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slovo primátora
Vážení občané, 
přichází doba adventu a s ní vše, co k tomuto období pat-

ří. Ve Frýdku-Místku jsme postupně na místeckém náměstí 
vyprofilovali „městečko ve městě“, kde má každý příleži-
tost nasát v tom správném koloritu tu pravou vánoční at-
mosféru, kde stojí za to přijít, setkat se s přáteli a odnést si 
v nějaké podobě tu trochu Vánoc domů.

Bohužel, ať chceme nebo nechceme, patří k tomuto ob-
dobí už i určitá bezpečnostní opatření Policie České repub-
liky, která jsou v našich končinách naštěstí pořád jen čistě 
preventivní, ale nutná, přispívající ke „generalizovanému 
pocitu bezpečí občanů“ – jak o těchto záležitostech hovoří 
samotní policisté. Jejich počet v ulicích bude navýšen, se-
tkáme se s nimi u obchodních center i při velkých akcích 
na náměstí. Vjezd na to místecké bude stejně jako loni čás-
tečně omezen betonovými květináči, aby se na toto místo 
dalo dostat jen jemnými řidičskými manévry. Manévry 
uniforem nám nemusí být příjemné, ale dokud budou pouze 
preventivní, mohou být Vánoce stále vším tím, co pro nás 
znamenají, i svátkem klidu a pohody.   Michal Pobucký

Na místeckém náměstí 
Svobody a v jeho blízkém 
okolí vyroste v předvánoč-
ním čase Adventní městeč-
ko. K návštěvě bude lákat 
od 1. až do 23. prosince. 
Zájemci v něm najdou 
nejen stánky s vánočním 
zbožím a dobrotami, ale 
také vyzdobené pódium, 
na kterém se budou stří-
dat divadelníci, tanečníci 
i hudebníci. A protože vše 
už se nevměstná pouze 
na náměstí, tak ožijí i okol-
ní uličky a prostory.

„Předvánoční náladu 
i letos umocníme několika 
novinkami. Jelikož se nám 
Adventní městečko rozrůstá 
i do okolních prostor, bude 
pro lepší orientaci vybaveno 
rozcestníky. Na náměstí bu-
dou stylové prodejní stánky 
s novou světelnou hvězdou 
ve štítu. Adventní dílna již 
nebude v plátěném stanu, 
ale v přístřeší ze dřeva. Nová 
bude zvonička se schrán-
kou pro poštu pro Ježíška 

a připravena je i expozice 
historických vánočních přá-
ní. U blízkého kostela bude 
umístěn zcela nový ručně 
vyřezávaný betlém a u kří-
žového podchodu – u býva-
lého knihkupectví – budou 
na děti čekat každý den zví-
řátka, ale taky atraktivní sla-
měný kůň s velkými sáněmi, 
rodinka dřevěných sněhulá-
ků a další tematicky zamě-
řené kulisy a atrakce vhodné 
třeba k pořízení fotografií. 
V pátky, soboty a neděle 
nebude chybět ani dobový 
kolotoč,“ uvedl náměstek 
primátora Karel Deutscher.

Nedílnou součástí Ad-
ventního městečka jsou Vá-
noční trhy, které se budou 
konat na náměstí Svobody 
v Místku od 1. do 23. pro-
since od 10 do 18 hodin. 
Ve stylových stáncích se 
budou prodávat trdelníky, 
klobásky, placky, ale také 
horká medovina, různé dru-
hy punčů a další dobroty. 
Občerstvení bude bohaté 

Místecké náměstí už 
od pátečního dopoled-
ne 24. listopadu zdobí 
Vánoční strom, který 
zaměstnanci městských 
technických služeb TS 
a.s. ukotvili na obvyklém 

místě poté, co jej přivezli 
z obce Krásná. Podobný 
přívlastek si jistě zaslouží 
i tento smrk ztepilý, jehož 
instalaci přihlížel dav, 
jak bývá v posledních 
letech obvyklé – s mobil-

ním telefonem v ruce.
Do světa se tak rozletě-

ly obrázky svědčící o tom, 
že se nezadržitelně blíží 
doba adventu, ve Frýd-
ku-Místku prošpikovaná 
kulturními akcemi v rámci 
vánočních trhů, i samotná 
jeho stěžejní akce s roz-
svícením stromečku, která 
byla naplánována na pátek 
1. prosince. To už má být 
krásný smrk z Krásné při-
zdoben vánočními ozdoba-
mi a po setmění zářit v celé 
své kráse.

Ani frýdecká část měs-
ta bez Vánočního stromu 
nezůstala. Pro další smrk, 
tentokrát stříbrný, vyrazily 
technické služby do Staří-
če a ozdobily jím Zámecké 
náměstí.  (pp)

PRO POCIT BEZPEČÍ: Policisté v předvánočním ob-
dobí přijímají preventivní opatření. Foto: Petr Pavelka

ADVENT S KULTUROU: Na pódiu se vystřídá spoustu umělců, ale zábava se z ná-
městí rozprostře už i do okolních uliček.  Foto: Petr Pavelka

Adventní městečko se rozrůstá

a téměř neměnné. Zato na-
bídka vánočních výrobků se 
bude často obměňovat. Ná-
vštěvníkům se tedy vyplatí 
projít se náměstím opakova-
ně. V nabídce budou mimo 
adventní dekorace, vánoční 
perníčky, cukroví a svíčky 
také šperky a výrobky ze 
dřeva, kožešiny či keramiky. 

 (Pokračování na str. 2)

VÁNOČNÍ STROM: Smrk na místeckém náměstí pou-
tal pozornost od první chvíle.  Foto: Petr Pavelka

Vánoční strom přitáhl pozornost
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 (Pokračování ze str. 1)
Doprovodný program 

v Adventním městečku 
bude zajištěn každý den 
a nebudou v něm chybět 
ani tradiční akce. „V úte-
rý 5. prosince od 16 hodin 
ožije náměstí Mikuláš-
skou nadílkou a ve středu 
13. prosince v 18 hodin je 
na programu tradiční akce 
Česko zpívá koledy. So-
botní a nedělní dopoledne 
budou patřit představením 
pro děti. Návštěvníci se ale 
mohou těšit i na Silesian Di-
xie Band, Reného Součka, 
Tomáše Kočka, Stanley‘s 
Dixie Street Band, kapelu 
Hrozen a tak dále. Chybět 
samozřejmě nebude ani 
rozdávání Betlémského 
světla den před Štědrým 
dnem,“ přiblížil program, 
který v kompletní podobě 
naleznete uvnitř čísla, pri-

mátor Michal Pobucký. 
Adventní dílny budou 

na náměstí zejména o ví-
kendech a tvořit se v nich 
bude pokaždé něco jiného. 
Připravují je zaměstnan-
ci Střediska volného času 
Klíč za finanční podpory 
Statutárního města Frý-
dek-Místek. Zájemcům 
budou přístupné zdarma. 
„Do tvořivého programu 
se zapojily i střední školy. 
Střední odborná škola Lís-
kovecká přiveze ve čtvr-
tek 7. prosince na náměstí 
pantograf, na kterém si 
návštěvníci budou moci 
vyzkoušet vyřezat vánoční 
ozdoby, a střední škola ře-
mesel z ulice Pionýrů po-
staví na náměstí v pátek 15. 
prosince a v sobotu 16. pro-
since mini kovářskou dílnu 
se žhavou výhní a kovadli-
nou, takže zájemci si budou 

moci vyzkoušet náročnost 
kovářského řemesla,“ do-
plnil náměstek primátora 
Pavel Machala.

Stejně jako v minulých 
letech se i letos uskuteč-
ní na náměstí Svobody 
v Místku veřejná sbírka 
„Vánoční strom“. Zahájena 
bude 1. prosince a ukonče-
na 31. prosince. „Výtěžek 
sbírky je určen pro Žirafu 
– Integrované centrum Frý-
dek-Místek na zakoupení 
mechanických invalidních 
vozíků,“ vysvětlil účel sbír-
ky náměstek primátora Ri-
chard Žabka. 

Adventní městečko při-
pravilo Statutární město 
Frýdek-Místek prostřednic-
tvím své organizace Kul-
turaFM a živnostenského 
úřadu, s přispěním měst-
ských společností TS a.s. 
a Frýdecká skládka a.s.

Adventní městečko se rozrůstá

Městská příspěvková 
organizace Centrum pe-
čovatelské služby Frýdek-
-Místek uvedla v polovině 
listopadu do provozu „edu-
kační místnost“ v před tře-
mi lety sanovaných sute-
rénních prostorách svého 
objektu na Zámecké ulici. 
Vedení města a zástupci 
odboru sociálních služeb 
se přišli podívat, co se pod 
tímto názvem skrývá.

„Realizací této aktivity 
reagujeme na skutečné po-
třeby našich klientů, které 
jsme dlouhodobě zazna-
menávali při poskytování 
sociálních služeb, zejména 
pečovatelské služby a od-
borného sociálního pora-
denství. Zároveň se nám 
podařilo praktickým způso-
bem navázat na celonárodní 
projekt České asociace pe-

čovatelské služby Edukace 
neformálních pečujících 
prostřednictvím pečovatel-
ských služeb,“ vysvětlovala 
Eliška Adamová, ředitelka 
centra.

V praxi jde o to, že na půj-
čovnu kompenzačních po-
můcek navázala edukační 
místnost, která dotváří 
přehled o tom, co je dnes 
na trhu v oblasti pomůcek 
usnadňujících péči o lidi, 
kteří již potřebují pomoci 
v běžných každodenních 
činnostech. „Populace stár-
ne a je zřejmé, že pečova-
telská služba nepostihne 
všechny potřebné. Když 
ale rodiny spojí síly s pro-
fesionální službou, nechají 
si poradit, dobře si vybaví 
domácnost, přestanou mít 
strach o své blízké pečovat 
v domácím prostředí, pro-

tože zjistí, že je k dispozici 
spoustu věcí, které mohou 
jim usnadnit péči a rodin-
ným příslušníkům život,“ 
shrnul náměstek primáto-
ra Richard Žabka s tím, že 
edukační místnost by si měli 
přijít prohlédnout všichni, 
kteří pomáhají starší nebo 
nemocné udržet v domácím 
prostředí. Dozví se spoustu 
informací, včetně novinek, 
a díky edukační místnosti 
mohou využít i instruktáží, 
jak třeba ušetřit i fyzické 
síly. „Jsem strašně rád, že 
jsme v něčem zase průkop-
níky, že máme v Centru pe-
čovatelské služby tým, který 
je inspirací pro pečovatele, 
kteří tady najednou zjistí, co 
vše je na trhu, a všechno se 
jim rázem zdá o něco snad-
nější. Neměl jsem vůbec 
představu, jaké jsou dnes 

Vichřice Herwart, která 
se celým Českem přehnala 
na přelomu října a listo-
padu, se nevyhnula ani 
lesům ve vlastnictví Sta-
tutárního města Frýdku-
-Místku. Poškodila v nich 
zhruba 250 kubíků dřevní 
hmoty, a proto v lesních 
porostech města probíhá 
a bude probíhat kalamitní 
těžba dřeva po vichřici.

Vyvráceny či zlome-
ny byly jednotlivé stromy. 
Vzniklo ale také skupinové 
poškození, a to v lokalitě 
ulice Lesní, u volejbalového 
hřiště směrem k bývalým 
místeckým kasárnám. Byly 
zde vyvráceny vzrostlé 
smrky a modříny. Další 
stromy mají vlivem poryvů 

větru poškozen kořenový 
systém, což se projevuje 
nadzdvihnutým půdním po-
vrchem v okolí paty kmene 
stromu.

Správce městských lesů 
vyhodnotil poškození a na-
vrhl pokácení 20–25 kusů 
stromů. Kácení je provádě-
no v závislosti na klimatic-
kých podmínkách.

„Cílem je zajištění bez-
pečnosti osob a stability 
okolního lesního porostu. 
Vykácením vznikne asi 400 
metrů čtverečních velká 
holina, která ale bude hned 
na jaře příštího roku za-
lesněna vhodnými lesními 
dřevinami tak, jak nařizuje 
zákon o lesích,“ uvedl pri-
mátor Michal Pobucký. 

EDUKAČNÍ MÍSTNOST: Centrum pečovatelské služ-
by chce šířit osvětu.  Foto: Petr Pavelka

Edukační místnost pomůže v péči o potřebné

V SADECH SMETANY: Umělecké dílo nebo lavička? 
 Foto: Petr Pavelka

Radní schválili umís-
tění dřevěných děl z řez-
bářského sympozia, 
které se konalo v létě 
v areálu bývalé textilky 
na Těšínské ulici. Prv-
ní díla už jsou umístěna 
ve veřejném prostoru.

Řezbáři nejen z Česka, 
ale také Polska a Sloven-
ska vytvořili celkem šest 
děl z dubového dřeva. 
U dvou z nich – Krajina 
a Kniha města – se počítá 

s umístěním ve Smetano-
vých sadech u řeky Ostra-
vice. Další bude na sídlišti 
Riviéra, přesněji na trav-
naté ploše před Albertem. 
Dílo nazvané Radegast 
najde místo v parku za Ne-
umannovou vilou na Slez-
ské. V parku u Komerční 
banky na ulici Nádražní 
bude umístěna Kubistic-
ká postava a v Parku pod 
zámkem najde své místo 
Drak. 

Díla řezbářského sympozia
už zkrášlují veřejný prostor

Kalamitní těžba po vichřici

Primátor statutárního 
města Frýdku-Místku 
svolal na pondělí 4. pro-
since 21. zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-
-Místku, jehož hlavním 
bodem bude návrh roz-
počtu pro rok 2018.

Zastupitelé proberou 
v oblasti financí také ná-
vrh 4. změny rozpočtu pro 
rok 2017, návrh středně-

dobého výhledu rozpočtu 
na léta 2019–2020 a ná-
vrhy na poskytnutí nein-
vestičních dotací a uza-
vření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí nein-
vestičních dotací z roz-
počtu města do oblasti 
mládežnického sportu, 
školství, sociálních slu-
žeb a podobně. Význam-
ným bodem v programu je 

rovněž návrh na uzavření 
Smlouvy o provozování 
MHD Dopravním podni-
kem Frýdek-Místek, s.r.o.

