
Zpravodaj
Frýdku≈Místku

Číslo: 22/2018 Ročník XXVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
Rozsvícením vánočního stromu jsme vstoupili 

do doby adventu a já chci popřát všem, ke kterým jsem 
nemohl promluvit přímo na náměstí, aby toto období 
prožili co možná nejpříjemněji, bez zbytečného shonu, 
ale s o to více zastaveními se známými a přáteli.

K Vánocům ve Frýdku-Místku patří mnoho akcí, 
o nichž informujeme ve zpravodaji, ale i na městském 
webu a facebooku, a každým rokem je vyhlašována 
rovněž veřejná sbírka Vánoční strom. Zahájena byla 
právě v den, kdy jsme na náměstí Svobody slavnostně 
rozsvítili mnohonásobně vyšší Vánoční strom, u které-
ho najdete stejnojmenného charitativního bratříčka, kde 
můžete přispět na dobrou věc. Z výtěžku bude tentokrát 
zakoupen elektrický zvedák, který výrazně pomůže 
pečovatelkám z naší Pečovatelské služby při manipula-
ci s imobilními a těžce se pohybujícími osobami. Nej-
štědřejší jste byli právě před deseti lety, kdy byl výtěžek 
sbírky určen také pro tuto městskou příspěvkovou orga-
nizaci. Tenkrát se vybralo bezmála 87 tisíc korun, tak to 
zkusme letos zopakovat.  Michal Pobucký

Představujeme nového náměstka 
Radovana Hořínka (str. 2)

Téma: Město bez heren, ubytoven 
a byznysu s chudobou (str. 2)

Nezbytné kácení i vysazování 
nových stromů (str. 3, 4)

Poslední listopadový 
den byl vyhrazen tra-
diční akci s rozsvícením 
vánočního „stromečku“, 
dá-li se tak říct dvanác-
timetrové jedli, která 
se v plné kráse ukázala 
poté, co primátor Michal 
Pobucký s členkou dět-
ského folklorního sou-
boru Ostravička odemkl 
na místeckém náměstí 
klíčem symbolický zá-
mek k Vánocům.

Pódium už předtím pat-
řilo folklóru, představil se 
René Souček a po rozžeh-
nutí vánoční výzdoby ladil 
tóny David Stypka a jeho 
Bandjeez. V dalších dnech 
bude místecké náměstí 
až do 23. prosince patřit 
nejrůznějším interpretům 
a souborům přinášejícím 
opravdovou nadílku v po-
době bohatého kulturního 
programu. Při tom všem 
budou každodenně probí-
hat vánoční trhy a ve vy-
hrazené dny se děti mohou 
těšit na vláček, adventní 

dílničky nebo Ježíškovu 
poštu.

Programu s tou pravou 
vánoční atmosférou se 
letos dočká i frýdecké ná-
městí, protože se do Frýd-
ku-Místku vrací vánoční 
kamion Coca-Cola, který 
si pro svou pouť republi-
kou vyhradil pro zastávku 
na Zámeckém náměstí da-
tum 5. prosince. Vánoční 
kamion vypadá zrovna 
tak, jak ho znáte z televiz-
ní reklamy a přiváží San-
ta Clause, hravé skřítky, 
spoustu zábavy, soutěží, 
písniček a dalších překva-
pení.

Celý program začí-
ná v 16.00 a při čekání 
na Santu se účastníci za-
pojují do soutěží a mohou 
se naučit Santův vánoční 
tanec. Po kouzelném pří-
jezdu se mohou vyfotit se 
Santou v jeho pokojíčku.

Stejně tak si obě části 
nemusí vyčítat vánoční 
strom, protože ten i letos 
zdobí obě náměstí. To frý-

ROZSVÍTIL SE STROMEČEK: Primátor Michal Pobucký s členkou souboru Ost-
ravička symbolickým klíčem zahájil advent ve městě.  Foto: Petr Pavelka

Advent začal tradičně rozsvícením „stromečku“

decké krášlí desetimetrová 
jedle, kterou město získa-
lo od občana z lokality 
Na Veselé. I tento strom je 
nazdoben světelnými ře-
tězy a kromě něj i stromy 
kolem kašny.

