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Valentýnská párty pro některé 
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SVČ Klíč už připravilo nabídku 
letních pobytových táborů     (str. 4)

slovo primátora

Vážení občané,
máme za sebou složité hlasování ohledně nabytí ne-

movitosti – minimotorestu v Zelinkovicích, který je 
kulturním a společenským centrem této okrajové části. 
Pro každou okrajovou část, tedy i Chlebovice, Skalici, 
Lískovec a Panské Nové Dvory, jsme vyčlenili určité 
finanční prostředky k tomu, aby si tamější lidé prostřed-
nictvím svých osadních výborů sami rozhodovali o tom, 
kam je chtějí investovat. Nechápu tedy přístup části za-
stupitelů, kteří nyní odmítali podpořit snahu zelinko-
vických obyvatel zachovat objekt, který jim připadal 
strategicky natolik důležitý, že neměli problém sesbírat 
nadpoloviční počet občanů, kteří se vyslovili pro zacho-
vání objektu, jehož hlavní devízou je velký sál. Jak jsem 
už podotýkal na zastupitelstvu, kdyby se v nadpolovič-
ním počtu, tedy v řádech desetitisíců, vyslovili občané 
frýdecké nebo místecké části, asi by si nikdo ze zastupi-
telů netroufl proti jejich vůli jít. Ale u okrajových částí je 
tomu jinak. Za sebe opakuji, že pro mě má každý občan 
města, bez ohledu na to, kde bydlí, stejná práva. Jsme 
zastupitelé, máme je zastupovat všechny, bez rozdílu. 
Proč k obyvatelům okrajových částí přistupovat jinak, 
když jsou rovněž občané Frýdku-Místku? Proč bychom 
jim měli bránit ve skutcích, které považují za správ-
né, proč je nenechat použít „jejich“ vyčleněné peníze 
k účelu, který jim připadá v danou chvíli nejdůležitější? 
Takto se radnice chovat nemá a já jsem strašně rád, že 
se nakonec našla větší polovina těch, kteří to chápou po-
dobně jako já.  Michal Pobucký

Nabytí minimotorestu 
U Fojtíků v Zelinkovicích 
se podle očekávání stalo 
velkým tématem únorové-
ho zasedání zastupitelstva, 
v němž se našel dostatečný 
počet hlasů pro tento po-
žadavek osadního výboru 
a přání místních lidí až při 
opakovaném hlasování.

Koupi objektu, v němž 
lze provozovat restaurační 
zařízení a které hlavně dis-
ponuje sálem s kapacitou pro 
120 lidí, za cenu 5,4 milionu 
korun, jež byla navržena 
majiteli na základě znalec-
kého posudku, podpořili 
zastupitelé za ČSSD, KDU-
-ČSL, ANO, KSČM a Eva 
Richtrová z Realistického 
klubu, která nebyla přítom-
na prvnímu hlasování. Zá-
měr nepodpořili zástupci 
Našeho Města a také Klubu 
opozičních zastupitelů.

V úvodu diskuze vystou-
pila předsedkyně Osadního 
výboru Zelinkovice-Lysův-
ky Alice Ondračková, která 
shrnula důvody, proč zdejší 
lidé chtějí, aby radnice ob-

jekt koupila. Varovala při-
tom, aby nenastala situace 
jako v sousedních Chlebovi-
cích, kde byl před deseti lety 
podobný problém.

„Došlo tam k prodeji 
a dnes je z jejich hospody 
sklad elektrozařízení. Chle-
bovice ale aspoň mají vče-
lařský dům, i když kapacitně 
ne úplně vyhovující a nena-
hrazující restauraci. My tu 
šanci nemáme. Z obecního 
majetku město vlastní jen 
školku, hasičskou zbrojnici, 
hřiště a hřbitov. Jestli přijde-
me o hospodu, přijdeme o je-
dinou šanci, kde se mohou 
občané scházet. Přitom jsme 
aktivní vesnice,“ nabádala 
zastupitele před jejich roz-
hodnutím Alice Ondračková.

Náměstek primátora Jiří 
Kajzar ovšem zopakoval své 
výhrady ke koupi: „My ji 
nepodpoříme, protože máme 
velké pochybnosti o provo-
zování. Ti lidé nemají před-
stavu, co to obnáší, dnes se 
zavírají i některé hospody 
ve městě. Ten objekt potřebu-
je další investice, určitě další 

Na prosincovém zastupi-
telstvu se nenašel dostateč-
ný počet hlasů pro to, aby 
byla přijata nabídka měst-
ského Dopravního podni-
ku, na tom únorovém se 
radní ani zastupitelé nedo-
kázali shodnout, zda dosa-
vadní jeho činnost je příno-
sem nebo zátěží, ale nebyl 
podán ani žádný konkrét-
ní návrh k hlasování. Pro-
běhla tak vzrušená debata, 
která se zcela jistě přenese 
i na další jednání.

Dosavadní přínosy Do-
pravního podniku bez ohledu 
na to, že jím předložená na-
bídka na provozování MHD 
vlastními silami nebyla 
zastupitelstvem přijata, pre-

zentoval náměstek primátora 
Karel Deutscher. Zopakoval, 
že MHD je nyní provozována 
na základě smlouvy z roku 
2004, čemuž odpovídají i po-
skytované služby, a může 
podle ní fungovat až do roku 
2034. „Všechno se vyvíjí a je 
v zájmu města pohnout se 
vpřed. My chceme nové typy 
odbavování, klimatizace pro 
cestující, celonízkopodlažní 
autobusy, chytré zastávky, 
preference na křižovatkách, 
nosiče na kola, wi-fi v auto-
busech, rezervace míst pro 
kočárky a cyklisty a další 
věci, ale vše, co si dnes vy-
myslíme, tak zaplatíme a na-
konec to je ještě majetkem 
přepravce. Takové jsou dnes 

zákony. Abychom vše nemu-
seli řešit neustálými dodatky, 
můžeme jednou za čas vždy 
smlouvu přesoutěžit, ale to 
znamená vše koupit znova 
a s rizikem, jak nyní ukazuje 
Moravskoslezský kraj, kdy se 
nikdo do soutěží nehlásí nebo 
naopak – soutěž díky odvo-
lání účastníků trvá několik 
let. Nebo můžeme provozo-
vat vlastní dopravní podnik, 
ze kterého vyplývají velké 
ekonomické výhody, stálost 
a kontrola služby s důrazem 
na efektivnost,“ komentoval 
prezentaci Karel Deutscher, 
který v ní vyzdvihoval eko-
nomický přínos Dopravního 
podniku. 

 (Pokračování na str. 2)

ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO: O Zelinkovicích se hlasovalo dvakrát. 
 Foto: Petr Pavelka

Nabytí minimotorestu prošlo až napodruhé

dva miliony, aby se to poda-
řilo dát do nějakého stavu. 
Proto nesouhlasíme s cenou, 
která je podle nás přemrš-
těná. Zdejší lidé potřebují 
peníze na infrastrukturu, ka-
nalizaci, ne na to, aby tam byl 
pětkrát do roka ples.“ 

„Já beru zelinkovický 
osadní výbor jako jeden 
z nejaktivnějších, místní se 
chtějí setkávat. V momentě 
kdy přijdeme o ten prostor, 
ne o hospodu, ale objekt, 

v němž se může dít cokoliv, 
tak jej nebudeme mít čím na-
hradit. Místní přichází s tím, 
že cítí obrovskou nejistotu 
do budoucna, že cítí, jak je 

tato věc pro ně důležitá, a my 
jim nemůžeme říct jako velcí 
vezírové, že nemají pravdu, 
a kárat je, že to nedomysleli... 

 (Pokračování na str. 2)

Dopravní podnik – jablko sváru
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Výtěžek přesahující pa-
desát tisíc korun z tradič-
ní sbírky Vánoční strom, 
určený tentokrát pro 
městskou organizaci Žira-
fa, která poskytuje služby 
osobám s mentálním po-
stižením, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou po-
moc jiné fyzické osoby, už 
našel své využití. Byl po-
užit na nákup mechanic-
kých invalidních vozíků.

„Jsem moc rád, že rada 
města schválila tento účel, 
protože díky nakoupe-
ným vozíkům se všichni 
zdejší klienti mohou vy-
dat i na delší procházku, 
do kina nebo jen na nákup. 
Budou sloužit všem klien-
tům jako podpora během 
pobytu venku,“ vysvětlil 
při slavnostním předávání 
„pomocníků na kolech“ ná-
městek primátora Richard 
Žabka, který ještě jednou 
poděkoval i všem občanům, 
kteří na místeckém náměs-
tí přispěli v předvánočním 
čase na charitativní účely.

Peníze organizace Žirafa 
použila dle plánu tak, aby 
povýšila standard socia-
lizačních a aktivizačních 
činností pro klienty s ome-
zenou hybností. „Při výběru 

NOVÉ VOZÍKY: Žirafa pořídila z charitativní sbírky 
důležité „pomocníky“.  Foto: Petr Pavelka

Za výtěžek Vánočního stromu
Žirafa koupila invalidní vozíky

Dopravní podnik – jablko sváru
 (Pokračování ze str. 1)
Jeho založení totiž přimě-

lo ČSAD k tomu, že si tento 
soukromý dopravce nene-
chal zaplatit ztrátu za pro-
vozování MHD v roce 2016 
(5 mil.), ani přiměřený zisk 
za rok 2017 ve výši 3,7 mili-
onu a snížil rovněž o půl mi-
lionu deklarované náklady 
na provoz autobusového sta-
noviště. „Po založení vlast-
ního dopravního podniku 
bylo pozdvižení na vsi, pro-
tože se něco změnilo. Dali 
jsme najevo, že nejsme spo-
kojeni a mělo to své dopady, 
došlo ke snížení účtování 
ze strany ČSAD vůči měs-
tu o 9,2 milionu. Dalších 
400 tisíc se ušetřilo na do-
pravních analýzách, takže 
úspory se díky vlastnímu 
dopravnímu podniku vyšpl-
haly na 9,6 milionu, náklady 
na Dopravní podnik přitom 
prozatím činily 2,7 milionu. 
Celkem jsme tedy uspořili 
6,9 milionu,“ učinil závěr 
Karel Deutscher.

Přesto se rozvinula deba-
ta, jak má Dopravní podnik 
fungovat dál, zda má při-
pravovat novou nabídku, či 
nikoliv. Zastáncem jeho utlu-
mení byl i náměstek primá-
tora Jiří Kajzar. „Měli jsme 
nabídku a nepřijali ji. Ať si 
to rozhodne nové zastupitel-
stvo, nemrhejme dále pro-
středky, Dopravní podnik by 
měl zůstat jen v nouzovém 
režimu,“ nechal se slyšet Jiří 
Kajzar. „Tak minule byla 
diskuze o tom, že to není 
dobře připraveno, že se to má 
připravit lépe. Nyní se obje-
vila debata jiná, jestli se má 
vůbec něco připravovat. Tak 
buď chceme, aby jednoho 
dne MHD náš dopravní pod-
nik provozoval nebo to ne-
chceme. Někdo tu zase otočil 
o 180 stupňů, tak jaký je ná-
vrh, co se vlastně chce? Chce 
se, aby náš dopravní podnik 
už nepředložil žádnou nabíd-
ku a nekonkuroval ČSAD?“ 
ptal se primátor a opakovaně 
vyzýval ke konkrétnímu ná-

vrhu. Ten nikdo nepředložil.
„Ctihodné zastupitelstvo 

přijalo usnesení, že má Do-
pravní podnik Frýdek-Mís-
tek předložit nabídku. Mi-
nule jsme ji nepřijali, takže 
na tom dále pracují. Jestli 
chceme něco jinak, tak to 
na férovku řekněme,“ vybí-
zel Karel Deutscher, který se 
podivoval dehonestaci měst-
ského dopravního podniku. 
„ČSAD díky tomu změnilo 
chování, ušetřili jsme milio-
ny, ale když bude někdo v za-
stupitelstvu stále říkat, jaká 
je dopravní podnik blbost, 
tak ta karta asi nebude mít 
tu sílu – je to amatérismus. 
Za mě bych si rád zvolil ces-
tu, že budeme dále licitovat, 
tlačit dopravce, aby se cho-
val efektivně, hospodárně 
a služby byly na úrovni, ja-
kou chceme. Buď se budeme 
dál snažit něco změnit nebo 
můžeme do roku 2034 ležet. 
Podle mě je dobré projekty 
dokončovat,“ uzavřel Karel 
Deutscher.  (pp)

 (Pokračování ze str. 1)
...Naopak – měli bychom 

jim pomoci, zvlášť když ná-
kup lze realizovat z vyčleně-
ných peněz pro jejich poža-
davky. Podpořme je, protože 
minimotorest je tím místem, 
kde se mohou potkat a ne-
musí jezdit do města. Cena 
není malá, ale pak můžeme 
diktovat pravidla hry v tom-
to objektu,“ argumentoval 
náměstek primátora Karel 
Deutscher. Z opozičních za-
stupitelů si pak vzala slovo 
například Adéla Řehová, 
která sice konstatovala, že 
„obec bez hospody, školy 
a kostela není obec“, ale že 
koupi nepodpoří. Navrhova-
la, aby se záležitostí zabývala 
majetková komise. To se ne-

líbilo primátorovi Michalu 
Pobuckému. „Majetková ko-
mise je pouze poradní orgán 
a ze Zákona o obcích stejně 
musí rozhodnout zastupitel-
stvo,“ vyčítal primátor, kte-
rý se následně v prezentaci 
věnoval dostupným znalec-
kým posudkům. Znalecký 
posudek majitelů uváděl 
cenu za pozemek, budovu 
a příslušenství zhruba 6,7 
milionu, posudek města při-
bližně 7,1 milionu. K výsled-
né ceně majitelů 5,6 milionu 
a u města 4,8 milionu se znal-
ci dopracovali započtením 
„slabých stránek a rizik“. 
„Rizika jsou bezpředmětná, 
protože spojení s hasičárnou 
je pro nás naopak výhodou, 
to, že „většinu užitné plochy 

tvoří velký sál s jevištěm“ 
je zase to, co chceme a po-
třebujeme, parkovací místa 
jsou kolem komunikace, ale 
v počtu, o kterém si většina 
zařízení může nechat zdát, 
hluk také nevadí, když to 
není objekt k bydlení, žum-
pa na cizím pozemku není 
rizikem pro nás, protože ten 
pozemek je městský,“ vy-
jmenovával Michal Pobucký, 
aby se zastupitelé nebáli ceny 
nad výsledný znalecký po-
sudek. Miroslav Dokoupil 
upozornil, že zdůvodnění 
případné odchylky od ceny 
v místě a čase obvyklé je 
v důvodové zprávě dostateč-
né. „Budu hlasovat pro naby-
tí, protože jsem zažil období, 
kdy se odtrhlo Staré Město, 
pustili jsme Sviadnov a dnes 
nejsme katastrálně spojeni se 
Skalicí, kde se tendence k od-
tržení také vyskytovaly. Cho-
vejme se k těm lidem stejně 
jako k lidem na katastrálním 
území Místek a Frýdek,“ 
apeloval Miroslav Dokoupil.