Zastupitelstvo se bude 
zabývat také změnami 
statutů fondů obnovy 
vodovodů a kanalizací 
a rozvoje bydlení, změ-
nami územního plánu 
i obecně závazných vy-
hlášek. Kromě obvyklých 
bodů proběhne také volba 
přísedících u Okresního 
soudu ve Frýdku-Místku 
pro volební období 2018–
–2022.  (pp)

Prosincové jednání zastupitelstva

možnosti, že třeba ošetřo-
vatelské lůžko dnes nemusí 
být jen nevzhledné kovové 
trubky, kolik je nejrůzněj-
ších šikovných pomůcek, 
a děkuji zdejšímu kolektivu, 
že tento projekt uvedl v život 

a sehnal i potřebné finance,“ 
pochválil městskou pečova-
telskou službu primátor Mi-
chal Pobucký. Projekt vedle 
Statutárního města Frýdek-
-Místek podpořila také Na-
dace ČEZ.  (pp)
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Nižší účast na hovo-
rech s občany než v po-
slední době, hladký prů-
běh a potlesk na závěr, 
to vše jsou signály, že 
městská část Chlebovice 
je v této chvíli spokojena, 
jak se této lokalitě frý-
decko-místecká radnice 
věnuje. Momentálně se 
zde řeší projekty školní 
tělocvičny a kanalizač-
ních přípojek.

K oběma tématům pro-
běhly prezentace odboru 
investic, v nichž byla vy-
světlena většina otázek. 
Po předcházejících deba-
tách byla pro místní novou 
tělocvičnu vybrána varian-
ta nástavby budovy mateř-
ské školy, se spojovacím 
krčkem, aby byla dostupná 
„suchou nohou“. Radoslav 
Basel, vedoucí investiční-
ho odboru, seznámil s pro-

jektem a harmonogramem 
dalšího postupu, kdy se 
v příštím roce počítá se 
zpracováním projektové 
dokumentace a vyřízením 
projekční činnosti spolu 
s přeložkami a příslušnými 
povolovacími procesy.

U projektu kanalizač-
ních přípojek byla znovu 
zopakována příslušná plat-
ná legislativa nakládání 
s odpadními vodami. „Jsou 
tři legální způsoby. Tím 
nejjednodušším, nejlep-
ším technicky, provozně 
i ekonomicky je odvádění 
splašků do kanalizace, což 
je právě smyslem projektu 
– vybudovat novou síť, kte-
rá by tento způsob umož-
ňovala. Vlastní čističky 
vod mají často omezenou 
platnost, vodotěsné žumpy 
se musí vyvážet, historicky 
povolené trativody jsou již 

dneska nelegální a nelze je 
znova zlegalizovat. Připo-
mínám, že jde o legislativu 
státu, nikoliv města, které 
ji nemůže změnit,“ vysvět-
loval Radoslav Basel.

„V Chlebovicích by 
mohly být až tři stovky pří-
pojek. Město vybuduje ka-
nalizační stoku a vybuduje 
na své náklady odbočku 
zakončenou šachticí. Kro-
mě veřejné části přípojky 
půjde na náklady města 
i projektová dokumentace 
pro soukromou přípojku,“ 
zopakoval náměstek pri-
mátora Pavel Machala, 
který má tuto okrajovou 
část města na starosti. 
Ten seznámil i s dalšími 
plány investic (chodník 
před školou, dovybavení 
fotbalového areálu), kte-
ré se rozběhnou na jaře, 
a potěšil rovněž zprávou, 

V Chlebovicích panuje spokojenost

že městská KulturaFM 
by měla pro příští rok mít 
vlastní promítač na letní 
kino, který zajistí promí-

tání i v okrajových částech 
města. Dočkal se i pod-
nětu v podobě požadavku 
na označení ulic.  (pp)

SENIOŘI SE TĚŠÍ: Rada seniorů sleduje průběh 
projektu nového centra pro seniory. Demolice objektu, 
na jehož místě má vzniknout do podzimu příštího roku, 
již byla zahájena.  Foto: Petr Pavelka

Na listopadovém zase-
dání Rady seniorů, po-
radního orgánu primá-
tora Michala Pobuckého, 
byl přijat nový stálý člen, 
kterým se stal zástupce 
Krajské Rady seniorů 
Moravskoslezského kraje 
za okres Frýdek-Místek 
Miroslav Fober. Ten kon-
statoval, že ve Frýdku-
-Místku, jako velkém měs-
tě, je seniorům co závidět, 
protože je o tuto kategorii 
výborně postaráno, včetně 
bohatého společenského 
života se spoustou akcí.

Rozebíralo se však i jedno 
z negativních témat, kterým 
má být příliš dlouhá doba 
pro čekatele na přijetí do do-
mova důchodců. „Skuteč-
nost je taková, že v domo-
vě na ulici 28. října máme 
zhruba 500 žadatelů, 50 až 
60 z toho je aktuálních, tedy 

potřebných. S nimi pracu-
jeme a snažíme se vybrat 
nejpotřebnější, kteří napří-
klad skončili léčbu v jiném 
zdravotnickém zařízení 
a podobně. Bohužel mezi 
lidmi je stále domněnka, že 
se dá domov důchodců vy-
čekat v pořadníku, ale tak 
to bylo kdysi, kdy byl ještě 
jiný zákon. To si třeba v še-
desáti dali žádost a za pět let 
mohli přijít na řadu. Dnes 
tomu tak není a zvláštním 
trendem v posledním roce 
je, že se do domova tlačí 
ti, co to nepotřebují. Para-
doxně ti s větším příspěv-
kem na péči, co pobírají 
více peněz, zůstávají doma, 
a tzv. „jedničkáři“ s nižším 
příspěvkem chtějí opustit 
své byty, čímž chtějí pro 
rodinu získat další zdroje,“ 
informoval ředitel domova 
pro seniory Milan Novák. 

„Může tomu tak skutečně 
být díky situaci na realitním 
trhu, kdy se ceny bytů nyní 
pohybují velmi vysoko a ně-
kdo to může vnímat jako 
nejideálnější čas pro pro-
dej,“ zauvažoval primátor 
Michal Pobucký. „Dnes ze 
zákona poskytujeme službu 
potřebným, takže zdravěj-
ším seniorům jsou určeny 
domy s pečovatelskou služ-
bou nebo náš penzion pro 
důchodce. Souhlasíme ale 
s tím, že je žádoucí, aby se-
nioři co nejdéle žili ve svém 
vlastním prostředí, protože 
jak se říká – když se strom 
přesazuje ve vysokém věku, 
není to nikdy nic moc dob-
rého, aklimatizace bývá 
problematická,“ shodoval 
se s ředitelem domova pro 
seniory náměstek primátora 
Richard Žabka.

Probíraly se také otáz-
ky bezpečnosti senio-
rů, od možnosti získání 
hlásičů detektorů oxidu 
uhelnatého, přes nutnost 
upozorňování starších lidí 
na riziko kapsářů v před-
vánočním období, až po za-
jištění vstupních dveří. 
„Začali jsme zase montovat 
bezpečnostní řetízky, takže 
se zájemci mohou u nás hlá-
sit. Máme také poplachová 
tlačítka, která nejsou napo-
jena přímo na městskou po-
licii, ale upozorňují zvukem 
okolí, že se něco děje,“ sdě-
lil ředitel městské policie 
Ivo Kališ.  (pp)

Domov důchodců nelze „vyčekat“

Vedení města a úřední-
ci odboru dopravy deba-
tovali se zástupci doprav-
ní policie nad možnostmi 
zvýšení bezpečnosti chod-
ců ve městě, kteří jsou 
i na přechodech pro chod-
ce vystaveni až neuvěřitel-
né agresivitě řidičů.

„V roce 2001 proběhla 
velká redukce přechodů 
tam, kde byly blízko sebe 
nebo v nepřehledných úse-
cích. Tenkrát vůči tomu 
byla velká nevole, ale uká-
zalo se, že to bylo dobré ře-
šení. Dopravní policie proto 
přijala filozofii, že než špat-
ně umístěný přechod, tak 
žádný, protože představuje 
pro chodce naopak riziko, 
i když občané mají většinou 
pocit, že přechody bezpeč-
né jsou,“ uvedl problema-
tiku náměstek primátora 
Karel Deutscher. Dopravní 
policisté poté potvrdili, že 
stále preferují místa pro pře-
cházení, kde není na rozdíl 
od zeber domnělá přednost 
pro chodce, protože lidé 
na těchto místech musí 
více přemýšlet a jsou více 
ostražití. Také upozorňují, 
že obecně platí, že chodec 
může přecházet kdekoliv, 
pokud není v padesátime-
trové vzdálenosti přechod 
nebo místo pro předcháze-
ní. I oni se snaží proto po-
žadavky lidí na zřizování 
dalších přechodů, podobně 

jako u rozhledových zrca-
del, krotit. „Přechody lze 
povolovat v přehledných 
místech se silným celo-
denním příčným pohybem 
chodců. A pouze bezpečné 
přechody do nebezpečných 
míst,“ uvádí dopravní po-
licie s tím, že momentálně 
ji nejvíce ve městě trápí 
přechody na čtyřpruzích, 
zejména na Bruzovské uli-
ci, u nichž by chtěla zvýšit 
bezpečnost alespoň nízko-
nákladovými opatřeními. 
„Čtyřpruhy jsou problém. 
Pravý pruh zastaví, levý 
jede. Víme, jak se český 
řidič chová. Je to v celé spo-
lečnosti, jak je nastavena, 
je agresivní a je to čím dál 
horší,“ posteskli si doprav-
ní policisté, které potěšila 
připravovaná aktivita města 
s televizí Polar, zaměřená 
na dopravní osvětu chodců 
i řidičů.

Radnice nyní s dopravní 
policií u vytipovaných ne-
bezpečných míst ve městě 
zvažuje, jak povýšit jejich 
bezpečnost, ať už zdrsně-
ním povrchu před přecho-
dem, středovým ostrůvkem 
či jinými způsoby. Podobně 
se zabývá možným ome-
zením dodávek a jiných 
větších podnikatelských 
vozidel na sídlištích, kde 
vytvářejí překážky ve vý-
hledech a zabírají parkovací 
místa.  (pp)

Přechody pro chodce 
nejsou bezpečné

Vedení statutárního města Frýdek-Místek 
ve spolupráci s Osadním výborem Skalice 

pořádá 
SETKÁNÍ S OBČANY SKALICE, 
které se uskuteční v pondělí 11. 12. v 17 hodin 

v sále Kulturního domu ve Skalici.
Na vaše dotazy, týkající se života v našem 

městě a městské části Skalice, vám odpoví Jiří 
Kajzar, náměstek primátora, zástupci odborů 

magistrátu a technických služeb.
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Velká zasedací síň frý-
deckého magistrátu po-
sloužila k nezvyklé akci. 
Bývalí žáci 1. ZDŠ, dnes 
již v seniorském věku, v ní 
zahájili školní sraz po 50 
letech, když do netradič-
ních školních (zastupitel-
ských) lavic byli povoláni 
jako „pytlíci, co potřebují 
doučovací hodinu“.

Lehce dovzdělat se je 
rozhodl i náměstek primá-
tora Pavel Machala, který 
přítomné přivítal a krátce 
pohovořil o historii měs-
ta. Zmínil zajímavosti 
o magistrátní budově, na-

příklad o tom, jak vznikala 
plátna s vyobrazením Míst-
ku i Frýdku, umístěná prá-
vě ve velké zasedací síni, 
i o tom, kolik magistrátních 
budov se ve městě nachází 
a kolik v nich je úředníků 
a zaměstnanců. Málokdo 
taky věděl, že ve frýdecké 
budově kdysi také úřado-
vali četníci, kteří tu měli 
k dispozici i šatlavu, nebo 
že v horních podlažích byly 
byty. V souvislosti s 750. 
výročím města si účastní-
ci také prohlédli stylové 
nově vytvořené dřevěné 
pamětní desky se jmény 

všech purkmistrů, starostů 
a primátorů. Společně také 
zavítali do miniexpozice 
místní výtvarnice Elišky 
Servátkové, která se na-
chází v budově magistrátu, 
a na památku si odnesli 
drobné dárky a Výběrové 
kalendárium, ve kterém 
jsou zaznamenány vý-
znamné okamžiky v ději-
nách města od roku 1267, 
jež doplňují dobové i sou-
časné fotografie. 

„Bylo to netradiční, ale 
velice příjemné setkání. 
Bylo to vlastně poprvé, 
za dobu, co jsem na magis-

Zimní údržbu komuni-
kací, které jsou v majetku 
města, zajišťují technic-
ké služby. Již od října se 
chystaly na zimní období 
a od 1. listopadu přešly 
na takzvaný zimní režim, 
což znamená, že od tohoto 
data jsou plně připraveny 
na nástrahy zimy. Silnice, 
které nejsou v majetku 
města (viz závěr článku), 
udržuje Správa silnic Mo-
ravskoslezského kraje. 

„Veškerá technika potřeb-
ná k odklízení sněhu a údrž-
bě komunikací je připravena 
vyjet do terénu. Technické 
služby jsou také předzásobe-
ny dostatkem posypové soli, 
ve skladu v bývalých mís-
teckých kasárnách jí mají 
uskladněno přes tisíc tun, 
z toho sto tun je navezeno 
jako operativní zásoba přímo 
v areálu technických služeb. 
Struskou se zásobují průběž-
ně dle spotřeby. Zavedena je 
již tradičně stálá dispečerská 
služba zimní údržby, která 
je k dispozici nepřetržitě 24 
hodin denně na telefonním 
čísle 558 443 213. Dispeče-
ři sledují předpověď počasí 
a hlídají vývoj teplot v jed-
notlivých lokalitách pomocí 
teplotních čidel, které jsou 
instalovány v městských ko-
munikacích, a to jak ve měs-
tě a jeho místních částech, 
tak i v integrovaných ob-
cích,“ uvedl náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

Zimní údržba je provádě-
na podle operačního „Plánu 
zimní údržby“ schváleného 
magistrátem města. Obsahu-
je seznam jednotlivých tras 
plužení vozovek, technolo-
gie zimní údržby vozovek 
i pořadí důležitosti komuni-
kací. Jako první jsou ošet-

řovány komunikace s hro-
madnou veřejnou dopravou, 
příjezdové místní komu-
nikace ke zdravotnickým 
zařízením a další 
významné místní 
komunikace. Podob-
ně to je i s chodníky. 
Od stupně důležitos-
ti se následně odvíjí 
doba, ve které má 
být zabezpečena 
sjízdnost komuni-
kace. Tu stanovuje 
zákon o pozemních 
komunikacích.

