělá správná věc

Nebuď oběť – žákovské 
sympozium o kyberšikaně

V pátek 2. prosince na-
vštívili vybraní žáci 4. a 5. 
tříd z 1. ZŠ Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje 
v rámci akce Žákovské 
sympozium o kyberšika-
ně. Sympozium pořádala 
organizace Nebuď oběť 
a konalo se přímo v hlav-
ní zasedací aule. Pro žáky 
to byl velký zážitek, jeli-
kož museli mluvit do mi-
krofonu ve velkém sále, 
kde bylo téměř sto lidí 
a také Televize Polar.

Žáci zde prezentovali 

svůj komiks „Falešný face-
bookový profil“, který jsme 
společně vytvořili ve Vi-
deo kroužku. Odměnou jim 
byl certifikát a také raut, 
na kterém nechyběla napří-
klad čokoládová fontána.

Akce to byla opravdu 

velkolepá a žáci ji zvládli 
na jedničku s hvězdičkou, 
nestyděli se a dokonce ne-
ustále pokládali otázky 
ostatním účinkujícím.

Děkujeme za příkladnou 
reprezentaci školy. 

 Marie Ručková
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O jejich skvělých výkonech 
slýcháme především díky 
snaze jich samotných a jejich 
rodičů, kteří jim vytvářejí 
podmínky a prostředí pro 
rozvoj jejich schopností a do-
vedností a zároveň jim jsou 
obrovskou oporou, vzorem 
a podporují je ve všech smě-
rech. Vždy se pak snažíme 
vyjít rodičům vstříc v přípa-
dě účasti jejich dítěte na sou-
těžích, přípravách a podporu-
jeme jejich talent. 

Jedním z čerstvě oceně-
ných talentů se stala žákyně 
5. ročníku 4. ZŠ, desetiletá 
Lucie Fizerová. V roce 2016 
byla nominována mezi 30 
nejúspěšnějších dětí z celé 
České republiky do projektu 
Zlatý oříšek, kde na sklonku 
roku zvítězila a zařadila se 
mezi 10 nejúspěšnějších dětí 
za rok 2016.

Zlatý oříšek je soutěž, kte-
rá vyhledává a všestranně 
podporuje aktivní, nadané 
a úspěšné děti. V roce 2016 
proběhl již 18. ročník tohoto 
projektu a za tuto dobu je Lu-
cie Fizerová první vítězkou 
z města Frýdku-Místku. 
Jedinečnost soutěže Zlatý 
oříšek spočívá v tom, že jsou 
oceněni žáci, kteří vytvoří 
nebo učiní v různých oborech 
něco mimořádného. Může jít 
o umění, sport, ekologii, ja-
zykové schopnosti, zajímavý 
čin nebo cokoli jiného. Vy-
vrcholení soutěže je tradičně 
zakončeno televizním vysí-
láním a rozhlasovým finále, 
které každoročně na Nový 
rok vysílají Česká televi-
ze a Český rozhlas. Více 
na www.zlatyorisek.cz.

Lucie Fizerová byla 
do soutěže nominována hned 
ve dvou kategoriích, a to 
za šachy a zpěv. Mezi její nej-

větší úspěchy patří 1. místo 
na Mistrovství ČR v rapid ša-
chu (kat. D10), které proběh-
lo v září 2016. Dále 1. místo 
na Mistrovství ČR v šachu 
(kat. D10) a postup na Mis-
trovství světa mládeže v ša-
chu, jež proběhlo v říjnu 2016 
v Batumi v Gruzii. 1. místo 
získala také na Mistrov-
ství ČR družstev mladších 
žáků (členka družstva BŠŠ) 
a mnoho dalších úspěchů 
v předešlých letech. Lucie 
je zároveň členkou lidového 
folklórního souboru Ostra-
vička a její výkony se promí-
tají i do pěveckých soutěží. 
V soutěži Zpěváček 2016 
(postupová soutěž zpěváků 
lidových písní v kategorii 10-
-16 let) se dostala mezi „Top 
deset“ nejlepších zpěváčků 
ČR bez udání pořadí. V říjnu 
roku 2015 získala pak 1. mís-
to ve finále regionální pěvec-
ké soutěže v kategorii do 15 
let Talent Frýdek-Místek.

Rádi bychom tímto moti-
vovali další šikovné děti, aby 
se nebály prosadit a ukázat 
světu, co všechno umí a jak 
jsou nadané. Lucince přeje-
me mnoho dalších úspěchů 
a splněných snů.

Školství

Naši školu 4. ZŠ na-
vštěvuje nespočet talen-
tovaných dětí. Vystupují 
a účastní se různě zamě-
řených projektů a soutěží, 
týkajících se hudby, sportu, 
výtvarného umění a jiných. 
Často slýcháme o skvělých 
výsledcích našich žáků 
v mimoškolních aktivitách 
a jsme na ně náležitě pyšní. 