Na čísla ve znaleckých 
posudcích navázal i Jaroslav 
Chýlek: „Já je velkoryse za-
nedbám. Ale obec má určité 
úkoly – část je dána záko-
nem, část zkušenostmi. Paní 
Řehová vyjmenovala, co 
obec dělá obcí, pak překva-
pivě řekne, že bude hlasovat 
proti. Neměli bychom se 
k okrajovým částem chovat 
macešsky, mají mít podobné 
vyžití jako ostatní. Je tam je-
diný velký sál, když jej ztra-
tíme, mělo by být povinností 
začít přemýšlet, kde jim jej 
zřídíme. A zřízení nového 
sálu by vyšlo levněji? Čas-
to měříme dvojím metrem. 
Někdy se zaštiťujeme, že to 
či ono ekonomicky nevy-
chází, ale my nejsme podni-
katelským subjektem, naším 
úkolem je zajistit lidem mož-
nost vyžití. Byznys dělám 

ve firmě, tady jsme na obci. 
A občané okrajových oblas-
tí mohou poukazovat na to, 
že z jejich pohledu některé 
investice v centru jsou mno-
hem zbytečnější, nechci při-
pomínat kašny a jiné. A kore-
laci s kanalizací – to nemůže 
nikdo myslet vážně. Ti lidé 
si zaslouží kanalizaci, stejně 
jako tu hospodu.“

„Já jsem jako občan Ze-
linkovic seznámen, jak to 
v této části funguje, a vím, 
že obyvatelé sousedních 
Chlebovic dodnes cítí jako 
křivdu, že se už nemají kde 
scházet. I Chlebovice Zelin-
kovice podpořily, protože 
vnímají tu potřebu. Já jsem 
přesvědčen, že místní se 
budou umět o ten objekt po-
starat,“ přidal se náměstek 
primátora Pavel Machala.

„Já jsem po obsáhlé disku-
zi pro, byť jsem se také zprvu 
vyjadřoval, že by měl v této 
věci rozhodnout trh. Buďto 
zrušme to usnesení, kdy jsme 
okrajovým částem dali urči-
tou autonomii, nebo je ne-
chejme ji využívat,“ prohlásil 
radní Jakub Míček a náměs-
tek primátora Richard Žabka 
jej doplnil, že KDU-ČSL je 
rovněž připraveno hlasovat 
pro návrh s tím, že „Zelinko-
vice ví, co dělají“.

I když ještě před hla-
sováním primátor Michal 
Pobucký vyzýval, aby 
město neházelo Zelinkovi-
ce a Lysůvky přes palubu 
a náměstek primátora Karel 
Deutscher, aby se neopako-
vala dvakrát stejná chyba, 
kdy město podobným způ-
sobem v Zelinkovicích už 
ztratilo jedno veřejné pro-
stranství u Jednoty, v prvním 
hlasování se dostatečný po-
čet hlasů nenašel. Povedlo se 
to těsně až napodruhé a oby-
vatelé Zelinkovic a Lysůvek 
si oddechli.  (pp)

Nabytí minimotorestu prošlo až napodruhé

mechanických invalidních 
vozíků jsme dbali na něko-
lik pro nás důležitých pa-
rametrů. Tedy nejen cenu, 
ale i nosnost, šíři sedu, 
jednoduchou manipulaci 
s vozíkem, možnost složení 
do auta, snadnou údržbu vo-
zíku a podobně. Při výběru 
jsme zohlednili také to, zda 
nám daná firma doveze vo-
zíky předvést a ukáže nám, 
jak se s nimi manipuluje. 

Také bylo důležité zajiště-
ní následného servisu a jak 
byla samotná firma pruž-
ná už při výběru. Nakonec 
jsme pořídili tři mechanické 
skládací vozíky s plnými 
koly a jejich rychlou mož-
nou demontáží, různých 
šíří sedů a jeden dokonce 
s nadměrnou nosností nad 
160 kilogramů,“ vysvětlila 
ředitelka zařízení Natálie 
Hamplová.  (pp)
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Dle zavedené tradice 
pár týdnů od Nového roku 
přivítal primátor Michal 
Pobucký na radnici rodin-
ku, jejímž středobodem 
je nyní první občánek 
roku. 1. ledna 2018 v 9.22 
po silvestrovském zážitku 
přišel na svět Tomáš Kreu-
zmann, který se v pracov-
ně primátora ukázal jako 
vyfešákovaný pohodář.

Maminka Lenka se 
ke konci těhotenství nešet-
řila, ještě na Štěpána byla 
na Ondřejníku a na Silvest-
ra si nenechala ujít ohňostroj 
u řeky. Za pár hodin nad 
ránem už spěchala do po-
rodnice a pak už šlo vše ráz 
na ráz. U porodu byl i tatí-
nek Ondřej, který potvrdil, 
že oproti prvorozené Ha-
ničce, která bude mít brzy 
tři roky, se kluk prodral 
na svět mnohem rychleji. 
Teď mají páreček, jsou spo-
kojeni a dalšího potomka 
již neplánují. „Hanička sice 
chtěla sestřičku, a když se 
teď navíc pozornost musí 
dělit dvěma, už se ptala, 

jestli můžeme brášku vrátit, 
ale občas i pomůže. Malý 
je hodný, hodně spinká, ta-
kový pohodář. Doufám, že 
mu to zůstane,“ líčila vesele 
maminka, která ujišťovala, 
že si rodinka nenechá ujít 
ani tradiční vítání občánků. 
To se nyní z důvodu rekon-
strukce síně na Frýdeckém 
zámku koná v Národním 
domě v Místku, kde rodiče 
přebírají pamětní list a drob-
né věcné dárky pro své dítě, 
včetně leporela, polštářku 
a vzpomínkového alba urče-
ného pro zaznamenání prv-
ních let života. Každá z ma-
minek dostává také kytku, 
která nemohla chybět ani 
při návštěvě primátora. „Pro 
Tomáška jsme měli připra-
ven tradiční zlatý řetízek 
s jeho monogramem a kníž-
ku. Z rodiny sálala pohoda, 
takže mu přeji, aby se ho 
drželo štěstí a samozřejmě 
také zdraví a aby se v životě 
dočkal co nejvíce pěkných 
prvenství,“ popřál prvnímu 
občánkovi letošního roku 
Michal Pobucký. (pp)

I když se někteří za-
stupitelé nechali slyšet, 
že restrikcí už je až pří-
liš a kladli na únorovém 
jednání zastupitelstva 
otázku, kde se omezení 
zastaví, nakonec 38 zvedlo 
ruku pro obecně závaznou 
vyhlášku o regulaci pro-
vozní doby hostinských 
provozoven, kterou se 

rozšiřuje seznam zařízení, 
které musí zavřít do půl-
noci a v pátek a v sobotu 
do jedné hodiny v noci.

Mezi prvními byla ome-
zena provozní doba non-
-stop provozovny na Rů-
žovém pahorku ve Frýdku 
a následoval ji Krokodýl 
na ulici Zahradní a Zubr 
na ulici Brožíkova. Rad-
ní a následně zastupitel-
stvo v poslední várce nyní 
schválili rozšíření vyhlášky 
o další dvě provozovny – 
Cihla na ulici Dobrovského 
a Kraken na sídlišti Slez-
ská, a došlo také na podnik 
MammaMia u místeckého 
náměstí, v historické části 
města.

„Většina provozovatelů 
se k tomu staví tak, že co je 
venku, to mě nezajímá, od-
mítají posílit ochranku a na-
lévají alkohol i osobám, kte-
ré už by další dostat neměly. 
Podnapilé osoby pak dělají 
kravál a ničí majetek a ur-

čitě u mě nemají přednost 
před lidmi, kteří mají nárok 
na klidný spánek. Podni-
katelé musí mít i určitou 
společenskou odpovědnost. 
Nám záleží na tom, jak se 
žije v tomto městě, chceme 
lidem zlepšit kvalitu života, 
na úkor několika lidí, kteří 
řvou do tří do rána a ničí 
majetek,“ říká primátor Mi-
chal Pobucký.

„Často přespolní lidé si 
pod rouškou anonymity 
v cizím městě dovolují to, 
co by si ve své obci nedovo-
lili. Omezení není pro pod-
nikatele likvidační, v těch 
hodinách už se nepije, ve-
čírek dožívá. Když si nejsou 
schopni po sobě ani uklidit, 
i když jsou evidentně pří-
činou nepořádku v centru, 
mohou si za to sami. My ur-
čitě nechceme v historické 
části města mít o víkendu 
po ránu takový binec,“ do-
plnil náměstek primátora 
Jiří Kajzar.  (pp)

NOVÝ ZASTUPITEL: Na únorovém jednání zastupi-
telstva složil zastupitelský slib advokát Jiří Fiala poté, co 
na své funkce rezignovala Silvie Schäferová. Tu na postu 
radní vystřídal Tomáš Chlebek.  Foto: Petr Pavelka

79. výročí odporu 8. pěšího pluku proti okupantům
Zveme vás k pietnímu aktu, který se uskuteční 

dne 14. března v 16 hodin 
u památníku odboje 8. pěšího pluku v Místku.

SPOKOJENÁ RODINKA: Primátor Michal Pobucký s rodinou prvního občánka 
roku 2018 Tomáše Kreuzmanna.  Foto: Petr Pavelka

První občánek je pohodář

Další noční podniky budou
mít omezenu provozní dobu

Městská policie spolu 
s Policií ČR a kurátorem 
pro mládež prověřila mla-
distvé v Clubu Kraken 
na frýdeckém sídlišti Slez-
ská. Na svatého Valentýna 
14. února se v něm konala 
Valentýnská párty, která 
prostřednictvím sociál-
ních sítí cílila na mladist-
vé. Kontrola byla zaměře-
na na podávání a požívání 
alkoholu mladistvými.

„V rámci kontroly byla 
u patnácti mladistvých 
provedena dechová zkouš-
ka na alkohol. U jedenácti 
z nich, byly mezi nimi i dvě 

patnáctileté děti, bylo zjiště-
no požití alkoholu. Alkohol 
testerem byly u kontrolo-
vaných naměřeny hodnoty 
od 0,17 do 1,95 promile,“ 
řekl primátor Michal Po-
bucký s tím, že šest mla-
distvých bylo po sepsání 
nutných náležitostí odeslá-
no samostatně domů. Dal-
ších pět, kteří byli ve znač-
ně podnapilém stavu, bylo 
na místě předáno rodičům.

Údaje o podnapilých 
mladistvých byly následně 
vloženy do informačního 
systému včasné intervence 
a dále se jimi bude zabývat 

odbor sociální péče, přes-
něji kurátor pro mládež. 
„Mladiství „hříšníci“ bu-
dou spolu s rodiči předvo-
láni k osobnímu pohovoru 
se sociálním kurátorem pro 
děti a mládež. Rodiče i ne-
zletilé dítě budou informo-
váni o nebezpečí konzuma-
ce návykových látek a bude 
jim nabídnuto také odborné 
poradenství. V případě, že 
kurátor na základě poho-
voru a daných skutečnos-
tí vyhodnotí, že se jedná 
o závažnější problém, po-
kračuje cílená spolupráce 
s rodinou,“ uvedla vedoucí 
oddělení sociálního pora-
denství pro mládež Miro-
slava Stopková s tím, že 
mnoho rodičů nezná kama-
rády svých dětí, neví, kde 
a jak tráví svůj čas, a často 
bývají chováním svých dětí 
překvapeni.

Městská policie má 
v plánu kontrolu na podá-
vání a požívání alkoholu 
mladistvými čas od času 
zopakovat.

PREVENTIVNÍ AKCE: Záběr z městského kamerové-
ho systému.

Valentýnská párty pro některé 
mladistvé neskončila dobře
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Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek 
(bývalé Beskydské infor-
mační centrum) prezen-
tovalo v průběhu ledna 
a února nabídku cestov-
ního ruchu města Frýd-
ku-Místku a nejbližšího 
okolí na nejvýznamněj-
ších veletrzích cestovního 
ruchu nejen v České re-
publice, ale také u souse-
dů na Slovensku. Na dal-
ším významném veletrhu 
se představí na téměř do-
mácí půdě, a to konkrétně 
na regionálním veletrhu 
v Ostravě, kterému je 
v kalendáři výstaviště 
na Černé louce vyhrazen 
2.–4. březen.

Tradiční veletrhy cestov-
ního ruchu, jako jsou Regi-
ontour Brno, Slovakiatour 
Bratislava, Holiday Wo-
rld Praha, probíhají vždy 
na počátku roku a jsou 
nejen setkáním odborní-
ků v cestovním ruchu, ale 
dnes především těch, kteří 
se chystají cestovat. Cesto-
vat po naší České republi-
ce. A právě těm jsou tyto 
výstavy určeny. Návštěv-
níci zde mají možnost pro-
střednictvím „face to face“ 
navštívit danou lokalitu, 

oblast, kraj a získat co nej-
více potřebných informací 
a rozhodnout se, kam za-
míří. 21. ročník regionální 
výstavy Dovolená a region 
Ostrava je nejoblíbenější 
výstavou cestovního ruchu 
v republice, kde najdete 
prezentace všech krajů 
České republiky.

„Město Frýdek-Místek 
prezentují zástupci Turis-
tického informačního cent-
ra Frýdek-Místek na všech 
těchto tradičních výstavách 
pod značkou turistické ob-
lasti Beskydy-Valašsko, 
která bývá součástí expo-
zice Moravskoslezského 
kraje. Šetříme tím finanční 
prostředky a jsme součástí 
ucelenější nabídky spojené 
s Beskydami, což dnešní 
klienti, které často nezajímá 
pouze jedno konkrétní mís-
to, ale celá oblast, vyžadují,“ 
vysvětlil náměstek primáto-
ra Karel Deutscher.

„Účastí na těchto výsta-
vách nám jde samozřejmě 
především co nejvíce dostat 
do povědomí nejen samotné 
město a jeho atraktivity, ale 
jde nám také o kýžený efekt 
prezentace. To znamená zís-
kat informace od návštěvní-
ků, proč se vlastně takových 

výstav účastní, s jakým 
očekáváním na výstavu 
přicházejí a zda je jejich 
očekávání naplněno,“ říká 
Monika Konvičná, ředitel-
ka příspěvkové organizace 
Turistické informační cent-
rum Frýdek-Místek. „Kole-
gyně, které po celý víkend 
na příslušné výstavě odpo-
vídají na dotazy návštěvní-
ků, po celou dobu provádí 
dotazníková šetření, která 
poté vyhodnocují. Výstupy 
jsou pak podnětem k plá-
nování dalších marketingo-
vých aktivit na úrovni ob-
lastní a krajské destinace,“ 
dodává Monika Konvičná.