Plán zimní údržby po-
pisuje také způsob, jak se 
mají vozovky ošetřovat, 
zda posypem chemickým, 
tedy solí, nebo inertním, 
tedy struskou či kameni-
vem. „Inertní materiál se 
používá v případě, kdy níz-
ké teploty omezují účinnost 
chemického posypu. Po-
syp inertními materiály se 
však neprovádí do vrstvy 
napadaného neuježděného 
sněhu. V takovém případě 
se zdrsňující posyp provede 
až po skončení plužení sně-
hu. V integrovaných obcích 
a okrajových částech měs-
ta se komunikace ošetřují 
struskou nebo kamenivem,“ 
vysvětlil předseda předsta-
venstva TS a.s. Jaromír Ko-
hut s tím, že zimní údržbou 
pozemních komunikací se 
rozumí zmírňování závad, 
vznikajících povětrnostními 
vlivy a podmínkami za zim-
ních situací, ve sjízdnosti 
komunikací a ve schůdnosti 
místních komunikací.

V rámci zimní údržby 
pořídily technické služby 
i novou techniku. „Částeč-
ně jsme obnovili vozový 
park, nahradili jsme doslu-
hující Multicar M26 novým 

univerzálním nosičem ná-
staveb značky Bonetti, a to 
včetně pluhu a nerezové 
sypačky. Vzhledem ke své 

velikosti je toto vozidlo 
vhodné k údržbě chodníků. 
Kromě toho jsme ještě letos 
pořídili dvě nerezové sy-
pačky na chemický posyp 

na stávající Multicary M26, 
které rovněž budou využí-
vány především na sídliš-
tích, kde je s většími auty 

velmi problematic-
ké projíždět,“ dopl-
nil Jaromír Kohut.

TS a.s. zajišťují 
zimní údržbu téměř 
352 kilometrů míst-
ních komunikací 
(komunikace plus 
chodníky), které 
jsou ve vlastnictví 
Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek, 

včetně komunikací v míst-
ních částech Lískovec, Ska-
lice, Panské Nové Dvory, 
Chlebovice, Zelinkovice, 
Lysůvky, ale také v lokali-

tách Baranovice, Gajerovi-
ce, Bahno.

Technické služby ne-
zajišťují zimní údržbu 
na těchto silnicích, které 
nepatří městu.

Krajské silnice – ul. 
Bruzovská, Lískovecká, 
Revoluční, J. Opletala, 
17. listopadu, část ulice 
Ostravská (od křižovatky 
U Rady ve směru na Svia-
dnov), Staroměstská, Slez-
ská I/48, Obchodní, Palko-
vická, Podpuklí – udržuje 
Správa silnic MS kraje.

Silnice ve vlastnictví 
státu – ul. Hlavní třída, Ja-
náčkova, Příborská a Bes-
kydská – udržuje Správa 
silnic MS kraje.

MOMENTKA: Fotografie po půl století od základní 
školy. Foto: Petr Pavelka

Školní sraz po 50 letech na půdě magistrátu

Již druhým rokem se 
u příležitosti Mezinárod-
ního dne za vymýcení 
chudoby zapojili zaměst-
nanci Magistrátu města 
Frýdku-Místku do potra-
vinové sbírky. Doplnili je 
svými krabicemi s provi-
antem i zástupci vedení 
města.

Druhý ročník sbírky, je-
jíž realizace se ujal odbor 
sociálních služeb, proběhl 
dne 18. října jako součást 
programu akce Dnů proti 
chudobě, která ve Frýdku-
-Místku probíhá již tradič-
ně. Během jediného dne 
bylo vybráno 115 kg potra-
vin.

„Sbírka byla určena pro 
ženy a matky s dětmi azy-
lového domu ve středisku 
Slezské diakonie SÁRA 
ve Frýdku-Místku,“ uve-
dl náměstek primátora 

Richard Žabka, který po-
chválil za organizaci odbor 
sociálních služeb i všech-
ny, kteří přispěli. Nechyběl 
mezi nimi senátor Jiří Car-
bol, náměstek primátora Jiří 
Kajzar nebo radní Marcel 
Sikora, kteří mohli obdi-
vovat prohýbající se stůl. 
Vybrané potraviny na něm 
naznačovaly snahu dárců 
zpestřit jídelníček přede-

vším dětem, když mezi da-
rovanými potravinami byly 
sušenky, dětské výživy 
a cukrovinky, nechyběly ale 
ani trvanlivé potraviny jako 
masové konzervy, těstovi-
ny, luštěniny, cereálie, cukr, 
čaje, olej, polévky a jiné.

Vybrané potraviny byly 
předány Slezské diakonii, 
která se postará o jejich ad-
resné předání.

Pracovníci magistrátu se zapojili 
do sbírky potravinové pomoci

O silnice v majetku města se v zimě starají technické služby

trátu, co někdo takovýmto 
způsobem projevil souná-
ležitost k městu, ve kterém 
absolvoval základní a mož-
ná i středoškolské vzdělání 

a žil v něm nebo se do něj 
z jiných koutů republiky 
stále rád vracel,“ řekl ná-
městek primátora Pavel 
Machala.  (pp)
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V říjnu proběhlo další 
supervizní setkání dob-
rovolníků, kteří dochá-
zejí do domácností seni-
orů ve Frýdku-Místku 
a Frýdlantu nad Ostravi-
cí. Projekt „Dobrovolníci 
v domácnostech seniorů“ 
byl finančně podpořen 
Statutárním městem 
Frýdek-Místek i Městem 
Frýdlant nad Ostravicí.

Toto setkání bylo pro 
dobrovolníky velkým 
překvapením, protože 
proběhlo ve spolupráci 
s vegetariánskou restau-

rací ETNO, která pro 
dobrovolníky nachystala 
veganské i vegetariánské 
občerstvení. Děkujeme 
panu Martinovi Oborné-
mu, majiteli restaurace, 
za podporu dobrovolnické 
služby právě poskytnutím 
příjemných prostor jeho 
restaurace a chutného 
a zdravého občerstvení.

Dobrovolník je neje-
nom v domácnostech, ale 
i v jiných dobrovolnických 
programech společníkem. 
Je to osoba, která ve svém 
volném čase, ze své dobré 

vůle, bez nároku na od-
měnu poskytuje svůj čas, 
pozornost a zájem druhé-
mu člověku. Zaujala-li vás 
myšlenka dobrovolnictví, 
neváhejte a kontaktujte 
nás. Dobrovolnictví při-
náší radost, přátelství, ale 
i cenné zkušenosti. V pří-
padě zájmu kontaktujte 
koordinátorku dobrovol-
níků Irenu Blablovou, tel.: 
739 320 717, e-mail: irena.
blablova@adra.cz.

 Alice Šavrdová, 
koordinátor dobrovolníků 

 v domácnostech

Centrum Pramínek – 
sociálně aktivizační služ-
ba pro rodiny s dětmi se 
v hodně diskuzích potýká 
s tématem, zda v sociální 
službě poskytovat před-
školní vzdělávání pro 
děti ve vyloučené lokalitě 
ve Frýdku-Místku, nebo 
nikoliv. Sociální pracovni-
ce této služby poskytování 
předškolního vzdělávání 
tzv. Klubu Centra Pra-
mínek hodnotí jako velmi 
přínosné a zároveň je jed-
ním z nástrojů, který jim 
pomáhá při navázání další 
spolupráce s rodinami.

Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi je 
výjimečná tím, že sociální 
pracovnice pracují pouze 
v lokalitě Válcoven plechu 
a jejich přilehlých ulic. 
Součástí služby je Klub 
Centra Pramínek, který je 
určen pro děti z výše uve-
dené lokality. Dochází zde 
děti od 3 do 5 let. 

Centrum Pramínek 
v žádném případě nesupluje 
školství, avšak víme, že hra-
nice mezi námi a školstvím 
je velmi tenká. Tuto součást 
služby považujeme za velmi 
přínosnou, a to hned z něko-
lika důvodů. Snahou soci-
álních pracovnic je s rodiči 
pracovat tak, aby pro rodiče 
ani děti vzdělávání nebylo 
„špatné“, ba naopak, aby 
věděli, že vzdělání může 
být cesta k vysněnému cíli. 
Sociální pracovnice se hlav-
ně snaží rodině ukázat, jak 
zvládat pravidelnou docház-
ku v mateřských školách. 
A samozřejmě v pozdějším 
věku v základní škole. 

Centrum Pramínek je 
často nazýváno školkou. 

Co je však jinak? V čem 
se Centrum Pramínek liší 
od jiných opravdu škol-
ních zařízení?

• Klub Centra Pramínek 
je poskytován na ulici Míru. 
Děti z této lokality do Klubu 
chodí 4x týdně na 3 hodiny 
denně, tzn. od 8 do 11 hodin. 
Odpolední doba a pátek jsou 
zaměřeny na terénní práci, 
kdy sociální pracovnice pra-
cují přímo v rodinách.

• Sociální pracovnice 
v Klubu Centra Pramínek 
pracují s maximálně 12 
dětmi. Každé dítě je vede-
no individuálně, tak, aby se 
rozvíjely jeho dovednosti, 
schopnosti a kompetence. 
A to nejen u dětí, ale také 
sekundárně u rodičů. U dětí 
se zaměřujeme na rozvoj 
zdravého sebevědomí. Na-
ším cílem je, aby si děti více 
věřily, cítily se sebejistě-
ji, nebály se prosadit svůj 
vlastní názor a také, aby se 
naučily zvládat konfliktní 
situace bez konfliktu.

Centrum Pramínek ne-
poskytuje „hlídání dětí“. 
Po dobu, kdy jsou děti 
v Klubu Centra Pramínek 
a je s nimi intenzivně pra-
cováno, si rodiče plní další 
kroky, na kterých se domlu-
ví se sociální pracovnicí. 
Nefunguje to tak, že rodič 
si v Pramínku dítě „odloží“ 
a má tzv. „veget“.

• Sociální pracovnice se 
snaží samy oslovit potenci-
ální klienty v místě jejich 
bydliště. Centrum Pramí-
nek se snaží mezi rodinami 
odstranit strach oslovit růz-
né instituce, jako jsou např. 
mateřské školy. A zároveň 
strach dát děti do MŠ. 

• Po dosažení 5 let věku 

dítě ukončuje docházku 
u nás a odchází do mateř-
ské školy. Avšak spolu-
práce s rodinou nekončí. 
Sociální pracovnice do ro-
din docházejí k různým 
nácvikům a rodiče i děti 
podporují ke vzdělávání, 
pomáhají jim při komuni-
kaci se školou, popřípadě 
řeší různé problémy, které 
se týkají školy a dítěte.

Klienti se na pracovnice 
Centra Pramínek obrace-
jí s různými zakázkami, 
např. žádosti o pomoc při 
zápisech do mateřských 
škol, až po pomoc s tím, 
aby si rodiče sami naučili 
správně stanovovat hranice 
dítěti, a tak své dítě správ-
ně a dobře vychovávali tak, 
aby v dnešní společnosti 
bez problému obstálo. 

Zda se jim to daří, či ni-
koliv? Můžeme zhodnotit, 
že ano, daří… Úspěchem 
je to, že klienti sami chtějí 
řešit předškolní vzdělává-
ní, uvědomují si důležitost 
toho, aby dítě někam cho-
dilo a nebylo jen doma. 

Co napsat závěrem? 
Centrum Pramínek – so-

ciálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi není 
„školka“, ale sociální služ-
ba, která systematicky pra-
cuje s celou rodinou. Klub 
Centra Pramínek, který 
je součástí služby, je jen 
malým krokem k tomu, 
aby byla navázána důvěra 
a spolupráce s rodinami, 
která je důležitá k tomu, 
aby rodiny mohly zvládat 
svou nepříznivou sociální 
situaci. Jsme hrdí na to, co 
děláme. A jak to děláme. 

 Pracovnice Centra 
 Pramínek

Netradiční setkání dobrovolníků

Centrum Pramínek je sociální služba,
nikoliv školka nebo „hlídání“ pro děti Cítíte se být obětí trest-

ného činu nebo jste se 
obětí přímo stali? Jste po-
zůstalí po oběti trestného 
činu? Potřebujete právní 
informace, psychosoci-
ální podporu, doprovod 
či právní pomoc? Pokud 
ano, kontaktujte nás na tel. 
558 439 823, 773 173 604 
nebo nás navštivte na ul. 
Palackého 129 ve Frýd-
ku-Místku od pondělí 
do čtvrtku od 8 do 16 ho-
din.

Zdarma nabízíme:
• předávání právních 

informací – práva obětí, 
trestní oznámení x pře-
stupek, průběh trestního 
řízení, náhrada škody, pe-
něžitá pomoc, zmocněnec, 
důvěrník, bezpečnostní 
plán a zajištění psychosoci-
ální (terapeutické) podpory 
– prostor pro naslouchání, 
ventilování svých emocí, 
zpracování informací a na-
cházení možností řešení

• doprovod důvěrní-
kem – důvěrník zajišťuje 

pouze doprovod obětí k or-
gánům činným v trestním 
řízení a poskytuje oběti 
psychickou pomoc

• právní pomoc – po-
skytuje advokát, který 
oběť zastupuje v trestním 
řízení a může být i jejím 
zmocněncem (pokud si jej 
zvolí)

• pomoc pro pozůstalé 
– vykonává kvalifikova-
ný poradce pro pozůstalé, 
který se zaměřuje s klienty 
na samotný proces truch-
lení, pomáhá jim v přije-
tí jejich ztráty, smířit se 
s pocitem viny, strachu, 
bezmoci. 

Projekt je realizován 
za finanční podpory Mi-
nisterstva spravedlnosti 
České republiky.

CENTRUM NOVÉ 
NADĚJE

Palackého 129, 738 01 
Frýdek-Místek

tel.: 558 439 823, 
773 173 604

www.cnnfm.cz, 
cnnfm@cnnfm.cz

Podpora obětem a pozůstalým 
po obětech trestných činů

Statutární město Frý-
dek-Místek oznamuje, že 
Rada města Frýdku-Míst-
ku na své 101. schůzi, ko-
nané dne 14. 11. 2017, roz-
hodla o tom, že Statutární 
město Frýdek-Místek ne-
bude jako pronajímatel 
činit právní úkony směřu-
jící k jednostranné úpravě 
výše nájemného v důsled-
ku uplatnění inflační do-

ložky z uzavřených smluv 
o nájmu nebytových 
prostor, nájmu pozemků, 
nájmu ostatních objektů, 
staveb, stožárů veřejného 
osvětlení, popř. jejich čás-
tí, a nájmu movitých věcí 
ve vlastnictví Statutární-
ho města Frýdku-Místku 
v roce 2018. 