Jde zpravidla o žáky, kte-
ří svých úspěchů dosáhli 
především velikým úsilím, 
trpělivým přístupem a svou 
samostatností a pílí a záro-
veň přitom byli schopni plnit 
své školní povinnosti na té 
nejvyšší úrovni. Jde o žáky 
opravdu nadané, plné zapá-
lení pro práci, často schopné 
podávat perfektní výsledky 
ve všech předmětech, a ješ-
tě se naplno věnovat svému 
koníčku nebo třeba i vrcholo-
vému sportu, či světově uzná-
vanému umění. 

Je nám ctí přijímat do naší 
školy takto nadané děti. 

BP
FRÝDEK -MÍS TE K Gymnázium Petra Bezruče

Frýdek-Místek, příspěvková organizace

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. února 2017 od 14 do 18 hodin

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme 3 třídy pro 90 absolventů 7

Přihlášky ke studiu nutno podat do 1. 3. 2017!

Informace: www.gpbfm.cz

Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 7

Telefon: 558 433 515

. tříd

. tříd (únor – duben 2017).

Ocenění žákyně 4. ZŠ Lucie Fizerové 

Všeobecně se tvrdí, že 
„třináctka“ je nešťastné 
číslo. S tím my ovšem zá-
sadně nemůžeme souhla-
sit, protože 13. ročník naší 
pěvecké soutěže amatér-
ských zpěváků 1. stupně 
základních škol byl oprav-
du velmi vydařený.

Sešli jsme se opět v krás-
ných prostorách ZUŠ v Míst-
ku. V tamní aule mohlo 12 
zpěváků předvést, jak krásně 
jim to zpívá. A to se opravdu 
podařilo. Pro porotu to byl 
opravdu tvrdý oříšek, vybrat 
z nich ty nejlepší. Zároveň 
jsme si se soutěžícími i po-
povídali a dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých věcí 
o jejich zálibách a zájmech.

Soutěžili jsme ve dvou 
kategoriích. Vítězkou 1. ka-
tegorie, což byli žáci 1. a 2. 
tříd, se nakonec stala Erika 
Běčáková ze 6. základní 

školy ve Frýdku-Místku 
a vítězství ve 2. kategorii, 
žáci 3.–5. tříd, vybojova-
la Kristýna Recmanová, 
žákyně pořádající školy – 
Základní školy Jiřího z Po-
děbrad. Je nutno ovšem říci, 
že výkony všech soutěžících 
byly naprosto vynikající.

Je na místě, abychom 
poděkovali nejen soutěží-
cím a jejich učitelům za je-
jich skvělá vystoupení, ale 
i našim sponzorům – tech-
nickým službám TS a.s. 
a SRPŠ Jiřího z Poděbrad 
– za jejich finanční pomoc. 
Zároveň děkujeme i paní 
Iloně Nowakové, vedoucí 
odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, kte-
rá nás každoročně potěší 
svou účastí na této akci. 

Již nyní se těšíme na dal-
ší setkání v příštím roce. 

 Ivona Schwederová

Milou každoroční tradicí 
se dětem z MŠ Lískovecká 
stalo tříkrálové rozlouče-
ní se s vánočním obdobím 
u betléma v bazilice Navští-
vení Panny Marie.

I tento rok jsme se vyda-
li za symbolickou Betlém-
skou hvězdou do historicky 
hodnotných prostor blízké 
baziliky, kde byly naše děti 
obohaceny o poutavý a dětem 
srozumitelný výklad místní-
ho kněze Františka Boldyho 
o původu vánočních svátků. 
Kromě vizuálního zážitku ze 
zhlédnutí Tří králů a velikého 
betléma si děti odnesly i zr-

Tříkrálová návštěva baziliky

níčko kadidla a pěkný pocit 
ze společného zpěvu koled 
a z obdarování otce Františka 
vlastnoručně vyrobeným su-

venýrem k novému roku 2017. 
Velmi mu za tento nezapome-
nutelný zážitek děkujeme. 

 Renáta Zahradníková

13. ročník soutěže 
Vánoční nota

SŠ, ZŠ a MŠ F-M,
Pionýrů,

vás zve na výstavku 
žákovských prací, 
do konce února 
v knihkupectví 

Kapitola.
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služby, jsou svědectvím citu a lásky. 
Exponáty ze sbírek Muzea Beskyd, 
doplněné památníčky ze soukromí, 
zahrnují časové období od konce 19. 
století do počátku století jednadva-
cátého. Většina dřívějších majitelů je 
anonymní, přesto jsou mezi nimi pa-
mátníčky konkrétních lidí i známých 
regionálních osobností.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 12. ledna 
v 17 hodin ve výstavní síni, potrvá 
do neděle 19. února.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 19. ledna v 16.30 hodin, 

Zelený dům
PUTOVÁNÍ POBESKYDÍM

Zajímavá místa našeho kraje na histo-
rických i současných záběrech, např. 
první autobus na Myslíku, Myslíkov-
ské Lurdy, kostel sv. Kateřiny v Tamo-
vicích, starobylá zákoutí ve Štramber-
ku, proti proudu Morávky, vysoká pec 
v Bašce a další.