Přestože dnes virtuální 
nabídka vede, z dotazní-
kového šetření na místech 
vyplynulo, že 65 % dota-
zovaných přišlo na výstavy 
právě najít to správné místo 
pro svou dovolenou či od-
počinek v tuzemsku. 54 % 
v naší turistické oblasti bylo 
a 73 % se chystá oblast na-
vštívit. Největší zájem 84 % 
byl o obecné informace 
a mapy s tipy výlety. „Ná-
vštěvníky jsou takzvaní 
požitkáři, 35 let a výše, kteří 
chtějí cestovat, zároveň po-
znávat, sportovat a užívat 
si,“ doplnila manažerka 

Radní města na svém 
posledním jednání schva-
lovali peníze pro sociální 
a zdravotní oblast. Nein-
vestiční dotace přesahují-
cí tři miliony tři sta tisíc 
korun následně posvětili 
zastupitelé, kteří zasedli 
koncem února.

Z rozpočtu města je navr-
ženo uvolnit přes 1,7 milio-
nů korun. Z toho jeden mili-
on je určen pro nemocnici, 
která za peníze hodlá kou-
pit novou sanitku. „Město 
v minulosti uzavřelo s ne-
mocnicí smlouvu o spolu-
práci, ve které se zavázalo 
každoročně finančně při-
spět na pořízení zdravotnic-
ké techniky,“ připomenul 
primátor Michal Pobucký. 
Dalších dvě stě tisíc by 
mělo být uvolněno na pro-
voz SeniorPointu, který zde 
vznikl jako první v Morav-
skoslezském kraji již v roce 
2013 a od té doby je plně 
využíván. Neinvestiční do-

tace by měla získat i poby-
tová zařízení mimo město, 
do kterých jsou z důvodu 
naplněné kapacity v míst-
ních zařízeních umísťováni 
občané Frýdku-Místku.

Z programu na podporu 
projektů v oblasti zdravot-
nictví by mělo být uvol-
něno osm set tisíc korun. 
Cílem programu je rozvoj 
zdravotní a následné péče, 
výchova ke zdraví, vytvá-
ření podmínek pro integra-
ci zdravotně postižených 
i podpora projektů zaměře-
ných na poskytování mo-
bilní paliativní péče. „Na-
vrhujeme podpořit projekt 
mobilní hospicové péče pro 
děti a dospělé, dále projekt 
na zajištění komfortu a inti-
mity při zdravotním vyšet-
ření, kdy nemocnice hodlá 
zakoupit vyšetřovací lehát-
ka a teleskopické zástěny. 
Finance na částečnou úhra-
du nákladů v rámci nákupu 
vybavení pro klienty Domu 

pokojného stáří by měla 
získat i Charita. Celkem 
je navrženo zastupitelům 
ke schválení dvacet projek-
tů,“ vyjmenoval náměstek 
primátora Richard Žabka, 
který má sociální oblast 
ve své kompetenci.

Zastupitelé budou 
schvalovat i dotace z pro-
gramu na podporu a rozvoj 
ostatních aktivit navazu-
jících na sociální služby. 
„Z programu navrhujeme 
rozdělit zhruba osm set 
tisíc korun na projekty, 
které pomohou zdravotně 
postiženým a sociálně zne-
výhodněným ke zkvalitňo-
vání života a začleňování 
do společnosti. Například 
společnost ADRA by moh-
la získat přes tři sta tisíc 
na dobrovolnické progra-
my a sociální šatník, Poda-
né ruce sto tisíc na koordi-
naci a provoz canisterapie 
ve městě a podobně,“ dopl-
nil Richard Žabka.

29. 6. – 7. 7.
ŠACHOVÝ TÁBOR | 9 dnů
Šachové turnaje i hříčky, 
sport, hry a soutěže v příro-
dě, celotáborová hra.
Věk: 7–13 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy
Místo: Horský hotel Palko-
vické hůrky, Palkovice
Cena: 3 900 Kč
Informace a přihlášky: 
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 763 | 
E-mail: tonda@klicfm.cz

11. – 21. 7.
LETIŠTĚ | 11 dnů

Piloti, letušky, celníci, řízení 
letového provozu, přepravci 
zavazadel, hotely, restaura-
ce... Samozřejmě také spous-
tu lidí z celého světa, kteří se 
dopravují na dlouhé i krátké 
vzdálenosti. Nesmí chybět 
ani teroristé, letištní ochrana 
či pašeráci. Co myslíš? Dá 
se na téma letiště vymyslet 
a užít si parádní tábor?
Neváhej a přihlas se. Zažij 
s námi 11 dní plných dob-
rodružství a poznání. Pro-
vedeme tě světem letecké 
dopravy. Dozvíš se mnoho 
zajímavostí z této oblasti, 
zahraješ si spoustu akčních 
i klidných her, něco hezké-
ho si vyrobíš, poznáš nová 
místa a získáš mnoho no-
vých kamarádů.

Rekreační areál Třemešek 
má kromě nádherných lesů 
a potoků bazén s pravou 
vodou a travnatými břehy 
a dřevěné chatky pro čtyři 
osoby. A to je kombinace, 
které žádný správný tábor-
ník neodolá.
Věk: 6–17 let
Ubytování: dřevěné chatky, 
teplá voda, sprchy, zděné so-
ciální zařízení
Místo: RA Třemešek, Tře-
mešek u Oskavy, okres Šum-
perk | www.tremesek.cz 
Cena: 4 350 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 4 050 Kč
Akce platí do 30. 4. 2018.
Informace a přihlášky: Pa-
trik Siegelstein | Telefon: 
732 646 125, 558 111 761 | 
E-mail: patrik@klicfm.cz
 (Kompletní nabídka 
 v příštím čísle)

Turistické informační centrum
prezentuje město Frýdek-Místek

centra Lucie Talavašková.
Turistické informační 

centrum Frýdek-Místek, 
p. o. připravilo pro letošní 
návštěvníky města mapu 
s tipy na výlety s názvem 
„Frýdek-Místek pro každé-

ho“ a město ji doplnilo nově 
vydanou brožurou, charak-
terizující Frýdek-Místek. 
„Skvěle nám oba materiály 
zapadají do požadavků ná-
vštěvníků,“ říká Monika 
Konvičná.  (pp)

Město i letos podporuje projekty
ze zdravotní a sociální oblasti

SVČ Klíč už připravilo nabídku 
letních pobytových táborů

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace. Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
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Beskydský ještěr pat-
ří filmařům a má dlou-
hatánskou historii, ten 
s přívlastkem Podbes-
kydský představuje jiný 
druh umění, a sice začí-
najících cukrářů. Čtvr-
tý ročník této soutěže se 
uskutečnil v prostředí 
pořádající Střední školy 
gastronomie, oděvnictví 
a služeb Frýdek-Místek.

„Byli jsme se podívat 
v čase, kdy se finální díla 
teprve rýsovala, ale už bylo 
jasné, že porotci to po pěti 
vyhrazených hodinách ne-
budou mít při hodnocení 
jednoduché. Úroveň nás 
zajímala i proto, že zrovna 
obor cukrářství by mohl 
být nosným při možné 
spolupráci školy s radnicí 
v prostorách kavárny Rad-
hošť,“ řekl náměstek pri-
mátora Pavel Machala.

Práci dvanácti soutěžících 
i její výsledek vyhodnotila 
tříčlenná odborná porota, 
které předsedala Eliška Der-
nerová, předsedkyně brněn-
ské pobočky Asociace ku-

chařů a cukrářů ČR. Téma 
slavnostního dortu podle ní 
nejlépe zvládla domácí Ale-
na Matulová, před cukrář-
kou z Olomouce a Frenštátu 
pod Radhoštěm. „Přesto-
že se na prvních příčkách 
umístili pouze tři ze soutěží-
cích, domnívám se, že jako 
pomyslné vítěze můžeme 
vnímat všechny zúčastněné 
žáky, neboť všichni se sna-
žili a předvedli krásné vý-
kony. Ve studovaném oboru 
udělali něco navíc a určitě 
je to posune dál pro jejich 
profesní dráhu,“ uvedl při 
závěrečném proslovu k sou-
těžícím ředitel školy Lukáš 
Smutný.

Tématem dortu vítězky 
bylo Vítání jara – zahradní 
slavnost. Jednoposchoďo-
vý dort ozdobila květinami 
z jedlého papíru a porotkyně 
určitě mohl zaujmout jeho 
špenátový korpus i krém 
ze šumivého vína. Dalšími 
sledovanými atributy kromě 
chuti a vzhledu byla i čisto-
ta prostředí, osobní hygiena 
a práce se surovinou.  (pp)

ZADĚLÁNO NA ÚSPĚCH: Domácí cukrářka měla před sebou ještě spoustu práce, 
ale její dílo Vítání jara ještě stihlo rozkvést.  Foto: Petr Pavelka

Cukráři soutěžili o ještěra

Děti z 5. ZŠ se zúčast-
nily akce Ledová Praha, 
která se koná každoročně 
o pololetních prázdni-
nách. Žáci měli příleži-
tost seznámit se s historií 
i současností hlavního 
města Prahy, s paměti-
hodnostmi a zajímavost-
mi, které často znají jen 
z vyprávění a obrázků.

Zážitků bylo opravdu 
hodně. Děti navštívily Tan-
čící dům, kde měl výstavu 
Josef Lada, Muzeum vos-
kových figurín, Národní 
muzeum, Muzeum Karlo-
va mostu, Muzeum Policie 
ČR, Staroměstskou radnici, 
kde viděly historické sály 
i podzemí radnice, a podí-
valy se taky na věž, ze které 
byl nádherný výhled na ve-

černí Staroměstské náměstí 
a okolí. Prošly se po Vác-
lavském náměstí i Karlově 
mostě a taky vyjely lanov-
kou na Petřín. Samozřejmě 
nechyběla prohlídka Zla-
té uličky na Hradčanech 
a knihovny ve Strahov-
ském klášteře. A protože 
děti chodí do kroužku vaře-
ní, navštívily i nově otevře-
nou restauraci Sia. Interiér 
této restaurace odkazuje 
na exotickou poetiku asij-
ských tržišť. Příprava jídel 
se odehrává v otevřené ku-
chyni, a to ve třech patrech 
a přímo před hosty. Dětem 
se pobyt v Praze velice líbil 
a už teď se těší na další po-
loletní prázdniny… 

 Vedoucí kroužku 
 R. Bortlíčková

Celotýdenní přípra-
vy týmů mateřské školy 
Anenská a mateřské ško-
ly J. Trnky vyvrcholily 9. 
února zahájením olym-
pijských her v mateřské 
škole Anenská. Obě ma-
teřské školy žily přípra-
vami, děti se seznamova-
ly s olympijskými sporty, 
s cizími zeměmi, jejich 
vlajkami, s pořádající 
zemí Jižní Koreou.

Nechyběla olympij-
ská vlajka, oheň i vlajky 

a maskoti jednotlivých 
týmů. Počasí nám připra-
vilo skvělé podmínky pro 
olympijské sportování. Děti 
si vyzkoušely disciplíny: 
lední hokej, krasobruslení, 
skoky, slalom, jízdu na bo-
bech, curling. Všichni malí 
sportovci vzdali hold čes-
ké vlajce za zpěvu hymny 
naší mateřské školy a čes-
ké hymny. Děti pochopily 
význam olympijských her 
a že je důležité chovat se 
fair play nejen při sportu, 

ale i v životě. Pohyb dětí 
v naší mateřské škole patří 
ke každodennímu rituálu. 
Děti mají širokou nabíd-
ku atraktivních pomůcek 
a nově vybavenou zahradu, 
lákající k pohybu. Pěstu-
jeme tak v dětech důležité 
návyky zdravého životního 
stylu, lásku a zájem o sport. 
To vše je součástí prevence 
patologických jevů. 

 Jana Poulíčková, 
 zástupkyně ředitelky 
 MŠ Anenská

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2017/2018 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě. 

NOVÉ KURZY
Od 5. 3. KERAMIKA 
| DOSPĚLÍ | 5 LEKCÍ

Kurz je věnován přede-
vším volné tvorbě účast-
níků s dopomocí lektora. 
Účastníci si vyzkoušejí vá-
lení, modelování i koneč-
né úpravy. Seznámí se 
podrobněji s jednou tech-
nikou zpracování hlíny. 
Své výrobky si kurzisté 

po konečné úpravě odne-
sou domů.
Věk: od 18 let
Cena: 750 Kč/5 lekcí 
(1 lekce: 120 minut)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17.00–19.00 hodin
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| e-mail: recepce@klicfm.cz

AKCE
3. 3. – 4. 3.

TECHNICKÝ VÍKEND 
| POBYTOVÁ AKCE

Víkendový pobyt pro všech-
ny technické nadšence. Vy-
myslíme různé konstrukce 
a modely ze stavebnice 
Merkur, naučíme se zákla-

dům stavby a programování 
robotů ze stavebnice Lego 
Mindstorms. Každý si vy-
robí malé autíčko na pohon 
pomocí pastičky na myši, 
gumičky nebo stlačeného 
vzduchu, se kterými pak 
uspořádáme závody. Těšit 
se můžeš i na mnoho zábav-
ných her a soutěží.
Věk: 8–15 let, Cena: 550 Kč
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ 
Višňovka | Odjezd: 16 ho-
din z TZ Višňovka
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz
 (Pokračování na str. 13)

Děti z 5. ZŠ na akci Ledová Praha

Malí olympionici v MŠ Anenská

Nabídka akcí a kurzů SVČ Klíč na měsíc březen
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V rámci 52. a zároveň 
posledního kola vyjeli 
hokejisté Frýdku-Míst-
ku do Ústí nad Labem. 
V první třetině padla je-
diná branka z Foltýnovy 
hokejky, v následujících 
dvaceti minutách tomu 
bylo podobně, tentokrát 
to byla branka, jejímž 
autorem byl Klimša, 
a jako v předešlé třetině, 
domácí frýdecko-mís-
teckého Danečka nepro-
pálili. Závěrečná třetina 
dopadla smírně.

Do začátku utkání 
vstoupili o mnoho aktiv-
něji hosté, což vyústilo 
v brzké vyloučení jednoho 
z ústeckých hráčů. Frýdek-
-Místek přesilovku doká-
zal proměnit, když Michael 
Foltýn prostřelil Dlouhého 

od pravého kruhu. Zápas 
pokračoval ve velmi vol-
ném tempu a bylo vidět, že 
oběma týmům o nic nejde.