 Odbor správy 
 obecního majetku

Neuplatnění inflační doložky
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kam za sportem a relaxací

Nebývá zvykem, že by 
se na konci fotbalového 
podzimu již hrály zápa-
sy vpravdě existenční, 
ale ten v Ústí takovým 
byl, protože mohl Valcíře 
bodově odříznout na pět 
bodů od zbytku tabul-
ky. Naštěstí Lipina zápas 
zvládla, a dokonce s tří-
bodovým ziskem.

První půle byla celkem 
vyrovnaná, naši hráči byli 
aktivnější hlavně ve střelbě 
na branku, ale gól nepadl. 
Do druhého poločasu vy-
slal domácí trenér dva nové 
hráče, kteří měli posílit 
ofenzivní snažení Army. 
Čerství hráči přinesli 

vzruch, ale naštěstí ne góly 
a ke konci se začali prosa-
zovat i hosté. V 69. minutě 
vypálil fantasticky Bohdan 
Velička, domácí gólman 
míč jen vyrazil před sebe 
k Ondráčkovi, který ve vy-
ložené pozici přestřelil od-
krytou branku. Rozhodnutí 
přišlo v 86. minutě, kdy 
Martin Slaninka rozehrál 
přímý kop a Petr Literák 
nedal brankáři Kotěrovi 
šanci – 0:1! 

Trenér Josef Petřík st.: 
„V hodně důležitém zá-
pase jsme nechtěli ztratit 
kontakt s týmy ze spodní 
části tabulky, pracujeme 
intenzivně na tom, aby se 

mužstvo zvedlo. Říkal jsem 
hráčům, že odměna jednou 
musí přijít. My měli utkání, 
která jsme remizovali nebo 
prohráli o gól. Bylo pro nás 
složité trénovat, makat, 
a přitom odměna v podobě 
bodů nepřicházela.“

Valcíři podzim zakončili 
těžkým duelem s Pardu-
bicemi, ale fanouškům se 
moc nepředvedli a po trist-
ní první půli prohráli 0:2. 
V tabulce tak přezimují 
na posledním místě s cha-
bým ziskem 11 bodů a přes 
zimu čeká všechny v klu-
bu spousta práce, aby se 
na jaře mohly rozjet ty zá-
chranářské.

Hostujícím hráčkám 
Sokola Frýdek-Místek se 
v Brně sice podařilo vyhrát 
první set, královopolské 
volejbalistky ale zareago-
valy a zápas otočily.

Favorizované domácí vo-
lejbalistky první set v hale 
na Vodově nezvládly podle 
svých představ a byl to nao-
pak Frýdek-Místek, který se 
svou koncentrovanou a trpě-
livou hrou v průběhu úvodní 
sady postupně ujal čtyřbo-

dového vedení (12:16). Brno 
kupilo chyby a na nepříznivé 
skóre zareagovat nedoká-
zalo – set proto vyzněl pro 
sokolky 22:25. Domácí tým 
ale na začátku následující 
sady zpřesnil hru a vytvořil 
si náskok sedmi bodů (12:5). 
Frýdek-Místek to nezlomilo, 
a tak se mu ještě podařilo 
zdramatizovat koncovku 
setu (20:19), ale Brno už 
zvrat nepřipustilo a i další 
sady vyhrálo jednoznačně.

Daniela Pavelková (ka-
pitánka TJ Sokol Frýdek-
-Místek): „V prvním setu 
jsme hrály to, co jsme chtěly 
a na co jsme se připravovaly. 
Nám pak uškodila hlavně 
střídající Kopáčová, která se 
výborně rozehrála a my jsme 
ji nebyly schopné ubránit. 
Druhý set byl ještě vyrovna-
ný, ale od toho třetího jsme 
přestaly útočit, měly jsme 
přihráno, ale bohužel jsme 
nebyly schopny složit balón.“

Exekutiva Moravsko-
slezského krajského svazu 
házené se na svém jarním 
zasedání zaobírala myšlen-
kou zpestřit a zatraktivnit 
soutěže minižáků nebo za-
čínajících mladých házen-
kářů. Proto vznikl v sou-
těžním ročníku 2017/2018 
projekt nesoucí název FES-
TIVALY HÁZENÉ (pro 
nejmenší) a seriál turnajů 
MASTERS 6+1. Tento má 
usnadnit přechod našim 
nejmenším hráčům z há-
zené 4+1 do „velké házené“ 
sedmičkové.

V sobotu 4. listopadu se 

ve Frýdku-Místku odehrál 
první ze čtyř turnajů „MAS-
TERS“ 6+1 na velkém hřiš-
ti. Na tomto turnaji, který 
pořádal oddíl Pepino SKP 
Frýdek-Místek, jsme přivítali 
družstva SKH Polanka, dív-
ky Sokola Poruby, chlapce ze 
Sokola Ostrava, KH Kopřiv-
nice a domácí reprezentovalo 
družstvo minižáků a druž-
stvo začínajících mladších 
žáků ročníku 2006.

Skupinu A ovládli mladí 
sokolíci z Ostravy, na dru-
hém místě skončily sokolky 
z Poruby a na třetím místě 
frýdecko-místečtí začínající 

mladší žáci 2006. Skupinu 
B nakonec vyhráli mladí-
ci z Polanky, na druhém 
místě skončili minici SKP 
a na třetím pak mladé naděje 
Kopřivnice.

O 5.–6. místo frýdecko-
-místečtí začínající mladší 
žáci 2006 porazili naděje 
Kopřivnice. Na třetím místě 
se umístily sokolky z Poru-
by, když porazily SKP Frý-
dek-Místek mini. Finále pak 
ovládli sokolíci z Ostravy, 
kteří porazili miniky z Po-
lanky.

Účastníci turnaje se oprav-
du neměli čas nudit, součástí 
totiž byly ve vedlejší hale 
dovednostní soutěže a utkání 
ve vybíjené. „Děti soutěžily 
ve slalomové dráze v driblin-
ku, obratnost si vyzkoušely 
na „opičí dráze“, sestřelovaly 
kužely v brance nebo házely 
na basketbalový koš,“ při-
blížil klání předseda komise 
mládeže MSKSH a vedoucí 
trenér RHC SKP Frýdek-
-Místek Martin Strnadel.

První turnaj Masters ve Frýdku-Místku

PODZIMNÍ ROZLUČKA: Valcíři v posledním mistrov-
ském zápase roku neuspěli s Pardubicemi 0:2 a v zimní 
přestávce musí pořádně zabrat.  Foto: Petr Pavelka

Existenční zápas Valcíři zvládli
FK Ústí nad Labem – MFK F-M 0:1

7. října se v Hranicích 
jel poslední závod letošní 
sezony v rychlostní kano-
istice na dlouhých tratích. 
Závodníci z oddílu Rych-
lostní kanoistiky TJ Sle-
zan Frýdek-Místek, z. s se 
v Hranicích neztratili. 

Beáta Pokludová a On-
dra Růžička dojeli na trati 
2000 m ve svých kategori-
ích druzí. Nejvíc se dařilo 
Kristiánovi Czernému. Způ-
sobem start cíl ovládl svoji 
kategorii Benjamínci D. 

Závěr sezony byl pove-
dený i předchozími závody, 
Slezan se například zúčast-
nil závodů dlouhých tratí 
v Kojetíně. Tam na trati 
2400 m musel závodník 
uběhnout s pádlem v ruce 
400 m, u trati 6800 m to bylo 
800 m. Závody to byly velmi 
náročné, a proto jsme rádi, 
že i tady se našim závodní-
kům mezi silnou konkuren-
cí dařilo. Nejlépe se umístil 

Ondra Růžička, který v ka-
tegorii MK1 Benjamínci E 
(r. 2010) dojel na trati 2400 m 
na 2. místě. Kristián Czerný 
dojel na 3. místě v kategorii 
MK1 Benjamíci D (r. 2008). 
Pěkného umístnění dosáhli 
závodníci i na trati 6800 m. 
Aneta Zahradníková, Adam 
Zahradník, Patrik Poklu-
da, Václav Růžička a Beáta 
Pokludová. Všichni zmiňo-
vaní dojeli do 10. místa.

30. září oddíl ve spoluprá-
ci se Statutárním městem 
Frýdek-Místek uspořádal 
běžecký závod Kanoistický 
půlmaratón. Na velmi ná-
ročné trati se startem na lo-
děnici rychlostní kanoistiky 
a obrátkou na vrcholu Ost-
ružné museli závodníci pře-
konat dvakrát táhlé stoupání 
i strmé klesání. 23,5 km se 
podařilo nejrychleji zdolat 
Davidovi Skotákovi, který 
časem 1:53:47 stanovil nový 
rekord trati.

V Brně sokolky uhrály jen set
VK KP BRNO – TJ Sokol F-M 3:1 (-22, 20, 15, 14)

Kanoistům skončila sezona
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Domácí Frýdek-Místek 
utkání 23. kola WSM Ligy 
jednoznačně kontroloval 
a připsal si vysokou vý-
hru, čímž si spravil chuť 
po trochu smolné prohře 
s Kadaní.

První minuty však patřily 
hostům, jejich hráči dokázali 
několikrát uzamknout domá-
cí hokejisty v jejich vlastním 
pásmu. Ti se mohli nadech-
nout až v první přesilové hře. 
David Klimša dokázal, že 
nemá céčko jen tak pro nic 
za nic, obdržel skvělou při-
hrávku od Antonína Pechan-
ce a svou ránu uklidil pod 
horní tyčku. Domácí od té 
doby ožili a dostali se do her-
ní pohody. David Klimša si 
ještě v první třetině připsal 
další přesný zásah. 

Do druhé periody vlét-
li domácí ve velkém stylu. 
Po dvaceti sekundách se 
mohli příznivci Frýdku-
-Místku opět radovat z bran-
ky. Filip Bajtek se protlačil 
před branku až do zakončení 
a nadvakrát překonal branká-
ře Benátek. Ve 22. minutě to 
už bylo o čtyři branky! Ani 
Filipu Bajtkovi nestačil jeden 
gólový úspěch a za pár chvil 

SLAVNOSTI BOJOVÝCH UMĚNÍ: V hale 6. ZŠ 
se představovaly bojové sporty z Frýdku-Místku, 
mezi jinými AIKIDO AIKIKAI.  Foto: Petr Pavelka

Druhý a třetí listopa-
dový víkend byl určen 
krajským přeborům žac-
tva a dorostu Moravsko-
slezského kraje. 10. a 11. 
11. v Kopřivnici bojovalo 
o rychlejší časy, dobrá 
umístění a také kvalifikaci 
na Mistrovství České re-
publiky 11 reprezentantů 
POFM ročníků 2002– 
–2005, 18. 11. se v Havířo-

vě o totéž snažila skupina 
18 plavců ročníků 2006– 
–2008.

V dorostenecké kategorii 
nás v Kopřivnici reprezen-
tovala Vendula Janáčková 
(ročník 2002), která vybojo-
vala dvě druhá místa a čty-
ři bronzové příčky. Mar-
tin Polach (ročník 2005) 
na motýlkových distancích 
100 a 200 m vyválčil dvě 

druhá místa. Kateřina Fu-
ková na 200 a 400 OPZ 
dosáhla na bronzový stupí-
nek a v disciplínách 50VZ, 
100VZ, 100M a 200M zví-
tězila a stala se přebornicí 
kraje.

V Havířově předvedla 
Helenka Lednická (ročník 
2006) tři bronzové příčky 
v závodech na 100Z, 50M 
a 200PZ. Honza Šotola 
získal zasloužené 3. mís-
to. Matěj Saksa prokázal 
opětovný nárůst formy 
i zlepšení taktiky závodů, 
získal tři tituly přeborníka 
kraje (100P, 200P a 50M), 
na 50VZ a 100PZ obsa-
dil 2. příčku. Kraulové 
disciplíny byly úspěšné 
pro Káju Kišovou (ročník 
2007), na 200VZ obsadila 
3. a na 400VZ 2. místo. Viki 
Kochová na 100M dohmátla 
na 3. pozici a na 50M a 50Z 
vybojovala 2. místa. Dobře 
si vedl i Adam Holanik, 
na 100M získal 2. pozici. 

Pěkné výkony jsme viděli 
i ve štafetových závodech. 

Na konci dopoledního pro-
gramu se plavaly poloho-
vé štafety 4x50PZ, kluci 
ve složení Adam Holanik 
– Jan Šotola – Václav Cha-
loupecký – Matěj Saksa vy-
bojovali cennou bronzovou 
pozici, na závěr odpolední-
ho bloku si dívčí kvarteto 
Viktorie Kochová – Gab-
riela Blažková – Apolena 
Fuková – Helena Lednická 
vyplavalo také 3. příčku 
ve štafetě 4x50VZ.

Pro závodníky ročníku 
2008 byl krajský přebor vr-
cholným závodem sezony. 
Výkony našich 9letých plav-
ců byly příjemným překva-
pením, na nejvyšší příčky 
dosáhli a galerii našich me-
dailistů doplnili Vendulka 
Chaloupková, Renča Tobo-
lová, Rebeca Egertová, Eda 
Fránek a David Rumíšek.

Velmi potěšující statisti-
ka z obou závodů tedy za-
hrnuje celkem 40 umístění 
na stupních vítězů, včetně 
osmi titulů přeborníka kra-
je.  Bára Fuková

V POLÁRCE S BENÁTKAMI: Fanoušci dohnali doma hokejisty k další výhře. 
 Foto: Petr Pavelka

Hokejisté za stavu 6:0 polevili
HC F-M – HC Benátky n. J. 6:3 (2:0, 3:0, 1:3)

Tréninková skupina 
mladších žáků pod vede-
ním hlavního trenéra Ra-
dovana Podoly se v nové se-
zoně postupně čím dál víc 
sehrává. „Teambuilding“ 
začal již v srpnu na soustře-
dění v Bílovci a postupně 
pokračuje na pravidelných 
trénincích, které probíhají 
každé úterý a čtvrtek od 15 
hodin v hale SPŠ ve Frýd-

ku-Místku.
Tam se malí volejbalisté 

dále zdokonalují pod vede-
ním svých trenérů Tomáše 
Trojčínského, Bohumíra 
Záškodného a Jonáše Sto-
navského a připravují se 
na zápasy v rámci Krajské-
ho poháru mladších žáků, 
potažmo však už i na kva-
lifikační zápasy o Mistrov-
ství ČR. Vybraní nejta-

lentovanější hráči pak již 
zakoušejí atmosféru i mezi 
staršími žáky.

Hlavní trenér Podola 
své svěřence chválí za sna-
hu i za příkladný přístup 
k tréninkům. Odměnou 
za toto jejich úsilí pak jsou 
nejen vítězství na turna-
jích, ale také například 
společný turnaj s rodiči, či 
turnaj v bowlingu.