Čtvrtek 26. ledna v 17.00 hodin.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 

K VÝSTAVĚ POKLADY 
A KURIOZITY Z DEPOZITÁŘŮ

Pátek 27. ledna v 16.30 hodin, 
Zelený dům

NAŠI ZMIZELÍ SOUSEDÉ
Přednáška přiblíží historii řady ně-
kdejších židovských firem na území 
města, dochované tovární budovy, by-
tové domy a vily. Akce se koná ke Dni 
obětí holocaustu a předcházení zloči-
nům proti lidskosti.

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 souro-

zence
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)

mýšlí a co ji z vnějšího světa zasahuje. 
Miniaturní postřehy a mnohdy ba-
nální denní zážitky přetváří autorka 
do uměleckého díla. Snaží se při tom 
stále hledat, nepropadnout manýře, 
zkoušet nová témata a nové způsoby 
vyjádření. 

KINO
Út 17. 1. v 19.00

Ikarie XB 1
Československo, sci-fi / drama / dob-
rodružný, 2D, 1963, režie: J. Polák, 
přístupný, 88 min., vstupné 90 Kč / pro 
členy FK 70 Kč, Filmový klub.

Čt 18. 1. v 17.00
Proč právě on?

USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 110 
min., vstupné 120 Kč, premiéra.

Čt 18. 1. v 19.00
xXx: Návrat Xandera Cage

USA, akční / thriller, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 19. 1. v 9.30
Nezbedné pohádky

ČR, animovaný, přístupný, 68 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 20. – Ne 22. 1. v 17.00
Divoké vlny 2

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 110 Kč, pro děti, premi-
éra.

Pá 20. 1. v 19.00
Rozpolcený

USA, thriller, 2D, 15+, titulky, vstup-
né 120 Kč, premiéra.

So 21. 1. v 15.00
Doba ledová: Mamutí drcnutí

USA, animovaná komedie, 2D, pří-
stupný, dabing, 95 min., vstupné 
80 Kč, pro děti, Bijásek.

So 21. – Ne 22. 1. v 19.00
Manžel na hodinu

ČR, komedie, 2D, 12+, 92 min., vstup-
né 110 Kč.

Po 23. 1. v 19.00
Miniprofil režisérky 

H. Třeštíkové: Strnadovi
ČR, dokumentární, 2D, režie: H. Třeš-
tíková, přístupný, 102 min., vstupné 
100 Kč / pro členy FK 80 Kč, Filmový 
klub.

Út 24. 1. v 19.00
Miniprofil režisérky 

H. Třeštíkové: Zkáza krásou
ČR, dokumentární, 2016, režie: H. 
Třeštíková, přístupný, 94 min., vstup-
né 100 Kč / pro členy FK 80 Kč, Filmo-
vý klub.

St 25. 1. v 10.00
Učitelka

ČR, drama, 2D, přístupný, 102 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

So 28. – Ne 29. 1. v 17.00
Anděl Páně 2

ČR, rodinná filmová pohádka, 2D, 
mládeži přístupný, 90 min., vstupné 
80 Kč, pro děti.

So 28. – Ne 29. 1. v 19.00
Resident Evil: Poslední kapitola

Německo / Austrálie / Kanada / Fran-
cie, akční / horor, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 30. 1. v 19.00
Miniprofil režiséra R. Zameckise: 

Spojenci
USA, válečný / drama / romantický, 
2D, 2016, režie: R. Zameckis, 12+, ti-
tulky, 125 min., vstupné 140 Kč / 120 
pro členy FK Kč, Filmový klub.

Út 31. 1. v 19.00
Miniprofil režiséra R. Zameckise: 

Muž na laně
USA, dobrodružný / drama / životo-
pisný, 2D, 2015, režie: R. Zameckis, 
přístupný, titulky, 123 min., vstupné 
100 Kč / pro členy FK 80 Kč, Filmový 
klub.

www.knihovnafm.cz
17. 1. v 18.00, Místek, Modrý salonek

Jan Zemaník – Tanzanie 2015
18. 1. v 18.00, Místek, 

Modrý salonek
Beseda s Blankou Milfaitovou 
O její nové knize Příběh psaný 

do vody a nejen o ní. 
23. 1. v 18.00, Místek, 

Modrý salonek
Čtení z palmových listů

Přednáška Pavla Krejčího.
Každý čtvrtek od 14.00, Místek

Tvořílek
Dílnička pro děti.

VÝSTAVY:
12. 1. – 8. 2. 

Fotografie Jaroslava Ožany

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 soutěže v chodbě zámku. 
Vstupné zdarma. Výstava potrvá 
do května.

SKLENĚNÁ KRÁSA VÁNOC
Uvidíte výběr z kolekce ručně malo-
vaných skleněných vánočních ozdob, 
kterou nabízí a také vyváží IRISA 
do celého světa. Výstava potrvá do 5. 
února.