V druhé dvacetiminu-
tovce oba týmy nastoupily 
s agresivnějším tempem 
hry. Tento fakt podpořilo 
mnoho vyloučení na obou 
stranách. Jednu z přesilo-
vek dokázal využít hostu-
jící David Klimša, který 
procedil puk za záda Dlou-
hého po závaru před domá-
cí brankou.

Ve třetí třetině byla vi-
dět hra nahoru dolů. Da-
niel Štumpf našel mezi 
kruhy Filipa Bajtka, který 
prostřelil Dlouhého mezi 
betony a navýšil náskok 
Frýdku-Místku na 0:3. 
I domácí se dočkali své 
branky díky Antonínu 

Melkovi, který šikovně 
uklidil puk za záda Da-
nečka.

Marek Malík (HC F-M): 
„Toto utkání bylo poslední 
pro obě mužstva. Přistou-
pili jsme k tomu zodpo-
vědně a už od první třeti-
ny jsme měli lepší pohyb, 
využili jsme dvě přesilové 
hry, které rozhodly utkání. 
Jsem rád, že jsme dneš-
ní utkání dotáhli do ví-
tězného konce. Naopak 
jsem zklamaný, že jsme 
se do vyřazovacích bojů 
nedostali, a to máme víc 
bodů než minulou sezonu. 
Můžeme už jen zavzpomí-
nat na zápasy, které nám 
utekly mezi prsty, a zapra-
covat na těch věcech, které 
se nám letošní sezónu ne-
dařily.“

Malé sokolské gym-
nastky se před koncem 
roku vydaly do Třebíče 
na svoje první Mistrov-
ství České republiky 
v soutěži teamgym (ko-
lektivní gymnastika). 
Na naše děvčátka z prv-
ních a druhých tříd čeka-
ly dvě disciplíny – akro-
bacie a trampolína.

Vše začalo brzkým vstá-
váním a dlouhým cestová-
ním za velkým závodem. 
Organizovaný trénink 
v Třebíči začínal už v 9 
hodin a naše gymnastky si 
postupně vyzkoušely obě 
nářadí tamní tělocvičny. 

Na slavnostním nástu-
pu si malé sokolky po-
prvé na gymnastických 
závodech vyslechly státní 
hymnu a nejen pro děti, 
ale především pro rodiče, 
to najednou bylo znamení, 
že se jedná opravdu o vel-
ký závod.

„Holky měly za sebou už 
troje závody v soutěži tea-
mgym, kde se nám ale ni-

kdy nepovedla trampolína 
odskákat bez větších chyb,“ 
uvedla trenérka Miroslava 
Aldersová a dále pokra-
čovala. „V Třebíči jsme 
nastupovaly hned na tram-
polínu, a tak jsme děvčata 
připravovaly na to, že je 
pro jejich celkový výsledek 
opravdu důležité zaskákat 
to čistě,“ dodala Aldersová. 
Nakonec se povedlo bez 
pádu zaskákat jak trampo-
línu, tak později i akrobacii 
a nadešel čas čekání, jak si 
povedou ostatní týmy a jak 
to celé dopadne.

Na závěr se malé sokol-
ky díky čistým a vyrov-
naným výkonům na obou 
disciplínách mohly rado-
vat z obrovského úspěchu, 
když v konkurenci sedmi 
týmů z celého Česka braly 
stříbro a titul vicemistryň 
republiky. Nejen trenérky 
byly na děti moc pyšné, ale 
také rodiče, kteří s nimi 
procestovali celou dvou-
měsíční sérii závodů a byli 
na tribunách hodně slyšet. 

„Mám velkou radost, že 
nejen pro nás trenérky je 
důležité, aby děti tento 
krásný, i když náročný, 
sport bavil a mají ve svých 
rodičích velkou podporu,“ 
říká trenérka Karolína 
Machalová a pokračuje. 
„Je radost vidět děti nad-
šené jen tak ze samotného 
tréninku, natož pak když 
stojí na stupních vítězů, 
přebírají medaile a samy 
vidí, že tvrdá práce nese 
poté sladkou odměnu. 
Vždyť tyto holky cvičí 
teprve druhou sezónu a už 
teď se můžou pyšnit tako-
vým úspěchem,“ uzavřela 
Machalová.

Gymnastky sokola vicemistryněmi ČR

PLAY OFF BEZ NÁS: Přes bodově vydařený závěr se nás 
vyřazovací boje letos týkat nebudou.  Foto: Petr Pavelka

I poslední venkovní zápas pro Rysy dopadl vítězně
HC Slovan Ústí n. L. – HC F-M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Zlín a Soči se v rám-
ci olympijské přestávky 
české extraligy i KHL 
utkali ve Frýdku-Místku 
v přátelském zápase. Ze-
jména Soči bavilo počet-
né osazenstvo haly Polár-
ka hezkým kombinačním 
hokejem a Zlín přehrálo 
jasně 5:0. 

O pět branek ruského 
týmu se postaralo pět růz-
ných hráčů a zaskvěl se bran-
kář Barulin, který předvedl 
několik skvělých zákroků 
a vychytal čisté konto. Hoke-
jisté Soči vstoupili do utkání 
skvěle, hned od prvních 
sekund začali ukazovat svou 
úroveň hodnou KHL. Už 
po první střele na branku se 
radovali z gólu, když Kaší-
ka propálil přesně mířenou 
ranou k tyči finský zadák 
Jyrki Jokipakka. Ve 13. mi-
nutě ruský tým svůj náskok 
zdvojnásobil, tentokrát do-
stal puk za Kašíkova záda 
po pěkné kombinační akci 
Jevgenij Lapenkov.

Ve druhé třetině se Zlín 
zlepšil a také si vytvořil 
několik šancí. Ty ale chy-
til skvělý Barulin a nebo 
skončily na jeho brankové 
konstrukci, jako v případě 
Honejskovy střely z úhlu. 
Ve 25. minutě dostal Zlín 
možnost zahrát si dvojná-
sobnou přesilovku. Tu ale 
nevyužil, a naopak sám 
inkasoval, když se vylouče-
ný Alexandr Achmaldinov 
vracel z trestné lavice.

I v závěrečné třetině se 
ale nakonec solidně ob-
sazená hala Polárka gólů 
dočkala. V 56. minutě se 
nejprve prosadil přesnou 
ranou pod ruku Štůraly 
Sergej Mamkin a o dvě mi-
nuty později ještě uzavřel 
skóre zápasu na konečných 
5:0 Jegor Morozov.

Sergei Zubov (HC 
Soči): „Hráli jsme celých 
šedesát minut. Náš bran-
kář předvedl skvělý vý-
kon. Drželi jsme se dané-
ho plánu a vyhráli jsme.“

Soči předvedlo Polárce 
hokej na úrovni KHL

Berani Zlín – HK Soči 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Psali jsme tu před ča-
sem o úspěšném tažení 
frýdecko-místeckých škol-
ních šachových družstev 
(a frýdlantského družstva) 
prosincovým okresním 
přeborem a o jejich postu-
pu do Krajského přeboru 
škol v šachu. Jsme velmi 
rádi, že můžeme oznámit: 
vítězné tažení pokračuje. 

V lednu se totiž konal 
již zmíněný krajský přebor 
a ve všech věkových kate-
goriích se rozhodlo o postu-
pu našich borců do dalšího 
kola, tentokrát republiko-
vého. V nejmladší kategorii 
1.–5. třída zvítězil tým ZŠ 
Komenského Frýdlant n. O. 
(Matyáš Kaňák, Ondřej Ma-
tusík, Martin Odtrčil a Petr 

Matusík) a na druhém, také 
ještě postupovém, místě 
skončilo družstvo 8. ZŠ Frý-
dek-Místek (Jaromír Osina, 
Antonín Zemek, Ondřej 
Šigut a Jan Ptáčník). V kate-
gorii 5.–9. tříd zvítězili hráči 
5. ZŠ Frýdek-Místek (Marek 
Miča, Ondřej Nytra, David 
Mavrev a Pavlína Dudová), 
na druhém místě skončili 
šachisté 6. ZŠ Frýdek-Mís-
tek (Radek Halamíček, Petr 
Gnojek, Tobiáš Krejčok 
a Matyáš Paseka). Dodejme 
ještě, že vítězná družstva 
v kategorii mladších i star-
ších žáků prošla turnaji 
bez ztráty bodu. V katego-
rii středních škol se plný 
úspěch bohužel nedostavil, 
ze dvou postupových míst 

uchvátili naši šachisté pouze 
jedno, když vítězem turnaje 
se stalo družstvo Gymnázia 
Petra Bezruče Frýdek-Mís-
tek „A“ (Dominik Kula, Na-
tálie Kaňáková, Matěj Ku-
chař a Rostislav Berezjuk). 
Družstvo „B“ z téže školy 
(Ondřej Havelka, Zuzana 
Gřesová, Jan Chlebek a An-
tonín Plšek) skončilo třetí. 

Shrnuto: Ze šesti postu-
pových míst jich ovládli 
šachoví talenti z Frýdku-
-Místku a Frýdlantu nad 
Ostravicí pět. Jedno místo 
tedy uniklo, ale nebuďme 
neskromní. Všem úspěš-
ným gratulujeme a přeje-
me jim hodně štěstí v červ-
nu v republikovém kole.

  Tomáš Adamec

Krajské přebory škol v šachu
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Nakonec výsledko-
vě velmi jednoznačný 
domácí dvojzápas mají 
za sebou frýdecko-mís-
tečtí volejbalisté, kteří 
v semifinále vyřazova-
cích bojů v 1. lize měří 
síly s Turnovem. Neměla 
to být tak lehká „písem-
ka“, protože na straně 
hostí jsou hráči z extra-
ligových týmů, ale také 
Beskydy se pro play off 
posílily a zatím jim to 
svědčí.

Oproti základní části se 
tak střetly týmy v silněj-
ších sestavách, ale v due-
lech hraných v hale 6. ZŠ 
bylo zřejmé, že domácí do-
kážou hostující tým ubrá-
nit. „Čekali jsme to těžší, 
protože těch extraligových 
zkušeností je u nich dost, 
ale zvládli jsme to velmi 
dobře hlavně tím, že jsme 
dokázali zatlačit servisem 
a pak ubránit. Blok se nám 
s příchodem Richarda 
Seiferta ještě významně 
posílil, ale hlavně jsme se 

celkově zlepšili v navazu-
jící obraně v poli, což byla 
dříve naše nejslabší herní 
činnost. Teď lépe dohrá-
váme bodovky a ten tým 
se hodně zvednul. Tur-
novští mají dva výborné 
univerzály, ale oba na tom 
postu hrát nemůžou, takže 
se jim ta síla trošku tříští. 
V druhém zápase nás ale 
dokázali pozlobit, zejmé-
na v druhém setu, v němž 
jsme neustále dotahovali 
a vyhráli až v koncovce,“ 
hodnotil hrající trenér 
Přemysl Kubala, který 
doufá, že jeho tým roz-
hodne už v pátečním du-
elu v Turnově. Kdyby se 
to nepovedlo, má šanci 
na sobotní reparát, a po-
kud by výhoda domácího 
prostředí znamenala srov-
nání 2:2 na zápasy, hrálo 
by se ve Frýdku-Místku 
znovu v sobotu 10. března. 
Všichni ale věří, že Bes-
kydy se znova svým divá-
kům ukážou až ve finále. 
 (pp)

SEMIFINÁLE PLAY OFF: Frýdecko-místečtí volejbalisté se prosazovali hlavně vý-
bornou obranou.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalisté bojují o finále
Beskydy – Turnov 3:0 (22, 20, 19)
Beskydy – Turnov 3:0 (13, 23, 19)

V zápase už jim šlo jen 
o čest a o potěchu domá-
cích fanoušků. Přesto 
dali hokejisté Frýdku-
-Místku do utkání s Tře-
bíčí, bojující o play-off, 
vše a dokázali zvítězit 
5:4. Základem úspěchu 
byla první třetina, kte-
rou domácí vyhráli 4:0. 

Na konci prostřední 
části však hosté vstře-
lili svou první branku 
a ve třetí třetině ještě 
zápas pořádně zdrama-
tizovali. Nejprve snížili 
na 3:4 a pak na 4:5. Vy-
rovnat však už nedoká-
zali. Tři body zůstaly 
ve Frýdku-Místku.

Slezané mohli do zá-
pasu s Třebíčí nastoupit 
uvolněně, protože věděli, 
že do play-off už postou-
pit nemohou. Naopak Ho-
rácké Slavii šlo o hodně. 
Ta si vítězstvím mohla 
zajistit postup do vyřazo-
vacích bojů a nenechávat 
tak vše na poslední kolo 
a přímý souboj o postup 

se Vsetínem.
V první třetině se uká-

zalo, že Frýdek-Místek 
rozhodně nedá Třebíči nic 
zadarmo. Slezané měli 
více ze hry a svou převa-
hu potvrdili hned čtyřmi 
brankami. Naproti tomu 
hosté kouzlo Jana Strme-
ně odčarovali až v samot-
ném závěru druhé třeti-
ny, ale nakonec se musel 
představit v bráně i stří-
dající Lukáš Daneček.

Jiří Juřík (HC F-M): 
V dnešním utkání byla 
první třetina aktivní a po-
vedlo se nám velmi efek-
tivně zakončovat. S výko-
nem jsme byli do druhé 
třetiny spokojeni. Pak si 
kluci asi mysleli, že zápas 
už je hotový, a soupeř se 
pomocí gólů lehce dostal 
do zápasu. Nakonec jsme 
byli rádi, že jsme zápas 
horko těžko udolali za tři 
body. Jsme rádi, že jsme 
se s domácími fanoušky 
rozloučili vítězným zápa-
sem.“

S domácími fanoušky
se rozloučili vítězstvím
HC F-M – SK Třebíč 5:4 (4:0, 0:1, 1:3)

Druholigoví fotbalisté 
MFK finišují v přípravě 
na jarní odvetnou část 
FNL. Doma prohráli s líd-
rem třetiligové soutěže 
z Prostějova 1:2. 

Na tento přípravný duel 
z 24. února budou muset 
fotbalisté MFK brzy zapo-
menout, a nebo naopak si 
z něj vzít velké ponaučení. 
Hanáci byli po svém návratu 
z chorvatského soustředění 
v Medulinu o něco aktivněj-
ší a v závěru prvního dějství 
šli dokonce i do vedení, když 

se prosadil Šteigl. Nám se 
krátce po změně stran po-
dařilo Literákem vyrovnat, 
jenže o pár minut později si 
soupeř jednobrankové vede-
ní vzal znovu zpátky. Těsné 
vedení si pak Prostějov udr-
žel až do konečného hvizdu 
hlavního rozhodčího.