Vánoční výzdobu měs-
to postupně obměňuje, 
ale také rozšiřuje. Do no-
vých prvků bylo investo-
váno půl milionu korun. 
Různé tvary světelných 
ozdob, převěsů a gejzírů 

spatří občané na tradič-
ních místech, ke kterým 
patří například Park pod 
zámkem, okolí kulturního 
domu a frekventované uli-
ce a místa ve městě, včetně 
okrajových částí.  (pp)

Statutární město Frý-
dek-Místek získalo dotaci 
na odkanalizování míst-
ních částí Chlebovice, Ska-
lice, Zelinkovice a Lysův-
ky. Celkové náklady jsou 
dle projektové dokumen-
tace vyčísleny na 283 mi-
lionů korun, z toho přislí-
bená dotace ze Státního 
fondu životního prostředí 
ČR činí 143 milionů, tedy 
více jak polovinu. Aby 
město splaškovou kana-
lizaci začalo stavět, musí 
mít dostatečný počet uza-
vřených smluv s majiteli 

domů, že se na kanalizaci 
napojí, aby v budoucnu 
nemuselo dotace vracet. 
Zatím se do toho lidem 
hlavně ve Skalici a Chle-
bovicích ale moc nechce. 

Kanalizaci chce město vy-
budovat hlavně z ekologic-
kých důvodů. Nedostatečně 
předčištěné odpadní vody 
ze septiků jsou často sve-
deny přímo do potoka nebo 
zasakují do podzemí, což je 
nepřípustné. Navíc platí, že 
majitelé domů musí splaško-
vou vodu odvádět buď do ve-
řejné kanalizace, kterou na-
bízíme vybudovat, nebo mít 
domovní čistírnu odpadních 
vod, nebo nepropustnou 

žumpu a k tomu evidovat pro 
úřady doklady o vývozu od-
povídající spotřebě v domě. 
Pokud nakládají s odpadní-
mu vodami jinak než těmi-
to třemi způsoby, dopouští 
se přestupku, za který jim 
může být uložena pokuta 
až 100 tisíc korun. Pokud se 
lidé nezavážou k napojení 
se na městskou kanalizaci, 
město ji stavět nebude a ma-
jitelé jednotlivých domů 
si budou muset kanalizaci 
v souladu se zákonem vyře-
šit sami, což je v konečném 
důsledku může vyjít mno-
hem dráž, než když se připojí 
na městskou kanalizaci. 

 (Pokračování na str. 3)

Město získalo dotaci na kanalizaci,
přesto není jisté, zda ji bude stavět
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Jako v pořadí druhého 
nového náměstka primá-
tora ve zpravodaji dnes 
představujeme čtyřia-
čtyřicetiletého Radovana 
Hořínka (hnutí ANO), 
který je ovšem v hierar-
chii radnice tzv. „prvním“ 
náměstkem, to znamená, 
že v případě nepřítomnos-
ti primátora je tím, kdo jej 
zastupuje, právě on. Svě-
řeny mu byly kompetence 
v oblasti majetkoprávních 
vztahů města a zadávání 
veřejných zakázek.

Máte k této problemati-
ce, kde dominují paragra-
fy, blízko?

„Vystudoval jsem práv-
nickou fakultu v Brně, 
poslední tři roky jsem se 
v komunální oblasti těmto 
záležitostem věnoval z po-
zice vedoucího právního 
odboru na Městském úřa-
dě ve Frýdlantu nad Ost-
ravicí, právníka jsem dělal 
i na krajském úřadě nebo 
na magistrátu v Ostravě, 
takže celkem mohu nabíd-
nout více než deset let zku-
šeností z komunální sféry.“

Co byste chtěl v této 
pozici občanům města 
přinést?

„Radnice by měla být 
občanům partnerem, být 
vstřícná, se snahou vyhovět 
tam, kde je pro to prostor. 
Úředníci bývají někdy pře-
pečliví, samozřejmě záko-
ny, které musí dodržovat, 
na nás „padají“ shora, ale 
jde o to, aby ten prostor 
zbytečně ještě nezužovali. 
Když tu budeme mít inves-
tory, nebudeme jim zabíjet 
projekty. Ten trend chceme 
nastavit tak, že budeme sa-
mozřejmě hájit zájmy měs-
ta, ale minimalizovat byro-
kracii a obstrukci.“

Jak by se to mělo v pra-
xi projevovat?