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 1. ZÁ-
KLADNÍ ŠKOLY PETRA BEZ-
RUČE VE FRÝDKU-MÍSTKU

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 pa-
tří? A kdo se o všechny ty věci stará? 
Přijďte se podívat na výstavu o muzeu 
samotném! Nahlédnete do historie 
muzejnictví v Moravskoslezském 
kraji, seznámíte se s jednotlivými pro-
fesemi v muzeu. Představíme samo-
zřejmě i řadu zajímavých předmětů – 
mnohdy opravdových pokladů, často 
obohacených zajímavými příběhy.
Doprovodné akce: Komentované 
prohlídky – 26. ledna v 17 hodin a 5. 
března v 15.00 hodin, přednáška Pae-
Dr. Jiřího Tronečka na téma Preparace 
přírodnin v muzeu – 16. února v 17.00 
hodin. Výstava potrvá do 5. března.

PAMÁTNÍČKY
Drobné knížečky s rukopisnými 
vzkazy, verši nebo obrázky zachy-
cují vzpomínky na dětská přátel-
ství, školní léta, na dobu vojenské 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

POVÍDÁNÍ V ZELENÉM BARU:
Čt 19. 1. v 18.30

Tropickou džunglí s Janem Ševčí-
kem a Petrem Kočárkem

Významní entomologové Jan Ševčík 
a Petr Kočárek nám tentokrát zpro-
středkují unikátní pohled na život 
hmyzu v pralesích Indonésie a Ma-
lajsie. Jan Ševčík působí na Katedře 

biologie a ekologie PřF OU v Ostravě. 
Za hmyzem cestoval na asijský i ame-

rický kontinent a na základě svých 
výzkumů napsal téměř 40 odborných 

publikací. Na stejné fakultě působí 
i Petr Kočárek, který se ve svém vý-
zkumu zaměřuje zejména na škvory 
a rovnokřídlý hmyz, u něhož zkoumá 

vibrační komunikaci či potravní 
biologii.

VÝSTAVY:
Po 2. 1. – Út 31. 1.

Kateřina Kanioková a Jan Funiok
Výstava kreseb a maleb nejmlad-
ší generace frýdecko-místeckých 
umělců. Kateřina Kanioková absol-
vovala uměleckoprůmyslovou školu 
sklářskou ve Valašském Meziříčí. 
Vystavené obrazy jsou zejména její-
mi klauzurními pracemi. Na výstavě 
uvidíte například její realistické malby 
krajiny. Jan Funiok bude vystavovat 
hlavně své kresby tužkou a pastelem. 
Nosným tématem Funiokových kre-
seb je portrét. Výstava je iniciativou 
projektu Umělecký inkubátor.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO:
St 18. 1. v 19.00

Zbabělci 
/ př. sk. C

Josef Škvorecký 
Uvádí: Divadlo Petra Bezruče

Divadelní adaptace zakázaného ro-
mánu. Poslední týden druhé světové 
války očima mladíka, který miluje 
holky a jazz.
Délka představení: 1 hodina a 40 mi-
nut včetně přestávky.
Vstupné 280 Kč.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 22. 1. v 15.00

O NEZBEDNÉ ČARODĚJNICI 
Divadlo Silesia

Veselá činoherní pohádka. Pro děti 
od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 29. 1. v 15.00
MYŠKA KLÁRKA, VEVERKA 

TERKA A ČARODĚJ 
CHŘIPAJZNA

Divadýlko Ententýky
Veselá činoherní pohádka s pouče-
ním, jak vyzrát na chřipku. Pro děti 
od 3 let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY:
Po 2. 1. – Út 31. 1.

Shine
Vladana Fuchsová

Vernisáž: Út 3. 1. v 17.00
Výstava opavské malířky Vladany 
Fuchsové (1986) představí jak díla 
z její nejnovější tvorby, tak i díla o pár 
let starší (2011–2016). Hlavní myš-
lenkou různorodých snových až abs-
traktních maleb je autorčin duchovní 
svět. Jak vnímá realitu, nad čím pře-
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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 
únor – květen 2017

(zahájení v týdnu od 30. 1. 2017)
9. ZŠ

Pondělí
16.15-17.45 začátečníci, 1.-2. díl
18.00-19.30 pokročilí, 5.-6. díl

Úterý
9.30-11.00 pokročilí, 3.-4. díl
16.00-17.30 při bolestech zad

17.45-19.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Středa

8.15-9.45 začátečníci, 1.-2. díl 
17.15-18.45 pokročilí, 3.-4. díl

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

8.15-9.45 při bolestech zad a kloubů
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, Sv. Čecha 170

Pondělí
16.45-18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl

18.30-20.00 při bolestech zad

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

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) 
20. 1., 17.00–19.30

Harmonizační večery pro ženy
Monika Havelková
Tel.: 606 697 199
Pravidelné akce:

Úterky 
Terapeutická jóga začátečníci, kurz 

eva@berkana.cz 
Tel. 603 793 595

Čtvrtky 
Terapeutická jóga pokročilí, kurz 

eva@berkana.cz 
Tel. 603 793 595

Středy
Tai-chi – začátečníci a pokročilí, 

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

Tel.: 602 374 038 
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

Pro děti:
Sobota 21. ledna v 15 hodin 

O líných strašidlech 
Veselá činoherní pohádka o líné has-
trmance, ježibabě a pokladu ukrytém 
ve starém mlýně. Na motivy hry Vla-
dimíra Čorta volně zpracovaly Š. Bla-
hutová a I. Jedličková. Pro děti od 4 let 
hraje DS KuKo F-M. Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé:
Sobota 21. ledna v 18 hodin 

(1. repríza)
Sobota 28. ledna v 18 hodin 

(2. repríza)
KRYT aneb kamarádi na život 

a na smrt!
Zcela nová tragická fraška s horo-
rovými prvky o tom, že opravdové 

kamarádství je nade vše… 
Hraje Divadlo Šmíry Frýdek-Místek. 

Vstupné 100 Kč.
Změna programu vyhrazena! 

Předprodej vstupenek vždy v úterý 
a čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální 

páteční či sobotní představení a 1 
hodinu před představením! 

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 lednu: 
úterý až pátek 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 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průběhu celého 
roku, nikdy není pozdě. 

LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI 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 rozděleny 
do družstev. Každé družstvo má své-
ho lyžařského instruktora a pomocní-
ka 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 

AKCE:
21. 1. 

NÁRAMEK PŘEŽITÍ 
| KUTILSKÉ DOPOLEDNE

Rád chodíš na hory a do přírody? Pak 
se ti jistě může hodit náramek přežití, 
který nejenže skvěle vypadá, ale lze 
jej během chvilky rozmotat a získat 
tak třímetrové lano. Společně se na-
učíme vázat speciální uzel, pomocí 
kterého upleteme náramek a přívěšek 
na klíče. Používat budeme padákovou 
šňůru s nosností 250 kilogramů.
Věk: 9–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budova A, Pi-
onýrů 767, Místek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Informace: Lukáš Plánička | Telefon: 
558 111 765, 737 410 754 | E-mail: lu-
kas@klicfm.cz

21. 1. 
ZIMNÍ DOBROTY V SOBOTY 

| DOBROTY V SOBOTY
Přijď se zahřát k nám do kuchyně, 
upéct si sušenky ve tvaru sněhuláků 
a naučit se vařit lahodné nápoje, které 
jsou to pravé pro studené zimní dny.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budova B, Pi-
onýrů 764, Místek, 9.00 – 11.30 hodin
Cena: 60 Kč
Informace: Pavla Svobodová | Telefon: 
736 150 088 | E-mail: pavlas@klicfm.cz

28. 1. 
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ 

| TĚLOCVIČNA
Hraješ rád fotbal? Tak neváhej a při-
hlas se do našeho turnaje. Na začátku 
se rozdělíme do čtyř týmů, které bu-
dou hrát systémem každý s každým 
a sbírat body do tabulky. Zvítězí tým 
s nejvyšším počtem bodů. Kdo zrovna 
nebude hrát, může odpočívat, sledovat 
ostatní zápasy nebo si zahrát některou 
z připravených deskových a karetních 
her.
Věk: 10–15 let
Místo a čas: Gymnázium P. Bezruče, 
Československé armády 517, Místek, 
10.00–12.00 hodin
Cena: 70 Kč
Informace: Lukáš Plánička | Telefon: 
558 111 765, 737 410 754 | E-mail: lu-
kas@klicfm.cz

28. 1.
DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ 

RUCE | VYRÁBÍME 
ORIGINÁLNÍ KALENDÁŘ 

Začněte rok s originálním kalendá-
řem, který se určitě stane ozdobou 
vašeho pokojíčku. 
Věk: 6–12 let
Cena: 60 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 9.00–12.00 
hodin
Informace: Bohdana Řimánková | Te-
lefon: 731 167 010 | E-mail: bohdana@
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, Montessori Mi-
niškolku pro děti od 20 měsíců do 3 
let, Montessori Mateřskou školu pro 
děti od 2,5 do 6 let, odborné přednáš-
ky 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 motoriku, 
řečové, hudební, výtvarné a pohybové 
dovednosti. Děti zde trénují schopnost 
soustředit se a dokončovat aktivity. 
Přínosný je pro ně také pobyt v kolek-
tivu. Přirozeně se tak tvoří vzájemný 
respekt dětí a rozvíjejí se i vzájemným 
pozorováním. Děti se cítí v bezpečí 
za přítomnosti rodiče a ti mají mož-
nost 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 pomůcek, 
které dětem umožňují zdokonalovat se 
v praktických činnostech, péči o sebe 
i o prostředí a v poznávání světa ko-
lem nás. K dětem přistupujeme indivi-
duálně a pomáháme, aby každé z nich 
naplno rozvíjelo své možnosti. Kapa-
cita miniškolky je 12 dětí.
Termín: úterý – čtvrtek 8.00 – 16.00

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 
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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 dobrý-

mi 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

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

20. 1. v 18.00
Miloš Říha a Michelle Losekootová

autorské čtení, autogramiáda

.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
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:

1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filosofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncen-
trace, statická a dynamická meditace, 
relaxační techniky, senioři, hathajóga 
se saunou, cviky zaměřené na problé-
my s páteří, aj. Novinka – čtvrtletní 
kurz léčivá koupel vesmíru – harmo-
nizační a léčivá technika vnitřní prá-
nájámy, speciální kurz.