O následujícím víkendu 
by měla Valcířům již začít 
mistrovská sezona. Sníh 
a velmi mrazivé počasí ale 
může úvodní duel na třinec-
kém stadionu zrušit, proto 
sledujte webové stránky klu-

bu, jak se situace vyvine.
Jan Žižka (asistent trenéra 

MFK F-M): „Dnešní zápas 
jsme prohráli naprosto za-
slouženě, kdy náš výkon 
nebyl optimální, zejména 
pak v první půli. Nenapadali 
jsme dobře, v soubojích jsme 
byli pozdě a zbytečně jsme 
díky nepřesnostem ztráceli 
jednoduché míče. Ve dru-
hém poločase to bylo už 
o malinko lepší, ale nic to ne-
mění na tom, že utkání jsme 
prohospodařili v první půli 
a zaslouženě tím prohráli.“

Tato příprava se nepovedla
MFK F-M – 1. SK Prostějov 1:2 (0:1)

Neoblíbená zimní pří-
prava je již minulostí. 
Ligový dorost U19 čeká 
vstup do jarní části a hlav-
ní trenér U19 a šéftrenér 
SCM Radomír Hlaváč 
zodpověděl na jejím pra-
hu několik otázek.

Jak se tým oproti tomu 
podzimnímu pozměnil?

„Nejdříve tedy k odcho-
dům. Do Liberce odešel 
brankář Hasalík, který se 
i přesto, že jsme mu v klubu 
nabízeli profesionální smlou-
vu, rozhodl pro sever Čech. 
To je jediný úbytek v kádru 
U19. Samozřejmě musíme 
k tomu ještě přičíst Vojtu 
Vokouna, který se koncem 
ledna podrobil operaci ko-
lene a na jaře s ním počítat 
nemůžeme. A příchody? 
Z Baníku Ostrava bude u nás 
na jaře působit stoper Holec 
a brankář Zouhar. Z Orlové 
k nám přichází levý obránce 
Botur, z Hranic útočník Kře-
nek a ze sousedního Třince 
další útočník Kvapil.“

Bude těžké se smířit 
s odchodem brankáře Ha-
salíka do Liberce?

Každý odchod talentova-
ného kluka z klubu zamrzí. 
Na druhou stranu, vždycky 
musíme na první místo dát 
to, co je pro hráče v jeho 
momentálním hráčském 
období to nejlepší. Lukáš 
je věkem ještě kategorie 
mladší dorost, konkrétně 
U17. Já si osobně myslím, že 
jeho odchod byl předčasný. 
U nás byl posunutý o dvě 
věkové kategorie, chytal 
dorosteneckou ligu. Už to 
je v jeho případě hraniční. 
V Liberci bude údajně tré-
novat s A mužstvem a chytat 
za juniorku. To si myslím, že 
je uspěchané pro jeho vývoj. 
Nicméně mu přeji, aby se 
dokázal prosadit. Charakte-
rově je to výborný kluk.“ 

Cíl pro jarní odvety je 
asi daný. Je jím záchrana 
ligové soutěže. Co byste ale 
k tomu ještě doplnil?

„Samozřejmě, že pro spl-

nění cíle uděláme všichni 
maximum, co bude v na-
šich silách a schopnostech. 
Když říkám všichni, mys-
lím tím celý klub. Souběž-
ně s tímto cílem jde ruku 
v ruce co nejlépe připravit 
dorazové dorostence roč-
níku 1999 pro přechod 
do mužské kategorie, nej-
lépe do profi fotbalu. To by 
měla být naše největší klu-
bová vize a motivace.“

Domácí zápasy budete 
hrát opět ve Stovkách. Jaké 
soupeře tedy diváci uvidí?

„Postupně to budou muž-
stva Karviné, Sparty Praha, 
Hradce Králové, Plzně, Slo-
vácka, Slavie Praha, Teplic, 
Zlína a Sigmy Olomouc, 
takže si myslím, že se mají 
naši fanoušci a diváci, kteří 
najdou cestu do Stovek, nač 
těšit. Tím je chci poprosit, 
aby naše kluky chodili pod-
porovat v co největším po-
čtu. Hráči to budou potřebo-
vat. Každý získaný bod bude 
důležitý.“

Ligoví dorostenci startují



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  8  ≈

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
s Frýdeckou skládkou za-
jistilo na březen 2018 svoz 
objemného odpadu for-
mou přistavení velkoobje-
mových kontejnerů na 63 
svozových místech.

Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 14.00 hodin, 
a odváženy budou následu-
jící den mezi 6.00 až 12.00 
h. Odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Ja-
kékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo 
dle ust. § 69 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, s možnos-
tí uložení pokuty až do výše 
50.000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská poli-
cie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly kon-
krétních stanovišť a bude 
sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku 
proti veřejnému pořádku, 
tj. odloží odpad mimo kon-
tejner.

Harmonogram svozu:
5. 3.

Frýdek, Panské Nové Dvo-
ry 2416 
Frýdek, Panské Nové Dvo-
ry 3444 (u býv. hř. TJ Sle-
zan)
Frýdek, ul. K Hájku 140 
(u obchodu)
Frýdek, ul. Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. Pur-
kyně)
Frýdek, ul. Bruzovská 1826 
(u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 

(u pečovatelských domů)
Místek, ul. Fibichova 1499 
(poblíž Gymnázia Petra 
Bezruče)
Místek, ul. Pionýrů 803

6. 3.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 
(naproti kříže)
Frýdek, ul. Nové Dvory – 
Vršavec 1825 (u lesa)
Frýdek, ul. Mánesova 438 
(u pivnice)
Frýdek, ul. Jeronýmova 428
Frýdek, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny)
Frýdek, ul. Míru za č. 
p. 1345 (u hřiště)
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti)
Místek, ul. Myslbekova 
2034 (u rozvodny)
Místek, ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný od-
pad)

7. 3.
Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 
1658 (u večerky „Maják“)
Frýdek, ul. Slezská 2898 
(na parkovišti)
Frýdek, ul. Černá cesta 
2874 (u obchodu)
Frýdek, ul. Křižíkova 1352 
(autobusové stanoviště VP)
Frýdek, ul. Tolstého 110 
(u telefonní budky)
Frýdek, ul. Maxe Švabin-
ského 2237 (směrem k ul. 
Lískovecká)

8. 3.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle 
I. P. Pavlova 284)
Frýdek, ul. Nad Mostárnou 
2631 (u lávky)
Frýdek, ul. Josefa Skupy 
2928 (za kulturním domem)
Frýdek, ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ)

Frýdek, ul. Klicperova 385 
(u popelnic)
Frýdek, ul. Slunečná 290
Frýdek, ul. Slunečná 302

12. 3.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku)
Místek, ul. Československé 
armády 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská 632 
(na parkovišti)
Místek, ul. Zdeňka Štěpán-
ka 154 (za restaurantem)
Místek, ul. Bezručova 232 
(u betonových zábran)
Místek, ul. K Olešné 1332

13. 3.
Místek, ul. Jiřího Trnky 72 
(u restaurace Morava)
Místek, ul. Dr. Antonína 
Vaculíka 1899 (parkoviště 
za 8. ZŠ)
Místek, ul. Frýdlantská 
2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 
63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru)
Chlebovice, ul. Františka 
Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Staříčská 78 
(u pana Martínka)
Lysůvky, ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 
5 (u lípy u odb. k jachting 
Palkovice)

14. 3.
Frýdek, ul. Jana Čapka 
3087
Frýdek, ul. M. Chasáka 
3149
Frýdek, ul. Pekařská 3421 
(za domem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad)
Místek, ul. Lesní 505
Místek, ul. Palkovická 305 

(u podchodu)
15. 3.

Lískovec, ul. K Sedlištím 
305 (u kulturního domu)
Lískovec, ul. K Sedlištím 
281 (u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu)
Skalice 137 (u kostela)
Skalice 128 (u vrby)
Skalice 32 (u žampionárny)
Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště)
Místek, ul. Kolaříkova 574
Místek, ul. Spořilov 1614 
(za domem)
Místek, ul. Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)

16. 3. – 19. 3.
Skalice – Kamenec rozcestí 
(poblíž č. p. 399)

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 

počítače, obrazovky, led-
nice, mrazáky, zbytky ba-
rev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma od-
ložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., ul. Jana Čapka 
– sídliště Slezská – býva-
lý areál stavebnin BETA, 
ul. Na Příkopě – pod esta-
kádou, ul. Collo-louky – 
vedle supermarketu Tesco). 
Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ stavební 
odpad ani biologický odpad 
(např. větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 498, nebo 
přímo na společnost Frý-
decká skládka, a.s., tel. 
558 440 066.

Odbory

OBNOVENÍ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM
OBECNÍHO BYTU PRO ROK 2018
Upozorňujeme všechny občany, kteří mají poda-

nou žádost o pronájem obecního bytu, na nutnost je-
jího obnovení do 31. 3. 2018. Toto lze provést pouze 
písemnou formou (formuláře jsou k dispozici na in-
formacích v budovách Magistrátu města, příp. na in-
ternetových stránkách statutárního města - http://
www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/
magistrat-mesta/odbor-spravy-obecniho-majetku/
tiskopisy-materialy/). 

Vyplněný formulář je možno odevzdat na podatel-
ně magistrátu nebo zaslat poštou na adresu Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Mís-
tek, 738 01. 

Pokud tak žadatel neučiní, jeho žádost bude z evi-
dence vyřazena.

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpa-
du na území statutárního 
města Frýdku-Místku, 
úpravu a rozšíření svozu 
objemného odpadu v roce 
2018. 

V minulých letech byl 
objemný odpad svážen pro-

střednictvím mobilních vel-
koobjemových kontejnerů, 
které se pravidelně přista-
vovaly na jaře a na podzim 
na celkem 63 svozových 
místech, a to většinou dva-
krát po sobě s rozestupem 
dvou týdnů.

V letošním roce nebudou 
velkoobjemové kontejnery 
přistavovány jen v dubnu 
a říjnu, ale průběžně s pře-
stávkami po celý rok, a to 
v měsících březnu, květnu, 
červenci, září a listopadu, 
s tím, že na každém místě 
budou kontejnery ve výše 
uvedených měsících přista-

veny pouze jednou. Ve vý-
sledku tak dojde k navýše-
ní o jeden svozový termín 
oproti minulosti, přičemž 
dostupnost kontejnerů bude 
v průběhu roku pro občany 
mnohem větší.

Ke změně systému bylo 
přistoupeno z důvodu ná-
růstu počtu objemného 
odpadu odkládaného k po-
pelnicím a kontejnerům 
na směsný a separovaný od-
pad a se snahou vyjít vstříc 
občanům a umožnit jim od-
ložení objemných odpadů 
v blízkosti jejich bydliště 
do nádob k tomu určených.

Změna svozu objemného odpadu
u tzv. jarního a podzimního úklidu

Občané statutární-
ho města Frýdek-Místek 
mohou ale také zdarma 
k odložení svých odpadů 
(kromě stavebních odpadů 
a zeminy) využít stávajících 
sběrných dvorů na ulicích 
Panské Nové Dvory, Jana 
Čapka, Na Příkopě a Collo-

-louky.
Dále je nutno upozornit, 

že odložení jakýchkoli od-
padů vedle kontejnerů, tak 
jako na kterémkoli jiném 
místě k tomu neurčeném, je 
považováno za přestupek, 
za který může být uložena 
pokuta až 50.000 Kč. 

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě včetně místních částí v březnu
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Víte, že i vy, pokud 
stále k úhradě daně z ne-
movitých věcí používá-
te klasickou složenku, 
máte možnost přihlásit 
se do 15. března 2018 
k novému a výhodnému 
placení této daně?

Výhody z přihlášení 
ke službě zasílání údajů 
pro placení daně z nemo-
vitých věcí e-mailem:

• Veškeré potřebné údaje 
vám budou zasílány elek-
tronicky (e-mailem), bude-
te tak mít perfektní přehled 
a informace vždy na jed-
nom místě. Zaslaný e-mail 
obsahuje shodné informace 
jako tištěná daňová složen-
ka + specifický QR kód.

• Zabráníte vzniku chyb 
při přepisování údajů z da-
ňové složenky – velká část 
poplatníků si nechává za-
sílat tištěnou daňovou slo-
ženku jen proto, aby měli 
k dispozici údaje pro bez-
hotovostní příkaz k úhra-
dě. Elektronická forma 
vyúčtování je pro ně vý-
hodnější, protože odpadá 
nutnost „ručního“ přepiso-
vání údajů. Stačí údaje jed-
noduše zkopírovat do in-
ternetového bankovnictví, 
nebo použít unikátní QR 
kód, který po načtení mo-
bilní platební aplikací jed-

noznačně identifikuje a od-
vede vaši platbu.

• V případě neuhrazení 
daně v zákonné lhůtě vám 
bude finančním úřadem za-
slán e-mail s upozorněním 
na nedoplatek. Tuto službu 
správce daně v jiných pří-
padech neposkytuje. 

• Aktivace služby je zcela 
zdarma. Stačí na územním 
pracovišti finančního úřadu 
podat vyplněnou „Žádost 
ve věci zasílání údajů pro 
placení daně z nemovitých 
věcí e-mailem“ (formulář je 
dostupný na www.financ-
nisprava.cz pod záložkou 
„daňové tiskopisy“).

• Aktivací této služby 
se vlastník nemovitosti 
nezavazuje ani neomezuje 
ve způsobu placení. Zůstá-
vá na vašem rozhodnutí, 
zda daň uhradíte bezho-
tovostním převodem, pro-
střednictvím internetového 
bankovnictví nebo pomocí 
mobilní platební aplikace – 
načtení QR kódu. 

• Přihlášením k této 
službě také prospějete ži-
votnímu prostředí, protože 
nebude potřeba tisknout 
papírovou složenku. 

Bližší informace jsou 
zveřejněny na http://www.
financnisprava.cz/cs/dane/
dane/dan-z-nemovitych-

-veci/dzn-Zasilani-udaju-
-pro-placeni-dane-emai-
lem

Výše uvedené se netýká 
poplatníků, kteří platí daň 
prostřednictvím SIPO nebo 

kterým jsou údaje o place-
ní daně z nemovitých věcí 
doručovány do jejich dato-
vých schránek. 