GREEN VOLLEY: Horní řada zleva: trenéři Záškodný a Trojčínský, Szeiwiczek, Be-
niš, Bílek, Jagoš, Kavka, Kunát, Čech, Leška, trenéři Podola a Stonavský. Dolní řada 
zleva: Mlynář, Čecotka, Bezruč, Marynčák, Šrajer, Ochman.

Jak se žije mladším žákům 
z týmu Green Volley Beskydy

Krajské přebory žactva přinesly POFM osm titulů 

se znovu zapsal do střelecké 
listiny. Dvacet pět sekund 
před koncem periody se hos-
tující hráči dostatečně nedo-
mluvili a od půlicí čáry se 
do samostatného nájezdu řítil 
Michal Kvasnica, který po-
sléze přidal už pátou branku 
domácího celku. Až po šes-
tém gólu Peterka se ke slovu 
dostali i hosté, kterým se 
podařilo zkorigovat porážku 
na přijatelnější skóre.

Na tuto výhru dokázali 
naši hokejisté navázat ví-
tězstvím 5:6 za dva body 
po samostatných nájezdech 
z horkého ledu Vsetína. O to 
víc mrzí následná domácí 
porážka 1:4 s Třebíčí.
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Vstup 
zdarma!

Adventní
městečko
Pá 1. 12.—So 23. 12.

NÁMĚSTÍ SVOBODY

Pořádá statutární město FRÝDEK≈MÍSTEK prostřednictvím KULTURA F≈M.
Více informací na www.kulturafm.cz a na Facebooku kulturafm.cz

15.00 DFS Ostravička

15.30 Jablkoň

16.45 Rozsvícení vánočního stromu 

17.00 MICHAL HRŮZA

16.00 Kristýna Lištiaková & Band

17.00 Downbelow

15.00 O mikulášské košilce / Divadélko Ententýky

16.00 Catena musica  

17.00 KOFE@VLNA & VIVI  

16.00 Doktor Schneberger   

17.00 Trochumoc   

16.00 Mikulášská nadílka 

 / Umělecká Agentura LEV 

16.00 DIV I DED   

17.00 Silesian Dixie Band   

16.00 Hrozen    

17.00 F-M band

16.00 Los Pedros

17.00 René Souček  

10.00 Jak Puklik s Puklinkou slavili Vánoce
 / Divadlo Kaňka

11.00 Camerata   

15.00 Milan Cyrus & Ladislav Kokeš   

16.00 Café Industrial   

17.00 Květy

10.00 Dvě čertice nezbednice / Divadlo Křesadlo 

11.00 Cimbálová muzika Gajdušek  

15.00 Šuba Duba Band

16.00 Vasilův Rubáš  

17.00 Znouzectnost  

16.00 Kristián Alexandr Šebek & host   

17.00 Uni-Corn / ZUŠ   

15.15 Sboreček MŠ Mateřídouška   

16.00 Dětský pěvecký sbor Písnička a sbor Notička / ZUŠ

17.00 Plyš  

15.00 Sboreček MŠ Čejky   

16.00 Ptakustik   

18.00 Česko zpívá koledy   

16.00 Jana Pospíšilová / vítězka Talentu 2017 

17.00 Dolls In The Factory   

16.00 Soubor Fageteana (ROM) / Souznění 2017

17.00 Stanley‘s Dixie Street Band 

10.00 Nebeská pohádka s myškou Klárkou 

 a veverkou Terkou / Divadélko Ententýky 

11.00 Cimbálová muzika Sli¼ a 
15.00 Gajdošská dvojka Beskyd z Oravské Poľhory
 (SVK) / Souznění 2017   
16.00 Adéla Jonášová  
17.00 Jananas  

10.00 Co my jen víme o Vánocích? / Kateřina Kouláková 

11.00 Cimbálová muzika Konopjan 
15.00 Monty
16.00 Oldřich Janota   
17.00 Žamboši  

16.00 Václav Fajfr & Acustrio   
17.00 Tykráso   

16.00 Čadi   
17.00 Už jsme doma   

16.00 DFS Ostravička   
17.00 Lucie Redlová & Garde   

16.00 Pavel Tabásek   
17.00 Neřež   

16.00 Pokustone
17.00 Tomáš Kočko & ORCHESTR

9.30 Betlémské světlo   
10.00 Bublifunk   
11.00 Ondřej Klímek & Adam Zbránek
  adventní dílničky,   kolotoč

 Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

Ježíškova pošta | Vánoční trhy | Zvířátka | Betlém | Kolotoč | Adventní dílny
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Po 
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St 

21.
Čt 
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Pá 
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So 

15.
Pá 

7.
Čt 
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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)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (stavba je součástí pozemku 
p.č 1543) – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II. NP (provozovna, prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 
133,94 m², I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (stavba je součástí pozemku 
p.č 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 
m2, I. NP (sklad)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 
m², I. NP (kancelář)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 
104,64 m2, I. NP (prodejna)
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 
202/210 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je 
součástí pozemku p. č. 202/210) – Růžový 
pahorek
nebytové prostory o celkové výměře 15 m², 
I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (stavba je součástí pozem-
ku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 
m², I. NP (garáž).
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) – Mís-
tecká kasárna
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 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – 
Místecká kasárna

nebytové prostory o celkové výměře 17,55 
m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 
m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 
m2 (kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3975/6 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 
3975/6) – bývalý sklad PHM – Místecká 
kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 
m2 (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná 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)
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 
m2, II. NP, místnost 202 (kancelář)
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 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 41,54 
m2, IV. NP, místnost 406 (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)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná 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 
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 
zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. 17. listo-
padu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 

(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba č.p. 159 je součástí 
pozemku p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, 
I. NP
podzemní stavba se samostatným účelo-
vým určením – křížový podchod pro pěší, 
umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, 
pod křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáč-
kova, Frýdlantská a Ostravská, přičemž 
vyústění podchodu ve směru ke kostelu Sv. 
Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, za-
stavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
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:

Vyhlášení dotačních 
programů „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2018“, „Podpora výcho-
vy, vzdělávání a zájmo-
vých aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2018“ a „Podpora a roz-
voj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2018“.

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
98. schůzi dne 26. září 
2017 podmínky dotač-
ních programů „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2018“, „Podpora výcho-
vy, vzdělávání a zájmo-
vých aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2018“ a „Podpora a roz-
voj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2018“.

Cílem realizace pro-
gramu „Podpora a rozvoj 
sportu ve městě Frýdek-
-Místek na rok 2018“ je 
systematická podpora 
pravidelné sportovní 
a tělovýchovné celoroční 
činnosti (nikoliv náhod-
né aktivity) sportovních 
subjektů k vytvoření 
zázemí a podmínek pro 
sportování dětí, mládeže 
a zdravotně postižených 
občanů ve městě Frýdek-
-Místek za účelem zlep-
šení fyzické kondice ob-
čanů města.

Programem „Podpo-
ra výchovy, vzdělává-
ní a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2018“ je syste-
matická podpora vol-
nočasových, zájmových 
a výchovně vzdělávacích 
aktivit dětí a mládeže 
města Frýdek-Místek 
na území města za úče-
lem zlepšení všestranné-
ho rozvoje dětí a mládeže 
a zároveň jako prevence 
sociálně-patologických 

jevů.
Účelem realizace pro-

gramu „Podpora a roz-
voj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2018“ je systema-
tická podpora celoroč-
ních kulturních aktivit 
ve městě a podpora ko-
nání jednotlivých kul-
turních akcí za účelem 
vhodného a smysluplné-
ho doplnění kulturního 
života občanů města.

Lhůta pro podání žá-
dostí je od 1. 12. 2017 
do 31. 12. 2017. Lhůta je 
zachována, pokud byla 
zásilka s žádostí podána 
nejpozději poslední den 
lhůty k přepravě u po-
skytovatele poštovních 
služeb.

Veškeré informa-
ce související s těmito 
dotačními programy, 
včetně formulářů a pod-
mínek, jsou k dispozici 
na internetové adrese 
ht tp://www.frydekmis-
tek.cz/cz/obcan/organy-
-mesta/magistrat-mesta/
odbor-skolstvi-kultury-
-mladeze-a-telovychovy/
tiskopisy-materialy/

Kontaktní osoba pro 
dotační programy „Pod-
pora a rozvoj sportu 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2018“ a „Podpo-
ra výchovy, vzdělává-
ní a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Mís-
tek na rok 2018“: Jana 
Čechová, odbor škol-
ství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy, tel.: 
558 609 214, cechova.
jana@frydekmistek.cz.

Kontaktní osoba pro 
dotační program „Pod-
pora a rozvoj kulturních 
aktivit ve městě Frýdek-
-Místek na rok 2018“: 
Jitka Kališová, odbor 
školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy, tel.: 
558 609 202, kalisova.
jitka@frydekmistek.cz.

Informace k vydávání 
voličských průkazů 

Podání žádostí o vydání voličských průkazů a jejich 
vydávání je v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, 

pracoviště Palackého 115, Frýdek-Místek:
kanc. č. 251 (V. Machková) tel. 558 609 456

kanc. č. 252 (J. Tlučková, Z. Zátopková) tel. 558 609 455 
kanc. č. 253 (Mgr. I. Hrčková, L. Holubčíková) tel. 558 609 469

Vyhlášení dotačních programů
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
V oblasti bezpečnosti: Zvýšíme bezpečnost dětských hřišť
Statutárnímu městu 

Frýdek-Místek se v pod-
zimních měsících hned 
ve třech lokalitách poda-
řilo vylepšit dětem pod-
mínky pro jejich hraní. 
Dětská hřiště vznikla 
nebo doznala změn ve-
doucích k větší bezpečnos-
ti hrátek dětí na sídlišti 
Anenská, ul. Dvořákova, 
v lokalitě K Hájku, uli-
ce Nad Rybníkem, re-
konstrukce dopadových 
ploch se provedla na ulici 
Dr. Vaculíka. 

„Do dvou nových hřišť 
a úpravy třetího jsme in-
vestovali přes čtyři milio-
ny korun. Bezpečné herní 
prvky splňující veškeré 
potřebné certifikáty i naši 
představu o tom, jak na ve-
řejných hřištích minima-
lizovat riziko úrazů, jsou 
nákladnou záležitostí, ale 
současně i jednou z našich 
stanovených priorit. Chce-
me, aby děti neseděly jen 
doma u počítačů, chceme, 
aby si hrály s minimalizací 
rizik venku a měly dostatek 
zdraví prospěšného, přiro-
zeného pohybu,“ přiblížil 
filozofii radnice primátor 
Michal Pobucký. „Dvě nově 
realizovaná dětská hřiště 
s herními prvky pro děti 
od 3 do 12 let mají povrch, 
tlumící náraz, z lité pryže. 
Stávající již nevyhovující 
a degradované herní prvky 
byly odstraněny a nahra-
zeny novými v kombinaci 
kov-plast, a to nejen z dů-
vodu bezpečnosti, ale i po-
žadavků na delší životnost 
a jednoduchou údržbu. 
Dětská hřiště jsou vymeze-
na metrovým oplocením se 
vstupními brankami a vjez-
dovými bránami a doplně-
na městským mobiliářem,“ 

doplnil náměstek primátora 
Jiří Kajzar, mající pod se-
bou odbor investic.

Herními prvky jsou 
například řetězová dvou-
houpačka, multifunkční 
lezecí a šplhací sestava, 
vahadlová houpačka, ko-
lotoč k sezení, skluzavka 
s prolezem či pískoviště.

Na dětském hřišti na uli-
ci Dr. Vaculíka byl starý 
povrch zvlněn a okraje 
pryžových dlaždic byly 
zahnuté směrem vzhůru 
nad rovinou povrchu. Cí-
lem proto bylo vytvoření 
jednolité dopadové plochy 
bez vystouplých přechodů. 
Díky vhodné dispoziční 
úpravě stávajících herních 

prvků zde bylo možné 
osadit další jednoduché 
balanční herní prvky – 
hřiby a palisády. Sice se 
jedná o drobné jednoduché 
prvky, ale přesto přispěly 
k mírnému oživení a přilá-
kání malých návštěvníků.

V rámci akce na ulici 
Dvořákova byl mimo hřiš-
tě rovněž opraven stávající 
přístupový chodník, který 
je proveden ze zámkové 
dlažby zčásti v nové trase, 
přičemž výškový rozdíl 
v místě napojení na chod-
ník před obytným blokem 
je řešen vyrovnávací ram-
pou, namísto původního 
schodiště. „Tímto řešením 
je zajištěn nejen bezbari-

érový přístup k hřišti, ale 
rovněž bezbariérové spo-
jení mezi obytným blokem 
a ulicí Dvořákovou a ulicí 
8. pěšího pluku,“ uvedl ná-
městek primátora Richard 
Žabka.

Dětské hřiště K Hájku je 

vzhledem k prostorovým 
podmínkám dané lokality 
rozděleno na dvě samostat-
né části k rozdělení hrátek 
malých dětí do věku zhruba 
8–10 let a starších dětí do 12 
let, což může také přispět 
k větší bezpečnosti.  (pp)

Dětské hřiště na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova

PŘED PO

Dětské hřiště na ul. Dr. Vaculíka – rekonstrukce dopadových ploch

PŘED PO

Dětské hřiště K Hájku, ul. Nad Rybníkem

PŘED PO

PŘED PO
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Statutární město Frý-
dek-Místek dokončilo 
v říjnu investiční akci 
Úspory energie ve veřej-
ných budovách MŠ Lísko-
vecká 2850. Celková cena 
díla nakonec činila zhruba 
4,5 milionu korun, město 
má ještě šanci získat téměř 
dvoumilionový příspěvek 
z dotačního fondu Zelená 
úsporám. 

„Předmětem veřejné za-
kázky bylo provedení za-
teplení obvodového pláště 
všech tří pavilonů mateřské 
školy, včetně spojovacích 
krčků. Kompletně rekon-
struovány byly také terasy, 
u nichž byl proveden nový 
povrch a přístupové tra-
sy. Pro pohodlnější vstup 
na jednu z nich byly na obou 

stranách vybudovány ram-
py, které nahradily stávající 
schodiště. Nově bylo pro-
vedeno také odvedení deš-
ťových vod,“ vyjmenoval 
objem prací náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar, který má 
na starosti investice.

„Získáváme další škol-
ní budovu, která odpoví-
dá dnešním požadavkům 
na energetickou nároč-
nost, povýšila samozřejmě 
i z hlediska estetického. Pro 
děti není bez zajímavosti, že 
na fasádě jednoho z objektů 
jsou osazeny tři budky pro 
netopýry, kteří v této loka-
litě mají svá loviště a tímto 
opatřením i hnízdiště,“ do-
plnil náměstek primátora 
Pavel Machala, v jehož gesci 
je školství ve městě. (pp)

Proměna hlavního vchodu.