27. 1. od 17 h.
ČAJ O PÁTÉ 

V jógovém sále ve Frýdku – posezení 
v kruhu přátel nad šálkem čaje s téma-
ty, která vás zajímají a v pravidelných 
kurzech na ně nezbyl čas... Ze stud-
nice moudrosti starých mistrů a své 
celoživotní zkušenosti nám bude vy-
právět Zdeněk Šebesta. 

Připravujeme:
11. 2.

HATHA JÓGA A SAUNA 
Jednodenní setkání, atraktivní spojení 
pozitivních účinků tělesných cvičení 
a regeneračních a omlazujících účin-
ků sauny. 

Více informací 
na www.joga-karakal.cz.

Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. Jste sr-
dečně zváni, těšíme se na vás.

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.
17. 1. v 10.00

DŘEVĚNÝ SNĚHULÁK
Milé děti, zveme vás na tvořivku. Vy-
robíme si sněhuláčka ze dřeva. Mate-
riál bude připraven v Broučcích.

20. 1. v 10.00
HRÁTKY S PEJSKEM 

Zveme vás na hravé dopoledne s ca-
nisterapeutickým pejskem. Jsem Ir-
ský setr a jmenuji se Forrest. Moc se 
na vás těším. Poplatek pro pejska činí 
20 Kč.

26. 1. v 10.00
FOUKÁME SI!

Zveme vás na čtvrteční tvořivé dopo-
ledne. Budeme tvořit obrázek z fouka-
cích fixů.

31. 1. v 10.00
ZPÍVÁNKY

Přijďte si zazpívat za doprovodu hu-
debních nástrojů pro děti.

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
26. 1. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
30. 1. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

18. 1. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
Novinka! 

Od 1. 2. 2017 začíná cyklus cvičení 
ve středy od 16 do 17 h. s porodní asis-
tentkou Bc. Terezou Rykrovou.

Úterý – 16.15
Středa – 16.00
Čtvrtek – 10.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně 
růst“ (obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 

kojenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-

spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

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

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
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 vítá-
ni. Dne 20. 1. v 10.00 h. se uskuteční 
kurz vázání dětí do šátku, který se 
koná pod vedením poradkyně a lek-
torky. Počet míst omezen, volejte pro 
rezervaci 777 755 907.

Středa 25. 1. – 10.00

BESEDA NOŠENÍ MIMINKA
Středa 25. 1. – 12.00

BESEDA MODERNÍ LÁTKOVÉ 
PLENKY, ŠÁTKY NA NOŠENÍ 

DĚTÍ 
Vstup zdarma, pro těhotné a mamin-
ky s dětmi ve věku 0–6 měsíců
Počet míst omezen, pro rezervaci vo-
lejte 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 

19. 1. 
Kimovy hry

28. 1. 
Výlet do Ostravy – Wintershake 
– den plný soutěží a setkání dětí 

z jiných NZDM
31. 1. 

Nezbednické vysvědčení
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 na-
jdete 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.
Akce:
Leden

23. - 29. 1. 
Den otevřených dveří

Týden lekcí zdarma pro veřejnost.
Únor
14. 2.

Valentýn v Dancepointu
Choreografie na známé romantické 

písničky. Lekce: 50 Kč.
25. – 26. 2. 

Taneční workshop STREET 
DANCE

Víkend plný tance s profesionální-
mi lektory. (Endrewstyle, Keshu)

Březen
4. – 5. 3.

Fitness víkend
Se speciálními fitness technikami 
vás seznámí Eva Kubalová (Miss 

Aerobic).
18. 3. 

Taneční workshop pro ženy 
Budeme se zabývat ženským taneč-

ním stylem DANCEHALL.
Květen

20. – 21. 5. 
Pyjamas párty

Pyžamová párty ve studiu pro děti 
s noclehem.

Červen
10. 6. 

Taneční workshop STREET 
DANCE

Den v rytmu Hip-Hopu s ruskou 
tanečnicí Reginou.