Pokud žádost nestihnete 
podat do 15. března 2018, 

bude vám služba aktivová-
na pro následující zdaňova-
cí období, tj. pro daň z ne-
movitých věcí na rok 2019. 
 Finanční úřad 
 pro Moravskoslezský kraj

Odbory

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. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-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. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (stavba je součástí pozemku 
p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 
m², I. NP (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 
m², I. NP (prodejna)
stavba č.p.1147, na pozemku p.č. 2982 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (stavba je součástí pozemku 
p.č. 2982) – tř. T.G.Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 435 m² 
(kavárna Radhošť)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí 
pozemku p.č. 3310) – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 104,64 
m², I. NP (prodejna).
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 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 
je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místec-
ká 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 (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bý-
valý sklad PHM – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 
m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez 
č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/7) – 
Místecká kasárna
- nebytové prostory o celkové výměře 
269,31 m2 (garáž)
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 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
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, Janáčko-
va, Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyús-
tění podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana 
a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná 
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:

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č.p. 1248, Zámecké náměstí, o vý-
měře 26,75 m2 (prodejna), 70,35 m² (prodejna), 7,54 
m² sociální zázemí, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Prostory lze pronajmout jako celek, kdy celková vý-
měra i se sociálním zařízením činí 104,64 m², tak každou 
z prodejen zvlášť, přičemž v tomto případě bude k výměře 
prodejny přičtena i polovina výměry sociálního zařízení.

Součástí prostor prodejny o výměře 26,75 m² jsou výlo-
hy směrem na Zámecké náměstí a prostor prodejny o vý-
měře 70,35 m² má samostatný vstup vedoucí přes domovní 
chodbu. 

V případě zájmu o pronájem pouze prodejny o výměře 
26,75 m², jejíž součástí jsou výlohy, činí minimální výše 
nájemného 2 400 Kč/m²/rok.

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájem-
ného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – 
pronájem nebytových prostor Zámecké náměstí 1248“ 
na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 22. 3. 
2018. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poš-
tovního razítka (nejpozději do 21. 3. 2018).

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

Nová služba pro občany k platbě daně z nemovitých věcí
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
Zvýšíme povědomí občanů o vlivech na ovzduší

Často diskutovaným 
tématem v zimních mě-
sících je smog, který 
nás v nich trápí častěji 
než v jiném ročním ob-
dobí. Tvrdit v šedivých 
dnech, že situace je rů-
žová, rozhodně nelze, 
nicméně podle Českého 
hydrometeorologického 
ústavu se kvalita ovzdu-
ší dlouhodobě zlepšu-
je, což dokládají jeho 
tabulky a grafy s na-
měřenými hodnotami 
škodlivin v ovzduší. Na-
víc konkrétně ve Frýd-
ku-Místku je kvalita 
ovzduší v porovnání 
s městy na Ostravsku 
nebo Karvinsku mno-
hem lepší a smogových 
dní je zde také méně. 
Přispívat k tomu se sna-
ží i radnice, i když sku-
tečnost, že jsme městem 
s velkou koncentrací 
obyvatel a průmyslu, 
blízko polských hranic, 
tedy v oblasti zasažené 
i emisemi z Polska, je 
velmi limitující.
Špatné ovzduší k nám 
proudí i od našich souse-

dů, což je problematikou, 
která by měla být řešena 
na vládní úrovni. Radni-
ce se ovšem dlouhodobě 
snaží přijímat opatření 
vedoucí ke zvyšování 
kvality ovzduší, a to jak 
v oblasti dopravní, tak 
životního prostředí a ze-
leně. Přímo na občany 
je apelováno, aby i oni 
přispěli svou „troškou 
do mlýna“, proto jsme 
i ve zpravodaji na tomto 
místě informovali o tom, 
jak je škodlivé spalovat 
v kotlích nevhodné mate-
riály. Město navíc nabízí 
již několik let „kotlíkové 
dotace“, které poskytuje 
na změnu způsobu vy-
tápění, pokud jsou lidé 
ochotni z pevných paliv 
přejít na vytápění ply-
nem, elektrickou energií 
nebo tepelným čerpa-
dlem. Žádat o ně mohou 
fyzické i právnické osoby 
s trvalým pobytem nebo 
sídlem na území města. 
„Tomu, kdo přejde z vy-
tápění tuhými palivy 
na vytápění plynem nebo 
elektřinou, poskytujeme 

dotaci až do výše 100 % 
pořizovacích nákladů, 
nejvýše však 20 tisíc ko-
run. Při změně způsobu 
vytápění na vytápění 
za pomocí tepelného 
čerpadla může být ža-
dateli poskytnuta dotace 
až do výše 70 tisíc Kč. 
Přispíváme také na vybu-
dování zařízení pro skla-
dování propanu určeného 
k vytápění rodinných 
domků. V tomto přípa-
dě mohou občané města 
bydlící mimo dosah ply-
novodu získat příspěvek 
od města až 70 tisíc ko-
run. Dále mohou občané 
žádat o dotaci na poří-
zení solárních kolektorů 
souvisejících se změnou 
způsobu vytápění nebo 
se změnou způsobu ohře-
vu teplé vody. Zde je po-
skytnutá dotace při vy-
užití solárního systému 
na přípravu teplé vody 
a přitápění ve výši 50 % 
skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů, 
maximálně do výše 50 ti-
síc korun,“ vysvětlil pri-
mátor Michal Pobucký.

Významný příspěvek 
radnice čistému ovzduší 
ve městě je samozřejmě 
projekt MHD zdarma, 
kterým se město snaží 
snížit osobní dopravu 
ve městě. „MHD zdarma 
jsme zavedli jako první 
v republice před sedmi 
lety. Od té doby vzrostly 
počty přepravených osob 
autobusy MHD o více jak 
50 %. Na některých lin-
kách, například na lince 
směřující až na Hukval-
dy, je nárůst přepravova-
ných osob více jak 70 %. 
Lidé se tedy vrátili do au-
tobusů, což v konečném 
důsledku odlehčuje měs-
tu od zplodin z výfuko-
vých plynů, prašnosti 
a hluku,“ říká náměstek 
primátora Karel Deut-
scher. Ten připomíná, že 
v souvislosti se snižová-
ním prašnosti město pro-
střednictvím technických 
služeb pravidelně udržuje 
místní komunikace, které 
jsou navíc v letních měsí-
cích také skrápěny.  
Přes všechna opatření 
město stále nejvíce trápí 

absence obchvatu. Průta-
hem, který vede centrem 
města, projede denně až 
45 tisíc vozidel a dalším 
hlavním tahem na Bes-
kydy projede 17 tisíc vo-
zidel denně. Navzdory 
neustálým obstrukcím 
ekologických aktivistů 
jsou již na větší část ob-
chvatu příslušná povo-
lení, v plném proudu už 
je i sanace skládky Ska-
tulův Hliník, která byla 
rovněž významnou pře-
kážkou výstavby, která 
by se letos měla konečně 
rozběhnout.
Výstavbu obchvatu má 
na starosti stát, město mu 
však pomáhalo z vlast-
ních prostředků s výku-
py pozemků v navržené 
trase.
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Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor sociál-
ních služeb, upozorňuje 
všechny žadatele, kteří 
již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v reži-
mu sociálního bydlení 
pro seniory ul. Sadová, 
ul. 17. listopadu, ul. Zá-
mecká, ul. Na Aleji 82, 
ul. Těšínská ve Frýdku-
-Místku, aby se mezi 3. 
lednem až 29. březnem 
2018 dostavili v úřední 
dny, tj. pondělí a středu 

(v době od 8.00 do 17.00 
h, polední přestávka 
11.30 – 12.30) a ve čtvrtek 
(v době od 13.00 do 15.00 
h), na odbor sociálních 
služeb, budova ul. Rad-
niční 1149, 1. patro, kan-
celář č. 210 k aktualizaci 
svých žádostí. K aktua-
lizaci je třeba doložit ak-
tuální potvrzení o výši 
příjmu (popř. o přiznání 
příspěvku nebo doplatku 
na bydlení) a doklad o ná-
jemním, podnájemním, 

vlastnickém nebo jiném 
právním vztahu prokazu-
jící bytovou situaci žada-
tele. 

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidě-
lení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o., ul. Lískovecká. Tito 
žadatelé budou své žádos-
ti aktualizovat až v dubnu 
2018.

 Marcela Pěkníková, 
 oddělení sociální práce

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory

Srdečně Vás zveme na 

 7.  Společenský večer 

nejen pro handicapované 
 v květinovém stylu 

 

 

9. BŘEZNA 2018 od 18.00 

           Národní dům Frýdek-Místek 

 

 

Těšit se můžete na: 

➢ dobrou zábavu 
➢ pestrý program  
➢ soutěže 

     

 
Cena vstupenky včetně večeře 300 Kč. 

 
 

Vstupenky k zakoupení v Dílně Radost, Železniční II 174,  
Staré Město, nebo na tel: 602 601 120 

PROSÍME ZÁJEMCE O PŘIHLÁŠENÍ SE DO 7. 3. 2018.  

M. GÖTTLICHEROVÉ (731 534 062)  NEBO L. KAŇOKOVÉ (734 876 497).  

 

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  A MOZKOVÝ JOGGING 
VYHLAŠUJE VE DNECH 12. – 18. 3. 2018  

NÁRODNÍ TÝDEN 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
Proč trénovat paměť? Jak funguje mozek? Co se dá zvládnout 
zapamatovat si pomocí různých technik. Jak si rychle zvednout 
sebevědomí …… 

nabízíme malou ochutnávku pro veřejnost. 

14. BŘEZNA 2018 
9,00 DO 11,00 HODIN   

V BUDOVĚ STARÉ FARY, FARNÍ 1, FRÝDEK - MÍSTEK 

VALENTÝNSKÝ PLES V HOSPICI: Pacienti tohoto městského zařízení měli 
i letos příležitost strávit příjemné chvíle se svými blízkými a při hudbě skupiny Sedl 
Band načerpat síly do dalších dní. „Když spočítáme pacienty s jejich příbuzný-
mi, tak jich bylo okolo šedesáti, k tomu kapela, dobrovolníci, personál – nakonec 
z toho vyšla docela velká kulturní akce, kterou zpestřila i tombola nebo různé hry,“ 
hodnotil náměstek primátora Richard Žabka. „Klientům se akce líbí, určitě ji zase 
zopakujeme,“ ujistil ředitel hospice Jan Jursa. Foto: Petr Pavelka

54 rodin z Frýdecko-
-Místecka již dostalo fi-
nanční podporu nadace 
Dobrý anděl, která po-
máhá rodinám, v nichž 
se dítě potýká s vážným 
onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěv-
kům dárců – Dobrých 
andělů – mohou všechny 
těžkosti zvládat lépe ale-
spoň po finanční strán-
ce. Pomozte najít další 
rodiny, které tuto pod-
poru potřebují!

„Dětí s vážným one-

mocněním, jejichž rodiny 
by potřebovaly finanč-
ní podporu, je mnohem 
více. Rodiče často neví, 
že u nás mohou o příspě-
vek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace 
co nejvíce rozšířila,“ říká 
Petr Sýkora, spoluzakla-
datel nadace Dobrý an-
děl. „Některým rodinám 
poradí lékaři či sociální 
pracovníci přímo v ne-
mocnici, jiným pomoc 
doporučí pacientské orga-
nizace. K mnohým z nich 

se ale i přesto tato infor-
mace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?

Dobří andělé pravidel-
ně každý měsíc podporují 
rodiny s nezaopatřenými 
dětmi, které zasáhlo váž-
né onemocnění. Typicky 
se jedná o:

• onkologické onemoc-
nění,

• selhání ledvin či jater,
• vážné metabolické 

poruchy,
• nemoc motýlích kří-

del,
• a další těžká kombino-

vaná postižení.
Za 6 let fungování na-

dace podpořili dárci více 
než 5 000 rodin z celé 
České republiky. Kromě 
dětských pacientů podpo-

rují také rodiny s dětmi, 
v nichž onemocněl rako-
vinou jeden z rodičů.

Jak můžete pomoci 
právě vy?

Pokud máte ve svém 
okolí rodinu s takto vážně 
nemocným dítětem, ne-
váhejte jí pomoc nadace 
doporučit. Kontakt je vel-
mi jednoduchý – stačí za-
volat nebo napsat e-mail 
a pracovníci již zajistí vše 
potřebné. Důležité je ne-

bát se ozvat, Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou.

Staňte se i vy Dobrý-
mi anděly – stačí krátká 
registrace na webových 
stránkách nadace a mů-
žete začít přispívat. Vaše 
finanční pomoc bude ro-
dinám odeslána do po-
sledního haléře. Díky 
svému Andělskému účtu 
si navíc můžete přečíst 
konkrétní příběhy rodin, 
kterým pomáháte.

Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

7. 3. v 10 hodin 
u pomníku T. G. Masaryka
pietní akce v den narozenin 
prezidenta T. G. Masaryka

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:
MIMO ČAS…

DŘEVĚNOU KAMEROU 
V GOROLII

Výstava jablunkovského rodáka 
Marcela Honzy je výběrem foto-
grafií tematicky spjatých s místy 
autorova dětství. Na fotografiích 
nejsou lidé a moderní domy, au-
tor spíše hledá minulost, byť spíše 
v odcházející přítomnosti dřevěnic 
či původních pralesních krajin. Fo-
tografuje dřevěnou kamerou Kodak 
na formát negativu 20×25 cm, ne-
gativy v temné komoře zpracová-
vá klasickým mokrým procesem. 
Negativy dále nejsou zvětšovány, 
metodou kopírování je na barytový 
papír získána fotografie.
Výstava potrvá do 11. března.

LEOPOLD PARMA
V roce 2018 si připomínáme 50 let 
od úmrtí Leopolda Parmy (1891– 
–1968). Působil na několika ško-
lách v regionu, které se staly místy 
setkávání s jeho přáteli-výtvarníky, 
mnohým z nich rovněž uspořádal 
výstavy. Vlastní pílí, snahou a talen-
tem se vypracoval na uznávaného 
umělce, jeho dřevoryty patří mezi 
nejlepší v rámci tohoto typu tvorby. 
Byl také dobrým malířem, věnoval 
se rovněž fotografování. Ve svých 
malířských a grafických pracích 
zachycoval rodný kraj, soustředil se 
na realistickou krajinomalbu přede-
vším z prostředí Beskyd. Vernisáž 
4. března v 17 hodin, výstava potrvá 
do 22. dubna.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 1. března v 16.30, 

Zelený dům
ZA VOLANTEM I ZA

zimě a radovánkách se zimou spoje-
ných. Veselá pohádka pro děti od tří 
let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Čt 1. 3. – St 31. 3. 

United colours 750 F≈M
Fotografie dokumentující loňský 
streetart festival. V roce 2017 uměl-
ci změnili svými barevnými obrazy 
ráz podchodu u Malého náměstí, 
stěn u haly Polárka a podchodu pod 
ulicí Beskydská. Vstup zdarma.

KINO
Čt 1. 3. v 17.00

Winchester: Sídlo démonů
USA / Austrálie | horor | 15+ | titulky 
| 99 min. | 130 / 110 Kč, premiéra.

Čt 1. 3. v 19.00
Rudá volavka

USA | thriller | 15+ | titulky | | 130 / 
110 Kč, premiéra.