Úspory energie v MŠ Lískovecká

Realizací projektu 
„Přírodní zahrada“ se 
nám v MŠ Sněženka 
podařilo vytvořit nejen 
bezpečné prostředí pro 
pohyb, vzdělávání, ale 
zároveň pro společné 
setkávání dětí a rodi-

Uspávání podzimních skřítků

Na 4. základní škole 
proběhla v prvních tří-
dách ve čtvrtek 16. listo-
padu Slavnost slabikáře. 
Sešli jsme se krásní, zdra-
ví, od rána jsme usměva-
ví, takže – zvonek zvoní, 
ten zvuk známe, do lavic 

a začínáme.
V tento den rodiče mohli 

vidět činnostní učení v ma-
tematice i ve čtení. Snažili 
jsme se během dvou vy-
učovacích hodin rodičům 
ukázat, co jsme se již nau-
čili. Poznáme některá pís-

mena, čteme slabiky, umí-
me počítat do pěti, máme 
spoustu poznatků o příro-
dě. Umíme i spolupracovat 
ve dvojicích, ve skupinách. 
Rádi používáme rozmanité 
školní pomůcky, které nám 
pomáhají „uchopit“ učivo 
a osvojit si vědomosti. Ro-
diče měli možnost vidět, jak 
se nám ve škole daří, sami 
si mohli vyzkoušet někte-
ré aktivity. A pak přišla ta 
dlouho očekávaná chvíle 
– poprvé jsme otevřeli sla-
bikář.

Celé dopoledne proběh-
lo ve slavnostním duchu 
plném nevšedních zážitků 
a dojemných okamžiků. 

Slavnost slabikáře na Čtyřce

čů. Zahradu nyní plně 
využíváme po celý rok 
a mnohem více se může-
me věnovat ekologické-
mu uvědomování.

Letos jsme společně 
s dětmi a rodiči chtěli 
zjistit, jak vypadá naše 
zahrada po setmění. 
Jednoho příjemného lis-
topadového večera jsme 
se společně sešli u altán-
ku. Děti si s sebou vzaly 
lampióny, které si připra-
vily doma. V zákoutích 

zahrady čekali skřítci 
Podzimníčci, které děti 
hledaly a plnily připra-
vené úkoly. Na závěr 
na všechny čekala pří-
jemná odměna.

Jsme rádi, že je naše 
školní zahrada vhodným 
místem nejen ke hrám 
a vzdělávání, ale i mož-
ností zastavit se v každo-
denním spěchu a užít si 
příjemné chvilky s celou 
rodinou. 

 Petra Strakošová

PŘED PO

1. 12. 
ADVENTNÍ DÍLNA 

| ADVENT VE MĚSTĚ
Vánoční přípravy začnou 
výrobou vánočních ozdob 
na stromeček, papírového 
přání a dřevěné dekorace.
Věk: 3–99 let, Cena: zdarma
Místo a čas: Náměstí Svobo-
dy, Místek, 15.00–18.00
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

3. 12. 
ADVENTNÍ DÍLNA 

| SVČ KLÍČ
První adventní neděli může-
te navštívit naše adventní díl-
ny. Přijďte si vyrobit dřevěný 
svícen, nazdobit perníčky. 
V keramické dílně si můžete 
naglazovat keramický zvo-
nek. Kouzelné drátkované 
ozdoby nebo malý věneček 

vlastní výroby pomohou vy-
tvořit vánoční atmosféru. 
Věk: 6–70 let, Cena: 30 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Místek, 9.00–
12.00 a 13.00–16.00
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

5. 12. 
ADVENTNÍ DÍLNA 

| ADVENT VE MĚSTĚ
Čekání na Mikuláše si zkrá-
tíme vytvořením rozpustilé-
ho čertíka, andělské vánoční 
ozdoby a zimní dekorace.
Věk: 3–99 let, Cena: zdarma
Místo a čas: Náměstí Svobo-
dy, Místek, 16.00–18.00
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

9. 12.
O POHÁR ODDÍLU 

KAM | DESKOVÉ HRY
Už posedmé si můžete přijít 
na SVČ Klíč zahrát deskové 
hry. Pokud vám to půjde, tak 
můžete něco vyhrát a ten 
úplně nejlepší si odnese po-
hár... Seznámíte se s pravidly 
a zahrajete si turnaj v těchto 
hrách: Diamant, Zajíc a žel-
va, Mici Maki, Makroskop, 
Na drátě, Moštárna. Nejlep-
ší tři hráči budou odměněni 
a ten nejlepší si odnese pohár.
Věk: 7–99 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.00–17.00 | Prezence: 
9.00–9.30
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

9. 12. 
ADVENTNÍ DÍLNA 

| ADVENT VE MĚSTĚ

K vánoční výzdobě vyu-
žijete proplétanou hvězdu 
do okna, třpytivou baňku 
i zimní obrázek.
Věk: 3–99 let, Cena: zdarma
Místo a čas: Náměstí Svo-
body, Místek, 10.00–12.00; 
15.00–18.00
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

10. 12. 
ADVENTNÍ DÍLNA | 
ADVENT VE MĚSTĚ

V naší dílně tentokrát vytvo-
říme ozdoby z ovčího rouna, 
vánoční ozdoby plné hvězd 
a papírovou rybičku. 
Věk: 3–99 let, Cena: zdarma
Místo a čas: Náměstí Svo-
body, Místek, 10.00–12.00; 
15.00–18.00 hodin
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 

| E-mail: recepce@klicfm.cz
16. 12. 

VÁNOČNÍ DOBROTY 
V SOBOTY

Předvánoční sobotní dopo-
ledne láká k tomu, abychom 
nechali naši kuchyni pro-
vonět vanilkou a vánočním 
kořením. Čeká nás výroba 
pečeného i nepečeného cuk-
roví. Jako vždy si něco hez-
kého vyrobíme a zahrajeme 
si zábavné hry. Přijď si užít 
předvánoční pohodu a při-
pravit se na nejkrásnější svát-
ky v roce k nám do Klíče.
Věk: 6–15 let, Cena: 80 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.00–12.00 
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz
 (Pokračování na str. 14)

NABÍDKA AKCÍ NA PROSINEC A LEDEN SVČ KLÍČ
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Také letos se můžete 
společně s Beskydským 
informačním centrem vy-
dat za příběhem Vánoc. 
A také letos máme pro 
vás příběhy dva. Na prv-
ní z nich se můžete tě-
šit v úterý 12. prosince 
ve Frýdlantě nad Ostra-
vicí a na druhý pak o den 
později, ve středu 13. pro-
since, ve Frýdku-Místku.

„Díky společné před-
vánoční procházce s his-
torikem Petrem Juřákem 
nasajete tu pravou vánoční 
atmosféru. Dozvíte se, co 
jsou to liturgická období, 
advent, co znamenají jed-
notlivé adventní neděle, 
jak se v minulosti na Frý-
decko-Místecku slavily 
Vánoce a jaké zde byly 

zvyky nebo v čem mají pů-
vod betlémy, vánoční stro-
my, koledy a jiné symboly 
Vánoc,“ přibližuje ředitel-
ka Beskydského informač-
ního centra Frýdek-Místek 
Monika Konvičná.

V úterý 12. prosince 
zavítá Vánoční Den s prů-
vodcem do Frýdlantu nad 
Ostravicí. Sraz bude před 
Kulturním centrem (u měst-
ského úřadu) v 16 hodin. 
„Odtud se vydáme přes par-
čík na náměstí k vánočnímu 
stromu, zajdeme ke kapli, 
která stojí na místě původ-
ního dřevěného kostela sv. 
Matouše, navštívíme kostel 
sv. Bartoloměje a na závěr 
pak kapli v nynějším Domo-
vě pro seniory, která je věr-
nou napodobeninou chrámu 

sv. Pavla v Římě. Ve středu 
13. prosince se pak vydáme 
za příběhem Vánoc do his-
torické části Frýdku. Zde se 
v 16 hodin sejdeme na Zá-
meckém náměstí, kterému 
dominuje Frýdecký zámek. 
V průběhu 90–120 minut 
s průvodcem navštívíme 
kostel sv. Jana Křtitele, kos-
tel sv. Jošta a jedinou bazi-
liku v Moravskoslezském 
kraji,“ přiblížila Lucie Tala-
vašková.

Obě prohlídky zpestří 
ve Frýdku-Místku hudební 
vystoupení dětí ze zdejší 
základní umělecké školy 
a ve Frýdlantě pásmo dět-
ského folklórního souboru 
Chasička. Vánoční Den 
s průvodcem se koná zdar-
ma a za jakéhokoliv počasí.

Již předprodej vstupe-
nek na koncert chlapec-
kého sboru Boni Pueri 
naznačoval velký zájem 
občanů. Den před kon-
certem byly vstupenky 
v předprodeji vyprodány. 
Lidé si však mohli koupit 
vstupenku přímo na místě, 
což také mnoho návštěvní-
ků koncertu využilo. 

Chlapecký sbor pod říze-
ním Jaroslava Šlaise a kla-
vírního doprovodu Roberta 
Fuchse představil repertoár, 
který má připraven pro své 
nadcházející turné do Fran-
cie. Bazilika Minor byla 
plně obsazena a návštěvnost 
činila 300 osob. Koncert 

byl rozdělen na dvě části. 
Ve druhé polovině chlapci 
vtáhli do dění také publi-
kum, které si s nimi některé 
písně zazpívalo, a většina 
návštěvníků se pohupovala 
do rytmu. Atmosféra kon-
certu byla úžasná. A i když 
do začátku adventu zbýva-
lo něco málo přes 14 dní, 
sboru se povedlo navodit 
v lidech předvánoční atmo-
sféru a pohodu. Posluchači 
odcházeli s příjemnými 
pocity, které jim dozajisté 
vydrží na celé nadcházející 
období. Výtěžek z benefič-
ního koncertu Charity bude 
použit na rozvoj terénních 
služeb pro seniory, nemocné 

a osoby se sníženou sobě-
stačností. Děkujeme všem 
za podporu dobré věci.

Koncert se uskutečnil 
za finanční podpory Sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek a Moravskoslez-
ského kraje. 

 Lenka Talavašková

Vánoční provozní doba knihovny
od 22. 12. 2017 do 2. 1. 2018

Ústřední knihovna Frýdek Jiráskova 506 a pobočka 
Místek Hlavní tř. 111-112

Půjčovny pro dospělé a studovna:
22 . – 26. 12. ZAVŘENO

27. 12. 12.00 – 16.00
28. a 29. 12. 9.00 – 17.00

30. 12. 8.00 – 12.00
31. 12. – 1. 1. ZAVŘENO

Půjčovny pro děti:
22. – 27. 12. ZAVŘENO
28. a 29. 12. 9–11 12–16

30. 12. – 1. 1. ZAVŘENO
Hudební oddělení

22. 1 2. 2017 – 1. 1. 2018 ZAVŘENO
Pobočka na 11. ZŠ

22. 12. 2017 – 2. 1. 2018 ZAVŘENO
Pobočka Lískovec

21. 12. – 1. 1. ZAVŘENO
Pobočka Chlebovice a Skalice

18. 12. – 2. 1. ZAVŘENO 

Prohlídku ve Frýdku zpestří vánoční vystoupení místní ZUŠ.

Přijďte si poslechnout příběh Vánoc

Asi nebude mnoho těch, 
kdo by si za celý rok ne-
všimli číslice 750, která 
byla a stále je využívána 
při různých akcích, které 
se letos ve městě konají, 
a která připomíná výročí 
nejstarší dochované pí-
semné zmínky o Místku. 
Méně už ale bude těch, kdo 
si vybaví, v kterém doku-
mentu se tato nejstarší 
písemná zmínka nachází. 
A není divu, tato skuteč-
nost se nijak výrazně ne-
připomínala. Následující 
řádky mají tedy za úkol 
tento drobný nedostatek 
napravit. A to včetně uve-
dení přesného data.

Nejstarší písemná zmín-
ka o Místku se nachází 
v tzv. závěti olomouckého 
biskupa Bruna ze Schaum-
burku (asi 1205–1281). Bru-
no pocházel se severoně-
meckého šlechtického rodu 
a olomouckým biskupem 
byl jmenován v roce 1245. 
Byl respektovanou osob-
ností, schopným církevním 
organizátorem a kolonizáto-
rem tehdy ještě málo osídle-

ného území severu Moravy. 
Zasahoval i do státní poli-
tiky a zřejmě doprovázel 
krále Přemysla Otakara II. 
na křížové výpravě do Prus-
ka v letech 1267–1268. 
Před touto výpravou nechal 
sepsat testament, který se 
dochoval do dnešních dnů. 
Je to právě ten dokument, 
ve kterém poprvé čteme ná-
zev Friedberk, což byla dle 
textu „ves se čtyřiceti lány“ 
(doslovně „…villa forensis 

de Friedeberch cum guad-
raginta laneis…“). Právě 
v této osadě, o níž předpo-
kládáme, že ležela poblíž 
drobného středověkého 
opevnění na Štandlu, spat-
řujeme předchůdce Místku. 
Osada v místě dnešního 
centra Místku mohla být 
dle dnešních závěrů založe-
na někdy na konci 14. sto-
letí v souvislosti jednak se 
stoupajícím významem ob-
chodní trasy vedoucí z Olo-
mouce do Krakova, jednak 

s devastací původní osady 
v důsledku místních válek. 
V přenesení původního síd-
la blíže k brodu přes řeku 
Ostravici viděli tehdejší 
obyvatelé z pochopitelných 
důvodů perspektivnější bu-
doucnost. Původní ves pak 
postupně zanikla. Listina, 
v níž je jmenována řada 
dalších obcí našeho regionu, 
které si tak rovněž letos při-
pomněly 750. výročí (Svi-
adnov, Paskov, Ostrava), je 
datována dnem 29. 11. 1267. 

Závěrem připomeňme – 
je to otravné, ale lidé si to 
stále pletou – že se nejedná 
o datum založení města, ale 
pouze o nejstarší dochova-
nou písemnou zmínku o vsi 
již nějakou dobu existující. 
Abychom se dozvěděli, kdy 
byl skutečně Místek, resp. 
tehdejší Friedberk, založen, 
musela by se zřejmě obje-
vit nějaká dosud neznámá 
písemnost, což už ale při 
dnešním stavu probádanos-
ti dochovaných archiválií 
daného období spíše nelze 
předpokládat. 