 

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 keramika)

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

20. 1. pátek EDM
NEJVĚTŠÍ HITY ELEKTRO-
NICKÉ HUDBY A DJ MATT 
MAULER A HOSTÉ
21. 1. sobota ROCKOTÉKA – 
VSTUP ZDARMA
NAROZENINOVÁ ROCKOTÉ-
KA! DJ ESTET
27. 1. pátek VYPSANÁ FIXA 
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH PUN-
KROCKOVÝCH KAPEL 
NA TURNÉ K NOVÉ DESCE

28. 1. sobota PROUZA
KAPELA S FRÝDECKO-MÍS-
TECKÝMI KOŘENY

Připravujeme:
18. 2. JELEN, 25. 2. VLNA & 
ACOUSTIS IRISH, 3. 3. HOR-
KÝŽE SLÍŽE, 17. 3. AK – SER-
GEI BARACUDA & PASTOR, 
31. 3. PRIESSNITZ, 1. 4. PETER 
LIPA, 8. 4. PORTLESS, 14. 4. 
MŇÁGA A ŽĎORP.

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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Obchodní centrum Frý-
da rozdělí část svých fi-
nančních prostředků mezi 
aktivní obyvatele města 
Frýdku-Místku v rám-
ci grantového programu, 
který startuje 18. ledna. 
Podpora nekomerčního 
sektoru a zkvalitnění ať již 
kulturního, sociálního či 
sportovního dění ve Frýd-
ku-Místku je v dnešní 
uspěchané době rozhodně 
potřeba.

Celková suma ve výši 
100 000 Kč bude rozdě-

lena mezi vybrané orga-
nizace, spolky či jedince, 
kteří přijdou se zajíma-
vým nápadem. Jedná se 
o unikátní projekt, jehož 
účelem je podpořit kultur-
ní, sociální, vzdělávací, 
charitativní či sportovní 
dění na území města Frýd-
ku-Místku. 

Grantový program ne-
specifikuje žádnou kon-
krétní oblast, podporo-
vané projekty mohou být 
zaměřeny na práci míst-
ních komunit, vzdělávací, 

humanitární či ekologické 
organizace a mnoho dal-
ších. Hlavním účelem je 
podpořit kreativitu a ta-
lent nadaných obyvatel 
města, kteří mají svému 
okolí co nabídnout. Ama-
térské divadelní spolky, 
sportovní kluby, zájmo-
vé organizace, turistic-
ké oddíly, ale i jedinci 
s originální myšlenkou 
nebo programem, všichni 
mají možnost získat celou 
sumu či její část pro svůj 
projekt.

Kdo se může přihlásit?
• České nevládní neziskové 
organizace, občanská a zá-
jmová sdružení, spolky, 
sportovní oddíly
• Příspěvkové organizace
• Jednotlivci

Kdy se přihlásit?
• Uzávěrka žádostí je 31. 3. 
2017.
• Příjemce či příjemci 
grantu budou známi nej-
později 28. dubna 2017.

Obchodní centrum Frý-
da je již třetím rokem důle-
žitým obchodně společen-

ským centrem, které jako 
jediné ve Frýdku-Místku 
poskytuje širokou a kom-
plexní nabídku kvalitního 
sortimentu a služeb pod 
jednou střechou. Různé 
společenské akce pro děti 
i dospělé, interaktivní vý-
stavy, nyní rozšiřuje o ve-
lice zajímavý grantový 
program. 

Více o podmínkách na-
jdete na webových strán-
kách www.ocfryda.cz nebo 
na Facebooku OC Frýda.

Frýda plní vaše sny … obchodní centrum poskytne 100 000 Kč

Na prahu roku 2017, kdy 
média hlásají, že Frýdek-
-Místek vstupuje do roku 
oslav jubilea 750 let své 
existence, nastala chvíle 
k malému zamýšlení nad ži-
votem někdejších samostat-
ných měst Frýdku a Míst-
ku v podhůří Beskyd.

Pohled z výše položeného 
Frýdku na Místek nyní vyvo-
lává úsměv, ale v minulosti 
jej provázela řada emocí spo-
jená s děním na levém a pra-
vém břehu Ostravice. Řeka 
tvořila do 1. prosince 1928 

zemskou hranici mezi Mora-
vou a Slezskem. Oddělovala 
moravský Místek a slezský 
Frýdek, které sloučila nacis-
tická moc 1. ledna 1943 v je-
den celek s názvem Frýdek. 

Frýdečané a Místeča-
né po válce obtížně hledali 
pojmenování pro společné 
město. Po hlasování o názvu 
diskuse pokračovala prů-
z k u m e m 
ve ř e jného 
mínění pro-
střednictvím 
místních or-
ganizací, politických stran, 
podnikových rad, správ škol, 
veřejných úřadů i jednotlivců 
činných ve veřejném životě. 
Ministerstvo vnitra po mno-
ha peripetiích úředním lis-
tem z 12. března 1955 zruši-
lo dosavadní název Místek 
a s platností od 1. ledna 1955 
stanovilo úřední název města 
Frýdek-Místek.

Jestli se však někdo domní-
vá, že z názvu vyplývá, že 
Frýdek je starší než Místek, 
tak se mýlí. Proces osídlení 

Místecka potvrzuje závěť 
biskupa Bruna ze Schauen-
burku, v níž kromě Staříče, 
Fryčovic a Sviadnova zmiňu-
je též Friedberk považovaný 
za předchůdce Místku. První 
zmínka o této trhové vsi se 40 
lány pozemků pochází z 29. 
listopadu 1267 a je součástí 
zmíněné závěti. Podle histo-
riků však lze předpokládat 

e x i s t e n c i 
Friedberku 
již o několik 
let, možná 
i desetiletí, 

dříve. Letošní jubileum časo-
vě navazuje právě na uvede-
ný dokument.