Pá 2. 3. v 17.00
So 3. 3. v 17.00

Triky s trpaslíky
USA / Kanada | animovaný | pří-
stupný | dabing | 89 min. | 130 / 
110 Kč, premiéra – pro děti.

Pá 2. 3. v 19.00
Hranice práce a beseda 

s A. Rychlíkovou a S. Uhlovou
ČR | dokumentární | přístupný | čes-
ky | 70 min. | 60 Kč.

So 3. 3. v 19.00
Ne 4. 3. v 19.00

Noční hra
USA | komedie | 15+ | titulky | | 130 / 
110 Kč / premiéra.

Ne 4. 3. v 17.00
Coco

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 109 min. | 120 / 100 Kč, pro 
děti.

Po 5. 3. v 17.00
Prezident Blaník

Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník 
ohlásil prezidentskou kandidaturu, 
v kampani slíbil například más-
lo a lithium do každé rodiny nebo 
korupci dostupnou pro všechny. 
Kandidaturu na Hrad však nakonec 
nepodal, protože se jeho asistentovi 
Žížalovi nepodařilo doručit včas 
podpisové archy na ministerstvo 
vnitra. Celovečerní film navazuje 
na úspěšný seriál Kancelář Blaník. 
ČR | komedie | 15+ | česky | 90 min. 
| 120 / 100 Kč.

Po 5. 3. v 19.00
Nikdys nebyl

VB / FR / USA | thriller | 15+ | titul-
ky | 95 min. | 120 / 100 Kč, premiéra.

St 7. 3. v 16.00
Ekotopfilm festival

Čt 8. 3. v 17.00
Pá 9. 3. v 17.00

So 10. 3. v 17.00
Včelka Mája: Medové hry

Německo / Austrálie | animovaný | 
přístupný | dabing | 85 min. | 130 / 
110 Kč, premiéra – pro děti.

Čt 8. 3. v 19.00
Přání smrti

USA | akční | 15+ | titulky | | 130 Kč, 
premiéra.

Pá 9. 3. v 9.30
Bijásek: Čarodějné pohádky

Mikeš u cirkusu, Čarodějné pohád-
ky – Zálesák, Král a skřítek, Zasadil 
dědek řepu, Čarodějné pohádky – 
Jablka, Rohatá princezna, Jak Žof-
ka zachránila pana Levharta, Krtek 
a žvýkačka. Česko | pásmo pohádek 
| přístupný | dabing | 69 min. | 30 Kč, 
pro děti.

Pá 9. 3. v 19.00
So 10. 3. v 19.00
Po 12. 3. v 17.00
Út 13. 3. v 17.00
Tátova volha

ČR | komedie | přístupný | dabing | 
90 min. | 130 Kč, premiéra.

So 10. 3. v 15.00
Bijásek: Příšerákovi

Německo / VB | animovaný | pří-
stupný | dabing | 96 min. | 80 / 60 Kč, 
pro děti.

Po 12. 3. v 19.00
Mečiar a beseda 

s Terezou Nvotovou
SR / ČR | dokumentární | přístupný 
| originální | 89 min. | 100 / 80 Kč.

Út 13. 3. v 19.00
Já, Tonya

USA | životopisný | 15+ | titulky | 119 
min. | 120 / 100 Kč, premiéra.

St 14. 3. v 19.00
Zoufalé ženy dělají 

zoufalé věci
ČR | komedie | 12+ | česky | 83 min. 
| 120 Kč.

Čt 15. 3. v 18.00
Expediční kamera – Přírodní 

národy Barmy
Objevte neobjevené. Přátelská, fas-
cinující, nezapomenutelná. Taková 
je Barma. Beseda Davida Švejnohy.
Vstupné: 130 / 110 Kč nebo perma-
nentka na celý festival 220 Kč.

Čt 15. 3. ve 20.00
Expediční kamera – Hmyzí 

kuchyně
Přednáška a live cooking show. 
Vstup zdarma se vstupenkou na Pří-
rodní národy Barmy nebo perma-
nentkou na celý festival. 

Pá 16. 3. v 17.30
Expediční kamera 
– 1. filmový blok

Oddaný /8 min./
Back to Heights /15 min./
Nefritové vody /26 min./
Permanentka na celý festival: 220 / 
200 Kč
Filmový blok: 70 / 50 Kč

Pá 16. 3. v 19.00
Expediční kamera –

 2. filmový blok
DugOut /53 min./
Oči Boha /31 min./
Teória šťastia /36 min./
Permanentka na celý festival: 220 / 
200 Kč
Filmový blok: 70 / 50 Kč

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
Čt 15. 3. 18.30, Národní dům
Povídání v Zeleném baru 
s Miriam Löwensteinovou 

O bohatosti korejských kulturních 
tradic i o životě v současné Jižní 
Koreji si bude moderátor Libor 
Magdoň povídat s vysokoškol-
skou pedagožkou a koreanistkou 
doc. PhDr. Miriam Löwensteino-
vou, Ph.D. Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Čt 1. 3. – So 31. 3. 

Poslechovka
Výstava fotografií Ondřeje Pohlud-
ky, fanouška a dvorního fotografa 
hudebních akcí Poslechovka v Ze-
leném baru, které zachycují scénu 
místních DJs a párty v pověstném 
Zeleném baru v přístavbě Národ-
ního domu i v altánku ve Smetano-
vých sadech. Portréty, momentky 
a záběry detailů v nečekaných kon-
textech. Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Út 6. 3. v 19.00 

Zamilovaný sukničkář 
Mimo předplatné 
VYPRODÁNO
Ne 11. 3. v 19.00 

Herec a truhlář Majer mluví 
o stavu své domoviny 
Př. sk. Silné příběhy

Studio Hrdinů
Vystudovaný právník David Zá-
branský je český spisovatel a držitel 
ceny Magnesia litera. Jeho divadel-
ní debut byl napsán na objednávku 
Studia Hrdinů, konkrétně režisér-
ky K. Polívkové, a krom tématu 
„domovina“ se zabývá i životním 
osudem herce a truhláře Stanislava 
Majera. Zábranského, obyvatele 
pražské Letné a aktivního člena 
kulturního světa, evidentně štvou 
„hipsteři“, skupina „všezažilých 
volů“, která se podle něj povýšenec-
ky vymezuje vůči většinovým ná-
zorům a jejímž charakteristickým 
zástupcem je právě Stanislav Majer. 
Inscenace staví na rozdílných názo-
rech autora, protagonistů a tvůrčího 
týmu. Majer podává hutný a dlouhý 
monolog se silnou ironií a důsled-
ně přehrává. Stanislav Majer získal 
za tuto inscenaci Cenu divadelní 
kritiky za Mužský herecký výkon 
za rok 2016.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 4. 3. v 15.00 

Myška Klárka, veverka Terka 
a vločka, která se bála

Divadlo Ententýky
Zimní pohádka o koloběhu vody, 



≈  13  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuProgramová nabídka

KAMEROU NADŠENCI…
Komponovaný pořad, tentokráte 
věnovaný automobilům. Je určen 
zejména všem nadšencům, kteří 
fandí krásným a starým autům. 
Uvidíte např. závody motokár 
v Místku v roce 1960, dopravní 
ruch ve Frýdku-Místku v roce 1970, 
setkání majitelů trabantů, záběry 
z veteránských rallye.

Čtvrtek 8. března v 16.30 hodin, 
Zelený dům

MĚSTO ŠENOV 
1305 – 1998 – 2018

Z roku 1305 pochází první písemná 
zmínka o Šenově. Před dvaceti lety 
Parlament České republiky rozhodl 
o povýšení Šenova na město. Před-
náška přiblíží historii a současnost 
druhého nejmladšího města v Mo-
ravskoslezském kraji.
Čtvrtek 15. března v 16.30 hodin, 

Zelený dům
ŠUMNĚ NEŠUMNÝ 
FRÝDEK A MÍSTEK

Jakou podobu má současný Frýdek 
a Místek? Široké ulice přeplněné 
auty, parkoviště, ale i množství ze-
leně, hypermarkety a supermarke-
ty, tržnice, průmyslové zóny a také 
krásné památky.

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 obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-

mu zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a še-
trný 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

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 3. března v 15 hodin
Pohádky z pokojíčku

Pásmo veršovaných pohádek Fran-
tiška Hrubína s trochou poučení. 
Pohádkami děti provedou kamará-
di Ospalín, Trdlína a Šmodrchél – 
skřítci, kteří možná žijí i ve vašem 
pokojíčku. Pro děti od 3 let hraje 
ING Kolektiv – dámská sekce, 
vstupné 30 Kč.

Sobota 10. března v 15 hodin
Čert nikdy nespí

Zdeněk Kozák
Činoherní pohádka o tom, co všech-
no se stane, když čert omylem odne-
se do pekla anděla nebeského místo 
zlé královny. Pro děti od 5 let hraje 
DS Čtyřlístek, vstupné 30 Kč.

Půjčování kostýmů v březnu:
úterý a čtvrtek 

od 15 do 17 hodin

lIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
6. 3.

začátečníci v 19.00–20.00 hodin 
pokročilí v 20.00–21.00 hodin

TANEC NEBO VÍNO
Zahájení tanečních kurzů pro začá-
tečníky i pokročilé s ochutnávkou 
vína, pod vedením mistrů tance M. 

Prágra a Denisy Galandžárové. Po-
čet lekcí: 8, cena kurzu: 2 600 Kč/
pár. Přihláška na www.tanecnebo-
víno.cz

15. 3. v 9.00–17.00
Mezinárodní týden 
trénování paměti

Může přijít kdokoliv, kdo si chce vy-
zkoušet svou paměť s přítomnými 
lektory. Vstup zdarma.

16. 3. v 17.00–21.00
ČAJ O PÁTÉ

Tentokrát se skupinou ELLA.
Vstupné: 50 Kč

kulTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

středa 14. 3.
DUO JAMAHA
Koncert kapely

SVČ klÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
(Pokračování ze str. 5)

10. 3.  MISTROVSTVÍ MSK 
PUZZLE DVOJIC

Již poosmé budeme skládat puzzle 
ve dvojicích o mistra kraje. Zájemci 
si mohou zahrát i turnaj v piškvor-
kách o přeborníka města. 
Věk: 6–99 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 9.00–15.00 
hodin | Prezence: 9.00–9.30 hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

12. 3. TISK NA TEXTIL 
Razítka vyrobená technikou lino-
rytu použijeme pro originální plá-
těnou tašku s autorským potiskem. 
Ukážeme si i tisk smirkovým pa-
pírem nebo pomocí polystyrenu. 
Razítka využijete i pro další domácí 
tvoření. K dispozici budou potřebné 
pomůcky, barvy, předlohy, ukázky. 
Každý dostane černou a světlou plá-
těnou tašku k potisku.
Věk: od 15 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 17.00– 
–20.00 hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | e-mail: 
recepce@klicfm.cz
17. 3. SOBOTA PRO PRINCEZ-

NY | JARO SE PROBOUZÍ
Zima v tomto období umí ještě 
ukázat svou sílu a dokáže přinést 
na zem pěknou nadílku sněhu. Ov-
šem díky tomu, že se blíží pomalu 
jaro a čím dál častěji prokukuje slu-
níčko, jsou tyto dny brány jako po-
slední údery těžké zimy. Před námi 
jsou Velikonoce, které jsou svým 
původem svátkem jara. Seznámíme 
se s lidovými říkadly a zvyky, vyro-

bíme si hezké dekorace a čeká nás 
jarní očistná kúra.
Věk: 5–8 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 9.00–
–16.00 hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@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 jed-
né lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 
roku
Na všechny programy je třeba se 
předem 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 dobrými 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
St 7. 3. od 17 h.

V-klub FM
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-
-místeckých výtvarníků.

So 17. 3. od 20 h.
Slávek Janoušek 

& Luboš Vondrák
Pravidelný jarní koncert legendár-
ního folkového dua, které vás nejen 
neopakovatelně pobaví, ale rovněž 
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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 1900 - 200, ÚT až ČT 1900 - 2400,

PÁ a SO 1900-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDEBNÍ kluB STOuN

2. 3. pátek VAULT
TEKNO IN DA STOUN, SPE-
CIAL GUEST A STOUN DJS
3. 3. sobota SOUKROMÁ 
AKCE
9. 3. pátek INÉ KAFE 
SLOVENSKÁ PUKROCKO-
VÁ LEGENDA. SUPPORT: MF 
(PUNKROCK/SK)
10. 3. sobota BASS INVASION
INVAZE ZLOMENÝCH BEATŮ 

8 METRŮ POD ZEMÍ
16. 3. pátek STO ZVÍŘAT
NEJLEPŠÍ SKA KAPELA ČE-
-SKA PO LETECH OPĚT 
VE STOUNU TĚ NENECHÁ 
ANI CHVÍLI SEDĚT
17. 3. sobota HITY ZE ZÁHRO-
BÍ 18PLUS
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH 
DOB HRAJÍ KOMÁR & KA-
MIL, VSTUP OD 18 LET

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

i přijme k zamyšlení nad vším, co 
je kolem nás a čím žijeme. Vstupné 
150 Kč.

Aktuální výstava:
Johnovy a Károvy kytary

Kytary a jedna mandolína z depozi-
tářů Johna a Káry nyní lemují inte-
riér hospůdky, a to do chvíle, než se 
zde objeví další plánovaná výstava 
obrazů či fotografií.

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, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
nitního systému, správné dýchání, 
radost ze života…

2. 3. Čaj o páté
Rady – jak být zdravým. Tradiční 
setkání v kruhu přátel nad šálkem 
čaje s vyprávěním Zdeňka Šebes-
ty, jeho celoživotními zkušenostmi 
a besedou s tématem, které se týká 
každého z nás. OÁZA, program 
trvá přibližně 2 hodiny. 

10. 3. v 9.00–18.00
DEN PRO TEBE V OÁZE 

celodenní setkání s pestrou škálou 
jógových technik pro začátečníky 
i pokročilé.  Udělejte si čas sami pro 
sebe, přijďte si odpočinout, načerpat 
energii, inspirovat se. Budeme se 
věnovat svému tělu, kultivovat dech, 
dopřejeme si relaxaci a mnohé další.

Pravidelné čtvrtletní 
kurzy jógy:

Filozofie a praxe jógy pro začáteční-
ky, mírně pokročilé i pokročilé. Vše 
pro udržení či zlepšení fyzického, 
psychického a duševního zdraví. 
Výukové materiály pro lektory jógy 
i širokou veřejnost.

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Více informací na 
www.joga-karakal.cz.

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 asisten-
tek 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:

PŘÍPRAVA K PORODU
20. 3. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
27. 3. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

21. 3. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, 
pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
Čtvrtek v 15.30 a 16.30 hod

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

Jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
13., 20., 27. 3. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
13,. 20., 27. 3. – 10.00 h.