 Tomáš Adamec

750 let první písemné zmínky o Místku

Koncert chlapeckého sboru
Boni Pueri měl velký úspěch

Koncert je pořádán za podpory Statutárního města 
Frýdek-Místek. Dále vystoupí komorní sbor Korálky 
ze ZŠ Osmička a děti z dětského domova Na Hrázi.
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Česko, pohádka / rodinný, 2D, pří-
stupný, česky, 90 min., 120 Kč / 
100 Kč děti do 15 let a studenti do 26 
let, premiéra, pro děti.

Čt 14. – So 16. 12. v 19.00
Star Wars: Poslední z Jediů

USA, fantasy / sci-fi, 2D, přístupný, 
titulky, 150 min., vstupné 130 Kč / 
110 Kč studenti do 26 let, premiéra.

Po 18. – Út 19. 12. v 16.00
Star Wars: Poslední z Jediů

USA, fantasy / sci-fi, 2D, přístupný, 
dabing, 150 min., vstupné 130 Kč / 
110 Kč studenti do 26 let, premiéra.

Pá 15. 12. v 9.30
Bijásek: Jak postavit sněhuláka

Kubula a Kuba Kubikula ve Vařeč-
kách a Hrncích, Jak se chtěl zajíček 
klouzat, Kamenná tetka, Ondra 
a sněžný drak, Čarovné lyže, Jak 
postavit sněhuláka. Československo, 
pásmo pohádek, 2D, přístupné, čes-
ky, 66 min., vstupné 30 Kč, pro děti, 
Bijásek.

Pá 15. 12. v 17.00
Přání k mání

Česko, pohádka / rodinný, 2D, pří-
stupný, česky, 90 min., 120 Kč / 
100 Kč děti do 15 let a studenti do 26 
let, pro děti, premiéra.

So 16. 12. v 17.00
Paddington 2

Velká Británie / Francie, komedie / 
rodinný, 2D, přístupný, dabing, 103 
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč děti 
do 15 let a studenti do 26 let.

Ne 17. 12. v 16.00
Thor: Ragnarok

USA, sci-fi, 2D, 12+, dabing, 130 
min., vstupné 120 Kč / 100 Kč děti 
do 15 let a studenti do 26 let.

Ne 17. 12. v 19.00
Manželka a manžel

Itálie, komedie, 2D, 15+, titulky, 100 
min., vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 18. 12. v 19.00
Thelma

Norsko, thriller, 2D, 15+, titulky, 116 
min., vstupné 110 Kč / 90 Kč členové 
FK, Filmový klub, premiéra.

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@beskydy-info.cz

www.visitfm.cz
12. 12. v 16.00, Frýdlant 

Zažij příběh Vánoc 
ve Frýdlantě nad Ostravicí 

Vydejte se s námi na vánočně laděnou 
procházku městem s výkladem histo-
rika o vánočních zvycích a obyčejích 
v našem regionu. Sejdeme se u Kul-
turního centra. 

13. 12. v 16.00, Zámecké náměstí
Zažij příběh Vánoc 
ve Frýdku-Místku 

Vydejte se s námi za příběhem Vánoc, 
díky kterému si připomeneme vánoč-
ní zvyky a tradice na Frýdecko-Mís-
tecku. Společně navštívíme sakrální 
stavby ve frýdecké části města a po-
víme si, co jsou Vánoce, jaký je jejich 
význam, o symbolech Vánoc, jako 
jsou betlémy nebo vánoční stromky, 
o lidových vánočních tradicích a zvy-
cích a mnoho dalšího. 
Vstupné zdarma. Akce se koná 
za každého počasí.

a Jiří Hošek: Píseň beze slov 
př. sk. KK

Famózní souhra violoncellového dua 
otce a dcery Hoškových. Docent Jiří 
Hošek patří k nejvýraznějším vio-
loncellistům současnosti. Jeho hra je 
vysoce ceněna zejména pro svou bri-
lantnost a oduševnělost výrazu. Do-
minika Weiss Hošková hraje na vio-
loncello od svých čtyř let. Úspěšně se 
účastnila řady violoncellových soutě-
ží a sólově koncertuje s renomovaný-
mi tělesy. Vstupné 150 Kč / senioři, 
studenti a ZTP/P 80 Kč.

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
 / KURZY

Nadělte sobě nebo svým blízkým 
jako vánoční dárek jeden z našich 
kurzů. Dlouho si pak budete užívat 
společné chvíle na tanečních kurzech, 
relaxaci a meditaci na arteterapii nebo 
zábavu s kamarádkami na břišních 
tancích. Přihlášky na www.kultu-
rafm.cz. 

VÝSTAVY
Pá 1. 12. – Ne 31. 12. 
Adventní městečko

Záběry z loňského Adventního měs-
tečka na fotografiích Lukáše Stona 
a Josefa Mohyly. Rozsvěcování Vá-
nočního stromu, Mikuláš, koncerty 
a atmosféra vánočních trhů, zpro-
středkovaná čočkou fotoaparátu.
Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Út 5. 12. v 19.00 
Cravate Club 
př. sk. CHR 

Divadelní společnost DuEt
Mistrně napsaná situační komedie 
s precizně vystavěnými dialogy. 
Báječná jízda, svižná, zábavná a ne-
bezpečná. Účinkují: Miroslav Etzler, 
Martin Pechlát.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 10. 12. v 15.00 

Betlém aneb Putování za hvězdou
Divadlo Koráb Brno

Vánoční inscenace Betlém aneb Pu-
tování za hvězdou je adaptací kla-
sického biblického příběhu o hvězdě 
zvěstující příchod Mesiáše. Každým 
rokem představení obnovujeme, mě-
níme, vylepšujeme. Neopomíjíme ani 
známé koledy, a tak se můžete kdyko-
liv přidat. Pohádka pro děti od 4 let. 
Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Pá 1. 12. – Ne 31. 12. 

Hrdinský mýtus: Odloučení 
– Iniciace – Návrat 

Grafický cyklus Lukáše Lebedy roz-
dělený do tří základních částí, které 
tvoří pomyslný celek – monomýtus. 
„Hrdinovo mytologické dobrodruž-
ství se ubírá obvyklou dráhou, jež 
opisuje vzorec představovaný přecho-
dovými rituály: Odloučení – Iniciace 
– Návrat. Hrdina se vydává z kaž-
dodenního světa do říše nadpřiroze-
ných divů, setkává se tam s úžasnými 
silami a dosahuje přesvědčivých ví-
tězství. Ze svých tajuplných a dobro-
družných cest se vrací se schopností 
prokazovat dobrodiní svým bližním.“ 
Vstup zdarma.

KINO
Pá 1. – Po 4. 12. v 17.00

Paddington 2
Velká Británie / Francie, komedie / 
rodinný, 2D, přístupný, dabing, 103 
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč děti 
do 15 let a studenti do 26 let, pro děti, 
premiéra.

Pá 1. 12. v 19.00
7 životů

USA / VB / Francie / Belgie, akční 
/ sci-fi, 2D, 15+, titulky, 123 min., 
vstupné 130 Kč / 110 Kč studenti 
do 26 let, premiéra.

So 2. 12. v 19.00
Kvarteto

Česko, komedie, 2D, 15+, česky, 93 
min., vstupné 120 Kč, premiéra.

Ne 3. 12. v 19.00
Nádech pro lásku

Velká Británie, drama, 2D, 12+, titul-
ky, 117 min., vstupné 120 Kč, premi-
éra.

Po 4. 12. v 19.00
120 BPM

Francie, drama, 2D, 15+, titulky, 140 
min., vstupné 110 Kč / 90 Kč členové 
FK, Filmový klub, premiéra.

St 6. 12. v 16.00
KD Lískovec: Já, padouch 3

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 90 min., vstupné 40 Kč, pro děti.

St 6. 12. v 18.00
KD Lískovec: Bába z ledu

Česko / Slovensko, drama, 2D, 12+, 
česky, 106 min., vstupné 50 Kč.

Pá 8. – So 9. 12. v 17.00
Po 11. 12. v 17.00

Přání k mání
Česko, pohádka / rodinný, 2D, pří-
stupný, česky, 90 min., 120 Kč / 
100 Kč děti do 15 let a studenti do 26 
let, premiéra, pro děti.

Pá 8. 12. v 19.00
Vražda v Orient expresu

USA / Malta, krimi / thriller, 15+, ti-
tulky, vstupné 130 Kč / 110 Kč studen-
ti do 26 let.

So 9. 12. v 15.00
Bijásek: Paddington

Velká Británie / Francie, komedie / ro-
dinný, 2D, přístupný, dabing, 91 min., 
vstupné 80 Kč / 60 Kč děti do 15 let, 
pro děti, Bijásek.

So 9. 12. v 19.00
Matky na tahu o Vánocích

USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 116 
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč studenti 
do 26 let, premiéra.

Ne 10. 12. v 10.00
St 13. 12. v 17.00

Můj život Cuketky
Švýcarsko / Francie, animovaný / ro-
dinný, 2D, přístupný, dabing, 66 min., 
vstupné 120 Kč / 100 Kč děti do 15 let 
a studenti do 26 let, premiéra, pro děti.

Po 11. 12. v 19.00
Milada

Česko, životopisný, 2D, 15+, česky, 
130 min., vstupné 110 Kč / 90 Kč čle-
nové FK, Filmový klub.

St 13. 12. v 10.00
Po strništi bos

ČR, drama / komedie / historický, 2D, 
přístupný, česky, vstupné 60 Kč, pro 
seniory.

St 13. 12. v 19.00
Dámská jízda: 

Který je ten pravý?
USA, komedie / romantická, 2D, 12+, 
titulky, 97 min., vstupné 120 Kč / 
100 Kč pro dámy

Čt 14. 12. v 17.00
Přání k mání

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

ADVENTNÍ MĚSTEČKO
Pá 1. 12. – So 23. 12. 15.00, 

náměstí Svobody
Na více než tři týdny budou na náměs-
tí stát stánky s tradičním vánočním 
zbožím a ozdobami, místní gastrono-
mií a horkými nápoji od různých pun-
čů ke svařenému vínu. Na Tržní ulici 
u křížového podchodu vznikne malá 
dětská zóna s dřevěnými a slamě-
nými prvky a ohrádkou se zvířátky 
a o víkendech i s kolotočem. V někte-
ré dny čekají děti na náměstí výtvarné 
dílničky nebo ukázky kovářů. 
Každý den odpoledne a o víkendu 
i dopoledne bude na pódiu kultur-
ní program. Pobaví folklór, dětská 
divadélka a hudba od folku, přes 
swing až k rocku a punku. Na pódiu 
se vystřídají místní hvězdy jako René 
Souček, Milan Michna, Ondřej Klí-
mek s Adamem Zbránkem a Tomáš 
Kočko & ORCHESTR. Přijedou 
například Vasilův Rubáš, Žamboši, 
Lucie Redlová & Garde nebo Znou-
zectnost. Zahrají oblíbení Šuba Duba 
Band, Stanley‘s Dixie Street Band, 
Downbelow nebo vítězka letošního 
Talentu 2017. Vyloženě vánoční ná-
ladu přinesou do Adventního městeč-
ka sborečky místních škol a školek, 
festival Souznění nebo Camerata. 
V úterý 5. 12. přijde do Adventního 
městečka Mikuláš. Vstup zdarma.  
 Kompletní program na str. 8.

HUDBA
Po 4. 12. v 19.00 

Václav Hudeček a Martin Hroch 
př. sk. KPH

Jeden z nejznámějších českých hous-
listů se po dlouhých šesti letech vrací 
do Frýdku-Místku s výjimečným 
předvánočním koncertem v dopro-
vodu klavíristy a cembalisty Marti-
na Hrocha. Jejich společný program 
posluchače provede duchovně hlu-
bokým a emocionálně bohatým svě-
tem evropského hudebního baroka. 
Vstupné 150 Kč / senioři, studenti 
a ZTP/P 80 Kč.

So 9. 12. v 18.00, 
Bazilika Navštívení Panny Marie
Koncertní sbor Permoník ZUŠ 

Bedřicha Smetany Karviná 
př. sk. ČRO 

Pozor – změna místa a termínu kon-
certu oproti Průvodci předplatným.
Koncertní sbor Permoník je pomy-
slným vrcholem Sborového studia 
Permoník. Na koncertech, festivalech 
a soutěžích doma i v zahraničí pro-
paguje především vynikající českou 
soudobou tvorbu. Přesto se nezamě-
řuje na úzce vymezený hudební žánr 
nebo slohové období. Dramaturgii 
sboru ovlivňují přední čeští i zahra-
niční skladatelé, kteří mu své sklad-
by nezřídka svěřují k premiérovému 
provedení. Kromě vokálních skladeb 
sbor interpretuje i hudebně-dramatic-
ká díla, jako jsou dětské opery nebo 
muzikálová tvorba. Vstupné 150 Kč 
/ senioři a studenti 100 Kč / ZTP/P 
50 Kč.

Čt 11. 12. v 19.00, ZUŠ Hlavní 11
Dominika Weiss Hošková 
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2. 12. ve 14.00, Místek
Den pro dětskou knihu 

– čtení, divadélko, výtvarná dílna pro 
děti – vstupné 20 Kč/1 dítě 

7. 12. v 18.30, Frýdek
Vánoční pořad písničkářky a foto-

grafky Jany Bauerové 
12. 12. v 18.00, Místek

Marek Džupin – Skotsko
Cestovatelská přednáška
14. 12. v 18.00, Frýdek 

Čaj o šesté s pořadem Aleše Nitry 

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:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
ZZZZIMA

Výstava přiblíží přírodu v zimním 
období. Jakým způsobem překoná-
vají nepříznivé podmínky živočicho-
vé a rostliny? Výstava potrvá do 18. 
února.

NEŽ VYPUKNE VÁNOČNÍ 
HODOVÁNÍ

Výstava, která přiblíží proměny oslav 
vánočních svátků a vánočních sym-
bolů z hlediska gastronomie. Vysta-
vena bude také kolekce historických 
kuchařek, receptářů a jednotlivých 
receptů na vánoční pokrmy a cukro-
ví a také vánoční pozdravy a novo-
ročenky s gastronomickými motivy 
z období 1900–2016. Vernisáž v ne-
děli 10. prosince v 15 hodin, výstava 
potrvá do 28. ledna.

BETLÉMY
Výstava představí betlémy našeho re-
gionu od nejstarších exponátů po díla 
současných tvůrců. Nebude chybět 
ani tradiční Langův betlém. Vernisáž 
ve čtvrtek 14. prosince v 17 hodin, vý-
stava potrvá do 4. února.

DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA – hledačka
Poznejte parky kolem Frýdeckého 
zámku a získejte poklad! Hledač-
ka je hra pro celou rodinu a je zcela 
zdarma. Nová upravená verze hrací-
ho plánu je ke stažení na webových 
stránkách muzea nebo k vyzvednutí 
na pokladně muzea. Pozor – hru je 
možné dokončit pouze v otevíracích 
hodinách Muzea Beskyd!
Neděle 3. prosince od 9 do 15 hodin

Vánoční jarmark 
na Frýdeckém zámku

Tradiční jarmareční trhy v areálu Frý-
deckého zámku s regionálními spe-
cialitami, chrámový sbor Cantores 
Domini v Zámecké kapli sv. Barbory, 
výstava Zzzzima, dětské dílničky, 
expozice Frýdek a Místek a vystou-

pení Souboru lidových písní a tanců 
Ostravica.

Pondělí 4. prosince v 18 hodin, 
Zámecká kaple sv. Barbory
POUTNÍ MŠE SVATÁ

Čtvrtek 7. prosince v 16.30, 
Zelený dům

ZMIZELÝ DUCH FRÝDEC-
KÝCH A MÍSTECKÝCH RE-

STAURACÍ A HOSPOD
Před sto lety bylo ve Frýdku 23 
a v Místku 24 hostinců. Přednáška 
přiblíží historii vybraných hotelů, 
restaurací a hospod – bývalá forman-
ská hospoda „U mýta“, hotel Beskyd, 
hotel Centrum, Sokolská restaurace, 
Německý dům, Avion a další.

Čtvrtek 21. prosince v 16.30, 
Zelený dům

PŘEDVÁNOČNÍ ČERNÁ 
HODINKA

Tradiční předvánoční večer věnovaný 
tajemným a strašidelným příběhům 
a pověstem z oblasti Beskyd a Pobe-
skydí.

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
- Programy pro děti
- Pro celou rodinu

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

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
2. 12. v 18.00, kostel sv. Jakuba 

v Místku (u náměstí)
Lidové Vánoce na českých 
a moravských vesnicích

Adventní koncert
Účinkují: Miloš Černý – housle, 
dudy, zpěv, Michal Horsák – cimbál, 
Eva Šašinková – kontrabas, zpěv. 
Vstupné: 100/70 Kč senioři a ZTP

17. 12. v 13.00 – 17.00
Vánoční dílny pro děti i dospělé

Děti si mohou vyrobit věci z pedigu, 
papíru, nazdobit si skleněné vánoč-
ní baňky, přáníčka a spoustu jiných 
výrobků. K prodeji budou i výrobky 
Centra Maják, které klienti zhotovili. 

Vstupné: 30 Kč/na materiál.

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

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

Antonínovo náměstí v Místku 
Každé úterý v 16.30 - 18.30
Terapeutická jóga, kurz

Eva Berkana
eva@berkana.cz, 603 793 595
Každé úterý v 18.30 - 20.30

Ashtanga vinyasa jóga, kurz
Monika Lepková

monicatko1@seznam.cz, 
775 348 567

Každou středu v 17.00 -18.15
Tai-chi – začátečníci, kurz

Michal Poledník
michalp@centrum-berkana.cz, 

602 374 038
Každý čtvrtek v 18.40 – 20.00

Vinyasa jóga kurz
Lucie Formanová

Athayoga.eu@gmail.cz, 774 319 609 
Každý čtvrtek v 16.30 – 18.30

Jóga pro pokročilé, kurz
Eva Berkana

eva@berkana.cz, 603 793 595
Každý čtvrtek v 8.30 - 10.00
Yoga wheel – otevřené lekce

Monika Lepková
monicatko1@seznam.cz, 

775 348 567
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 2. prosince v 15 hodin 
O perníkové chaloupce 

Klasická pohádka v loutkovém pro-
vedení. Pro děti od 3 let – hraje DUO 
– Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek. 
Po představení bude následovat Mi-
kulášská nadílka. Rodiče, kteří mají 
zájem, si mohou donést nadílky pro 
své děti. Vstupné 30 Kč.

Sobota 16. prosince v 15 hodin 
Sponge blob 

Premiéra satirické komedie pro děti 
školou povinné i dospělé, ve které 
běžná česká rodina očekává návštěvu 
amerického učitele z jazykové školy. 
Brzy si uvědomí, že je stejně blázni-
vý jako oni. Hraje Enthemor Frýdek-
-Místek, vstupné 30 Kč.

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

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

pondělí 4. 12. v 15.30
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Pro děti zaměstnanců ArcelorMittal, 
členů OS KOVO

středa 6. 12. v 19.00
MIKULÁŠSKÝ GALAVEČER 
HUDEBNÍHO KLUBU POŠTA 

Hudební klub Stará Pošta, tel.: 

774 901 191,777 730 790, travesti 
show Divoké kočky, Čerti z Rakous-
ka, volná zábava, předprodej 350 Kč.

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 2017/2018 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě.

LYŽOVÁNÍ PRO 
DĚTI MŠ

15. – 19. 1. 2018 – 1. turnus | Místecké 
MŠ
22. – 26. 1. 2018 – 2. turnus | Frýdecké 
MŠ
I v tomto školním roce jsme připra-
vili tradiční základní kurzy lyžování 
pro děti z mateřských škol (od 4 let). 
Lyžařský výcvik pro předškoláky je 
veden zkušenými instruktory. Těm, 
kteří budou na lyžích poprvé, doká-
žeme, že je to prima zábava, ze které 
nemusí mít vůbec strach. Začátečníci 
si osvojí základy lyžování i samotnou 
jízdu na lyžařském vleku, zkušení 
lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se 
novým prvkům. Děti budou rozděle-
ny do družstev. Každé družstvo má 
svého lyžařského instruktora a po-
mocníka bez lyží. K dispozici máme 
chatu se sociálním zázemím.
Místo: Visalaje – Zlatník
Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

AKCE
(Pokračování ze str. 11)

16. 12. 
ADVENTNÍ DÍLNA 

| ADVENT VE MĚSTĚ
Pro své blízké vyrobíme vánoční baň-
ku se jménem, zimní přání a veselého 
sněhuláka.
Věk: 3–99 let, Cena: zdarma
Místo a čas: Náměstí Svobody, Mís-
tek, 10.00–12.00; 15.00–18.00
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

17. 12.
ADVENTNÍ DÍLNA 

| ADVENT VE MĚSTĚ
Dárkové krabičky a jmenovky na svá-
teční stůl jistě v tomto čase využijete. 
Štěstí do roku 2018 můžete popřát 
svým blízkým novoročenkou vlastní 
výroby.
Věk: 3–99 let, Cena: zdarma
Místo a čas: Náměstí Svobody, Mís-
tek, 10.00–12.00; 15.00–18.00 hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: re-
cepce@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 
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prostor!
KURZY PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ
STREET DANCE DĚTI MINI 
(4–6 let) 
STREET DANCE DĚTI (7–11 let) 
a JUNIOŘI (11–15 let) 
HOBBY BALET (6–9 let) 
DISCO DANCE DĚTI a JUNIOŘI 
(9–1 5 let) 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu i vý-
hodné permanentky)
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO ŽENY 
STREET DANCE „SENIORS“ 
(od 25 let) 
DANCEHALL 
CONTEMPORARY 
ROZVRH LEKCÍ A DETAILNÍ 
INFORMACE K JEDNOTLIVÝM 
KURZŮM NAJDETE NA WEBU.

ATELIÉr krESBy A MALBy
 Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz
VÝUKA A TEMATICKÉ 

KURZY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
každou středu a čtvrtek od 17-20 h.

Aktuálně nabízí 
kurz kresby portrétu

VÝTVArNÝ ATELIÉr VN
Frýdek, VOŠ GOODWILL

Prokopa Holého 2589
737 178 841

vytvarny.atelier@post.cz
Nabízíme kurzy pro mládež, 

dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
včetně přípravy na talentové 

zkoušky
- zátiší, portrét, tvorba na zadané 

téma, které poběží během 
celého roku

každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNAPArk FM
Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

16.12., 15.00–18.00
Předvánoční prohlídka 

Faunaparku s dílničkami.

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!

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: Michal Břežek, 

tel. 723 327 863, 
e-mail: m.brezek@gmail.com

Středisko 8. pěšího pluku Slezského 
Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 

Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
Jiří Vyvial

Dřevěné myšlenky

HOrSkÝ kLuB TOMBI

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

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

.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
Zpevnění celého těla, prevence po-
ruch páteře, psychické vyladění, re-
laxace a regenerace, posílení imu-
nitního systému, správné dýchání, 
radost ze života.
15. 12. - VÁNOČNÍ ČAJ O PÁTÉ

Předvánoční zastavení v Oáze plné 
radosti a dobré pohody. Prožijme 
společně kouzelný Večer splněných 
přání. Kromě tradičně netradiční-
ho programu se můžete těšit třeba 
i na vánoční punč a nebo možnost 
koupit dárek umělecké či duševní 
hodnoty nejen svým blízkým, ale 
i sobě… 
Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás … 

Více informací na 
www.joga-karakal.cz.

Vážení a milí, kteří čtete tyto řád-
ky. Přejeme vám i sobě, abychom 
byli zdraví a šťastní. Aby čas, který 
máme k dispozici, byl prožitý, a ne 
jen přežitý, a abychom ho trávili 
s těmi, které máme rádi a s kým je 

nám dobře. Krásné prožití všed-
ních i svátečních dnů letošních 
a šťastné vykročení do roku 2018 
srdečně přejí učitelé a přátelé Školy 
jógy KARAKAL.

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).

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:

4. 12. v 15.30
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

13. 12. v 15.30
MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

. Čtvrtek v 15.45 a 16.45 hodin.
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
Jak dítěti dopomoci správně růst (ob-
sahová náplň: praktické nácviky ma-
nipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxač-
ní polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 
fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
16., 23., 30. 1. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
16., 23., 30. 1. – 10.15 h.

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Dne 24. 1. se uskuteční besedy v 10 
a 12 h. Více informací na www.po-
madfm.cz.

PENzION HRAD

www.penzionhrad.cz

OC FrÝDA

DIVADLO pokračuje! 
Od 14.00 hod. loutková pohádka 

v dětském koutku. Pro děti od 3-9 let. 
Uvádí divadlo Loutkový svět. 

2. 12., od 14.00 
Mikulášská nadílka

16.12., od 14.00 
Vánoční příběh a koledy

 
SWING VÁNOCE

9. 12. od 15.00 TANČÍME 
s Big BLAST! Bandem

16. 12. od 15.00 NICOLLE BÝMA 
a swing music 30. léta & ZPÍVÁME 
KOLEDY se sborem VIT Gymnázia 
P. Bezruče, Pavlem Býmou a Evou 

Horeckou
 16. – 24. 12. 

PŘED VÁNOCEMI BALÍME!
Více na www.ocfryda.cz

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

kAPITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

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 

1. 12. Výroba adventní dekorace 
z přírodnin
6. 12. Možná přijde i Mikuláš
11. – 15. 12. Výroba vánočních přání 
a drobných dárků
18. - 19. 12. Pečení a zdobení vánoč-
ního cukroví
Každé úterý chodíme do tělocvičny 
od 16 do 17 hodin. S sebou přezůvky 
a sportovní oblečení.
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. 

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
Taneční studio má prostorný sál se 
zrcadly a kvalitní aparaturou. Přijďte 
se podívat a zatančit si do krásných 

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

1. 12. pátek VISACÍ ZÁMEK & 
ZÁVIŠ
DVOJKONCERT PUNKOVÝCH 
LEGEND A KNÍŽETE PORNO-
FOLKU
2. 12. sobota HITY 18PLUS – 
HOLKY VSTUP ZDARMA
DJ KOMÁR A DJ KAMIL S NEJ-
LEPŠÍMI HITY. HOLKY JDOU 
ZDARMA
8. 12. pátek VAULT: FORMAT 
C:/ & TIM B (DE)
TEKNO MUSIC NIGHT S HEAD-
LINERY Z NĚMECKA

9. 12. sobota SOUKROMÁ 
AKCE
VSTUP JEN PRO ZVANÉ
13. 12. středa PRIESSNITZ
POSLEDNÍ KONCERT JESENIC-
KÉ KAPELY PŘED PŘESTÁV-
KOU
15. 12. pátek PRAGO UNION
KATO S LIVE KAPELOU 
VE STOUNU 
16. 12. sobota DAVID STYPKA 
& BANDJEEZ
NENÍ CO DODAT – BUDE 
MEJDAN JAKO PRASE!

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

Pro inzerci 
volejte  

603 249 743

Nabízím 
baletní průpravu 
- balet klasika.
Tel.: 731 926 545

LD MOTOGARAGE
U VRBY

servis motocyklů 
ve Skalici

Tel.: 722 439 939, 
       603 960 907

Koncertní 
sbor Permoník

ADVENTNÍ KONCERT

09/12/2017 / 18.00
FRÝDEK-MÍSTEK

BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ 
PANNY MARIE

CYKLUS KONCERTŮ ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
JARO   LÉTO   PODZIM   ZIMA

VSTUPENKY V PRODEJI
1   on-line vstupenky na www.shf.cz
2   v Beskydském informačním centru ve Frýdku-Místku 
3    v místě konání koncertu 30 minut před zahájením

více informací

www.shf.cz
VSTUPNÉ 150,-KČ

zlevněné 100,-Kč 
(senioři, studenti, ZTP)
50,-Kč (ZTP/P) ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KONCERTY JSOU REALIZOVÁNY 
ZA FINANČNÍ PODPORY:

Akce podpořena Statutárním městem Frýdek-Místek

Obecní spolky ve spolupráci 
se ZŠ a Klubem seniorů Chlebovice 
vás zvou na akci

MIKULÁŠ
sobota

Včelařský naučný 
areál Chlebovice

9. prosince 2017

Sál: 
 14.00 - 16.00 _ výtvarné dílny
 17.00 - 18.00 _ vystoupení kouzelníka

Venkovní prostory: 
 14.15 _ vystoupení ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek
 15.30 _ vystoupení ZŠ Chlebovice
 16.00 _ rozsvícení stromečku s MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU
 17.00 _ živá hudba

Muzeum a vánoční výstava: 
 14.00 - 16.00

Program:

Změna programu vyhrazena.

Občerstvení zajištěno.

Chlebovický

www.chlebovice.cz

od 14 hodin

Ve dnech 27., 28. a 29. 
12. 2017 bude Magistrát 
města Frýdku-Místku 

z provozních důvodů pro 
veřejnost uzavřen.