U zrodu města Frýdku stá-
la těšínská knížata. Kazimír 
I. písemně potvrdil 18. února 
1327 v Opavě, že se stal dob-
rovolně vazalem českého krá-
le Jana Lucemburského a při-
jal v léno mezi jinými sídly 
a lokalitami i Jamnici, o níž 
se hovoří jako o předchůd-
kyni Frýdku. Podle ojedině-
lých archeologických nálezů 
se nacházela pravděpodob-

ně v nynější frýdecké části 
města, a to v místech křížení 
Hlavní třídy a třídy T. G. Ma-
saryka. Kniha pojednávající 
o Frýdku-Místku z pera týmu 
historiků, kteří se věnovali 
v roce 2014 dějinám naše-
ho města, hovoří o trhovém 
městečku Jamnici či Jemni-
ci, jímž procházela obchodní 
cesta z Moravy přes Slezsko 
dále do Polska, které i s bro-
dem přes Ostravici chránilo 
středověké opevnění, poz-
dější frýdecký hrad. Jamnice 
zůstala předměstím Frýdku, 
jehož název vycházel z ně-
meckého slova „Ecke“ (roh, 
kout, zeměpisný název pro 
výběžek), které bývalo čas-
to obvyklou součástí názvu 
hradů nebo opevněných sídel 
na zemských hranicích. 

Kronika města Frýdku-
-Místku je především kro-
nikou lidského života, kon-
krétních osob, které tu žily 
a zanechaly za sebou často 
nesmazatelnou stopu. O nich 
příště... Anna Nováková, 
 kronikářka

Koncerty učitelů u příležitosti 
oslav 750 let Frýdku-Místku
K oslavám významného výročí našeho města se také 

připojí učitelé Základní umělecké školy ve Frýdku-Místku.
Svým žákům, jejich rodičům i hudební veřejnosti před-

vedou své umění na dvou koncertech. Při této slavnostní 
příležitosti si vymění místo na pódiu se svými žáky a snaží 
se tak motivovat své svěřence k další umělecké činnosti. 

Koncerty se uskuteční v úterý 24. a v pondělí 30. ledna 
od 17.30 hodin v koncertním sále školy.

Srdečně zveme nejen žáky školy a jejich rodiče, ale též 
veřejnost. Ladislav Muroň, ředitel školy

Předvánoční čas mno-
hé z nás přivádí do pří-
jemného naladění. Ná-
vštěva výstavy obrazů je 
krásná příležitost, jak 
ho prohloubit, a pokud 
se jedná o výtvarná díla 
Lenky Kovalové, je ces-
ta k vlastnímu nitru o to 
snazší. 

Při vernisáži 9. prosince 
v sále Školy jógy Karakal 
ve Frýdku-Místku zazně-
lo slovo Zdeňka Šebesty, 
jednoho z nejzkušenějších 
jogínů, derniéra o dva dny 
později pak byla spojena 
s besedou autorky o světle 
a barvách. Jóga a umění 
k sobě v tomto případě ne-
rozlučně patří. Malířka je 
zároveň ředitelkou uvede-
né školy jógy, má za sebou 
mnoho výstav doma i v za-
hraničí a je známa svými 
meditativními obrazy, pro 
které se vžilo označení 
pozitivní senzualismus. 

Výstava Vánoční světlo s pozvánkou do kurzů

Je starší Frýdek, nebo Místek? Kvůli komu slavíme?

Na obrazech s tématikou 
vánočního světla je zřej-
mé, že i tady vedly ruku 
autorky pocity, za kterými 
je znát vyšší síla. Síla, kte-
rá prostřednictvím obrazů 
promlouvá i k nám.

Sněhová vločka, Melu-
zína, Vánoční světlo, Pod 
Boží ochranou... tolik na-

mátkou několik názvů ob-
razů, které mohou potěšit 
i nadále účastníky kurzů, 
začínajících opět od ledna 
2017. Jógový sál tak zů-
stává místem jedinečného 
spojení jógy a výtvarné-
ho umění. Přijdete? Více 
na www.joga-karakal.cz.

 Petr Janek
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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.

Pořádáte ples a chcete 
o něm dát vědět 
ve zpravodaji?

Informace nebo plakátek 
můžete zaslat na e-mail: 

pavelka.petr@frydekmistek.cz

Podrobnosti o připravovaném cvičení složek integro-
vaného záchranného systému naleznete na webu a face-
booku města - www.frydekmistek.cz.

KURZY ANGLIČTINY  
konverzační formou  

aktivně, kreativně a efektivně 
zahájení v lednu A0-A2, B1, B2, C1 

605 389 289, majajanak@seznam.cz  