Více informací na 
www.pomadfm.cz

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

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 

5. – 8. 3. Tvoříme jarní výlohu pro 
knihkupectví Jakub
15. 3. Luštitelské odpoledne
Každé úterý chodíme do tělocvičny 
od 15.45 do 16.45 hodin. S sebou 
přezůvky a sportovní oblečení.
Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
doučování nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 

www.charitafm.cz/nezbeda

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
Taneční studio má prostorný sál se 
zrcadly a kvalitní aparaturou. Při-
jďte se podívat a zatančit si do krás-
ných 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 JUNIO-
ŘI (9–15 let) 

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

PENZION HRAD

www.penzionhrad.cz

ATElIÉr krESBy A MAlBy

 Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz
pravidelná výuka kresby 
a malby pro začátečníky

tvůrčí lekce a společná malba 
pro pokročilé 

tvůrčí ateliér pondělí 17–20
lekce pro děti pondělí 15–17

lekce pro mládež středa 
15–17 a 17–19

lekce pro dospělé – začátečníci 
úterý 9–12 a 16–19

KAPITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, 
Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 
724 091 889

www.kapitola.euVÝTVArNÝ 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

OC FrÝDA

10. 3., od 14.00 h.
Jarní ptáče, dál doskáče.

DIVADLO pro děti! 
Nový edukativní loutkový pořad 

se Strašfuňákem a Funilkou. 
Pro děti od 3–9 let. 

Uvádí divadlo Loutkový svět.
3. 3., 17. 3., od 14.00 – 17.00 h.
ZEMĚ NENÍ PLACATÁ! 

– MOBILNÍ PLANETÁRIUM
3D projekce filmů s přírodní 
a astronomickou tematikou. 
Vhodné pro děti i dospělé. 
Více na www.ocfryda.cz
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Momentálně nás zlo-
bily třeskuté mrazy, ale 
na konci března už bývá 
ve vzduchu cítit jaro. Při-
jďte ho přivítat do Veliko-
nočního městečka na ná-
městí Svobody v Místku, 
kde na vás čekají tradiční 
trhy s rukodělnými výrob-
ky a pochutinami všeho 
druhu, workshopy a díl-
ničky, dětská divadélka 
a bohatý hudební program 
s folklórním nádechem.

„Po velmi povedeném 
Masopustním jarmarku 
v duchu Farmářských trhů 
štafetu u veřejnosti oblí-
bených akcí na místeckém 
náměstí znovu převezme 
městská KulturaFM, v jejíž 
produkci se připravuje Ve-
likonoční městečko. I tady 
půjde o tradice, ale s mno-
hem bohatším, žánrově 
pestrým kulturním pro-
gramem, takže pro nás pro 
všechny znovu příležitost se 
potkat, vychutnat si pospoli-
tost, blížící se jaro, nějaké ty 
dobrůtky i odkaz velikonoč-
ních zvyků dřívějších gene-
rací,“ zve na Velikonoční 
městečko, které je neustále 
vylepšováno podobně jako 
to adventní, primátor Mi-
chal Pobucký.

„Letos budou součástí 
Velikonočního městeč-
ka nejrůznější workshopy 
a dílny. Zkušení řemeslníci 
předvedou pletení pomlá-
zek a košíků, vyřezávání 
ze dřeva, či předení a tka-
ní vlny,“ představuje do-
provodný program, který 
navodí atmosféru Veliko-
nočního městečka, Linda 
Hartenbergerová z Kul-

turyFM. Dodává, že pro 
děti budou připraveny vý-
tvarné dílničky, ve kterých 
si vyrobí velikonoční de-
korace. Kdo bude mít chuť 
se krásně ozdobit, zkusí 
oblíbené malování na obli-
čej, tentokráte inspirované 
jarem a Velikonocemi. 

Na náměstí budou také 
oblíbené trhy. Velikonoční 
městečko na tři dny zaplní 
stánky s různým tradičním 
zbožím, domácí gastro-
nomií a ručně vyráběným 
sortimentem. „Na náměstí 
bude mít místo také ohrád-
ka se zvířátky. Uvidíme, 
jestli farmáři přivezou i ně-
jaká mláďátka,“ říká k už 
pravidelné atrakci Linda 
Hartenbergerová.

„Na každý den je pro děti 
připravena jedna divadelní 
pohádka. Soubory divadél-
ka Ententýky, divadla Kře-
sadlo a divadla Kejkle si 
pro tuto příležitost vybraly 
představení, ze kterých 
na nás bude dýchat jarní 
atmosféra,“ představuje 
program pro dětské ná-
vštěvníky městečka ředitel 
KulturyFM Jakub Tichý. To 
páteční začne, jakmile pro-
jde náměstím Křížová cesta 
městem, která začíná v 9.00 
u kostela sv. Jana a Pavla 
a skončí u kostela sv. Jaku-
ba kolem desáté hodiny.

Kromě divadélek pro děti 
bude na pódiu bohatý hu-
dební program, který se po-
nese hlavně v duchu folkló-
ru. Ve čtvrtek bude pódium 
patřit valašské lidové hudbě. 
Postará se o to cimbálová 
muzika Úsměv. Na ni navá-
že legenda české folkrocko-

vé scény kapela Fleret se 
Zuzanou Šulákovou, dcerou 
slavné Jarmily Šulákové, 
frýdecko-místeckou scénu 
v pátečním programu za-
stoupí indie-folková hudební 
skupina Hrozen. „O páteč-
ním poledni zazní náměstím 
zpívané pašije. Biblický pří-
běh podle evangelia sv. Jana 
v podání spojených schol 
farnosti Frýdek,“ připomíná 
zajímavost letošního progra-
mu – tradiční křesťanské hu-
debně dramatické předsta-
vení – Jakub Tichý. Do dob 
gotiky a renesance návštěv-
níky městečka zavede hudba 
historického souboru Calata. 
Páteční podvečer bude patřit 
cimbálovým muzikám Sli-
fka z Frýdku-Místku a Friš 
z Ostravy. Den uzavře vy-
stoupení dětského folklórní-
ho souboru Ostravička. 

Sobotní program bude 
žánrově pestrý. „Dopoledne 
zahraje energickou muziku 
na pomezí swingu, latino 
a jazzu kapela HTK Band. 
Odpoledne návštěvníci 
městečka zjistí, co znamená 
spojení secesně-folkové duo 
dvojice Kaspar Melichar,“ 
představuje hudebníky, kte-
ří zahájí odpolední hudební 
program, Gabriela Skotni-
cová, další osoba z pořada-
telského týmu. I v sobotu se 
můžete potěšit poslechem 
tradiční cimbálovky, ten-
tokrát v podání cimbálové 
muziky Kotci z Čeladné. 
Na folk-rockovou strunu pak 
přítomné naladí stálice frý-
decko-místecké scény kape-
la F-M band a program celé-
ho Velikonočního městečka 
nakonec uzavře hudební 

VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ: V nabídce nemůže 
chybět folklór.  Foto: Petr Pavelka

Velikonoční městečko na konci března

Zastupitelstvo města 9. 
února 2009 rozhodlo udě-
lit Cenu statutárního měs-
ta Frýdku-Místku za rok 
2008 hudebnímu sklada-
teli Evženu Zámečníkovi. 

Místecký rodák Evžen 
Zámečník (nar. 5. 2. 1939) 
absolvoval hudební vzdělání 
na brněnské konzervatoři, 
pak na Janáčkově akademii 
múzických umění. Od roku 
1968 studoval na vysoké 
škole v Mnichově u profe-
sora Bialase. Kompoziční 
vzdělání završil aspirantu-
rou na pražské Akademii 
múzických umění v roce 
1978. Začínal jako houslista 
brněnské opery a pokračo-
val v dalších umělecky ná-
ročných povoláních. Složil 

čtyři opery, desítky skladeb 
vokálních a orchestrálních. 
Obsáhlá byla jeho komor-
ní tvorba, komponoval též 
koncertní hudbu pro velké 
dechové orchestry. 

Nalézal inspiraci v rod-
ném kraji a v obdivu k Le-
oši Janáčkovi. Nezapomínal 
na domov, na své kama-
rády-muzikanty, na Sym-
fonický orchestr Frýdek-
-Místek, na sbory Smetana 
a Martinů. Právě v jejich 
podání zazněly premiéry 
dvou kantát, které věnoval 
nám, občanům Frýdecko-
-Místecka. Kantáty Tam 
pod horami, pod vysoký-
mi a Lašské jaro vznikly 
na texty zdejších básníků 
a na lašskou lidovou píseň 

a poezii. Muzikantům naše-
ho kraje věnoval Hukvald-
skou serenádu pro smyčce. 
Jeho symfonická poema pro 
soprán, sólo a symfonický 
orchestr Frýdecké zvony 
zazněla v slavné premiéře 
v Národním domě v květnu 
2002 u příležitosti koncertu 
k 40. výročí Symfonického 
orchestru Frýdek-Místek.

Evžen Zámečník zemřel 
19. února 2018 ve věku 79 
let. V Brně, v místě rozlou-
čení s uznávanou osobností, 
smuteční kytice Statutár-
ního města Frýdku-Místku 
byla poděkováním rodného 
města skromnému a věrné-
mu umělci zdejšího regionu. 
 Anna Nováková, 

 kronikářka města

Zemřel držitel Ceny města Evžen Zámečník

5. 3., 12.00 – 16.30 
Výtvarná dílna pro děti 

Ústřední knihovna Frýdek, 
Jiráskova 506, Oddělení 
pro děti a mládež

6. 3., 14.30 Tvořílek 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 
111, Oddělení pro děti
6. 3., 18.00 Cestovatelská 
přednáška – Jana Vírová 

– Stará dobrá Kuba 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 
111-112, Modrý salonek, 
vstupné 20 Kč

9. 3., 17.00 Slavnostní 
vyhodnocení literární 

soutěže Můj svět 
Ústřední knihovna Frýdek, 
Jiráskova 506, Oddělení 
pro dospělé

9. 3.,16.00 Wolkrův 
Prostějov – okresní kolo 
soutěžní přehlídky před-

nesu a divadla poezie 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 
111-112, Modrý salonek
13. 3., 17.00 Strava jako 
základ zdraví zvířat – 

přednáška p. Domesové 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 
111-112, Modrý salonek
15. 3., Stalin – kaleidoskop 
průsečíků, milníků a mýtů 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 

111-112, Modrý salonek
20. 3. Jarní výtvarná 

dílna pro děti 
Pobočka Slezská, 11. ZŠ, J. 
z Poděbrad

22. 3., 16.30 Přednáška 
Mgr. Gabriely 

Pelikánové A. Mucha 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 
111-112, Modrý salonek
23. 3. Noc s Andersenem 

– pro přihlášené děti 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 
111-112
26. 3., 12.00–16.30 Veliko-

noční výtvarná dílna 
Ústřední knihovna Frýdek, 
Jiráskova 506, Oddělení 
pro děti a mládež
27. 3. Přednáška spisova-

tele Arnošta Vašíčka 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 
111-112, Modrý salonek

28. 3., 18.00 Čaj o šesté 
s Alešem Nitrou 

Ústřední knihovna Frýdek, 
Jiráskova 506, Oddělení 
pro dospělé

12. 4., 18.00 Cestovatel-
ská přednáška – Lenka 

a Václav Špillarovi 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 
111-112, Modrý salonek, 
vstupné 20 Kč

Březen – měsíc čtenářů: řada zajímavých akcí 
a výhod pro čtenáře i ostatní uživatele knihovny

soubor BraAgas, který se 
zaměřuje na lidovou histo-
rickou hudbu. 

Velikonoční městečko 
pořádá Statutární město 
Frýdek-Místek prostřednic-
tvím KulturyFM, s přispě-
ním městských společností 
TS a. s. a Frýdecká skládka 
a. s. Na všechny koncerty, 
dílny a atrakce tak může 
být vstup zdarma. 

Program:
Čt 29. 3.

15.00 Divadýlko Ententý-
ky Jarní pohádka s myškou 
Klárkou a veverkou Terkou
16.00 Cimbálová muzika 
Úsměv z Ostravy
17.00 Fleret a Zuzana Šu-
láková folk-rock

Pá 30. 3.
10.00 Divadlo Křesadlo 

pohádka Vodníčkovo jaro
11.00 Hrozen indie-folk
12.00 Zpívané pašije
14.00 CALATA historická 
hudba
15.00 Cimbálová muzika 
Slifka z Frýdku-Místku
16.00 Cimbálová muzika 
Friš z Ostravy
17.00 Ostravička dětský 
folklorní soubor

So 31. 3.
10.00 Divadlo Kejkle po-
hádka Velikonoční hrátky
11.00 HTK Band jazz, 
swing, folklor
14.00 Kaspar Melichar se-
cesně-folkové duo
15.00 Cimbálová muzika 
Kotci z Čeladné
16.00 F-M band folk-rock
17.00 BraAgas world music 
a lidová historická hudba
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Pro inzerci  volejte  

603 249 743

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

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichý 

731 504 306  

PORTÁL OBČANA: www.uradfm.cz

Hledám ZDRAVOTNÍ SESTRU, 0,5 úvazek
Snadná práce - i důchodkyně.
Kožní amb.a denní stacionář.

Tel.  606 707 070

PEDIKÚRA
Dita Michálková
T. G. Masaryka 496,

738 01 Frýdek-Místek
Objednávky na tel.:

604 353 845

OSLAVTE S NÁMI VELIKONOCE!
Tradiční trhy, pestrý program na pódiu, dětské dílny, 

workshopy, zvířátka. Velikonoční městečko na místec-
kém náměstí Svobody se letos ponese v duchu folklóru, 
o který se postarají hlavně hudebníci. Na pódiu uvidíte 
kapely Fleret, Hrozen, HTK Band, F-M band, cimbálová 
muzika z Ostravy, Čeladné i Frýdku-Místku. Děti se jis-
tě pobaví u divadýlek. Čt - So / 29. 3. - 31. 3. 
Ladislav Zibura a jeho nová stand-up show

Před třemi lety se na české scéně objevil z niče-
ho nic mladý, svérázný cestovatel a novinář se speci-
fickým humorem, kterým si získal široké publikum 
nejen mezi mladou generací. Ladislav Zibura na pod-
zim vyrazil na novou tour s názvem Už nikdy pěš-
ky po Arménii a Gruzii. Příběh jeho pěší, cyklistické 
a stopařské výpravy je svědectvím o jednoduchosti 
života a půvabu svobody. A pozor! Prý se budete smát 
od začátku až do konce. Aby se dostalo na všechny, 
chystáme pro vás dvě představení od 17.00 a od 20.00. 
St / 11. 4. / 17.00 & 20.00 / Nová scéna Vlast