„Existuje-li určitá práv-
ní úprava pro výkon státní 
správy, tak při dodržení 
daných podmínek má na-
stat předvídatelný výsle-
dek. Zkrátka – když splní 
žadatel zákonné podmínky, 
zjednodušeně řečeno dodá 
na úřad všechny písemnosti 
a podklady, které jsou za-
potřebí, očekává pozitivní 
výsledek. V samostatné 
působnosti města, zejmé-
na v obchodních vztazích, 
k tomu dále přistupuje hle-
disko ekonomické výhod-
nosti pro město.“

Předchozí radnici jste 
vyčítali nekoncepčnost. 
V čem chcete postupovat 
jinak?

„Ta nekoncepčnost v ně-
kterých oblastech byla dána 
tím, že prostě koalice nefun-
govala tak, jak by měla. My 
rozhodně chceme působit 
více týmově, ne že si každý 
člen koalice prosazuje pou-
ze to své a pak se zjistí, že 
vlastně jdou každý jiným 
směrem nebo rovnou proti 
sobě. Chceme se soustředit 
na vzájemnou komunikaci 
a výsledné společné stano-
visko musí být podpořeno 
odbornými argumenty.“

Už jste se stihl seznámit 
se svými odbory?

„Ano, ale i tady chceme 
změnu oproti minulému ob-
dobí, kdy odbory byly příliš 
fixované na své náměstky 
a mnohdy měly rozdílná 
stanoviska u věcí, které 
měly přesah do více oblastí. 
Nyní prosazujeme větší tý-
movost, aby úředníci napříč 
odbory hledali společná 
řešení, protože když to řeší 
separátně, vše se prodlužuje 
a není to efektivní. U někte-
rých projektů na radnici to 
takto už funguje, ale byli 

bychom rádi, kdyby se to 
stalo standardem.“

Asi nebylo těžké pro-
sadit do programového 
prohlášení hotel Cent-
rum, který chtěly zre-
konstruovat všechny tři 
koaliční strany, ale objevil 
se v něm třeba i čistě váš 
volební slib o podpoře 
hybridních vozidel. To je 
přece jen docela specific-
ký závazek…

„Ano, na jedné straně 
byla naší volební priori-
tou rekonstrukce hotelu 
Centrum na zařízení pro 
seniory, s poskytovanými 
sociálními službami. Chce-
me však také nabídnout 
občanům možnost využívat 

nové moderní technolo-
gie, zvlášť když podporují 
čistý vzduch a ekologič-
tější dopravu. Považujeme 
za důležité ukázat, že je kde 
se rozvíjet. Nelze se pou-
ze dívat na staré černobílé 
dobové fotografie a nostal-
gicky vzpomínat na minu-
lost, Frýdek-Místek se musí 
dívat i do budoucna. Tak 
jako jsme se shodli, že ten 
starý městský baráček už 
městské policii nevyhovuje 
a že potřebujeme adekvát-
ní modernější zázemí pro 
městskou policii, aby mohla 
plnit svou funkci na určité 
úrovni, tak bychom se ne-
měli bát posouvat i v jiných 
věcech.“  (pp)

Představujeme nového náměstka primátora Radovana Hořínka

V Programovém pro-
hlášení Rady města 
Frýdek-Místek pro vo-
lební období 2018–2022 
(ČSSD, ANO, KDU-
-ČSL) se objevuje v ob-
lasti bezpečnosti ujištění 
„Chceme město bez he-
ren, ubytoven a byznysu 
s chudobou“.

„Chtěli jsme v progra-
movém prohlášení tento 
bod mít, aby bylo jasné, 
že i v novém složení bude 
frýdecko-místecká radni-
ce držet směr, kterým se 
vydala už někde v před-
minulém volebním obdo-
bí, kdy v roce 2011 město 
vydalo vyhlášku zakazují-
cí provozování výherních 
hracích přístrojů na všech 
veřejně přístupných mís-
tech na celém území měs-
ta. Od roku 2013 tak nebyl 
ve městě jediný výherní 
hrací přístroj povolený 
městem, pouze zařízení, 
která povolovalo minis-
terstvo financí v rozporu 
s městskou vyhláškou. 
Proto jsme na minister-
stvo vyvíjeli tlak a po-
stupně končily i další au-

tomaty ve městě. Ve své 
době byly příjmy z ha-
zardu standardním pří-
jmem měst a obcí, oproti 
roku 2012 přicházíme o 35 
milionů korun. Jsem ale 
rád, že jsme se i v této ko-
alici shodli, že tyto peníze 
v rámci omezení hazardu, 
který bývá často spojován 
s trestnou činností a který 
ničí rodinné vazby a part-
nerské vztahy, oželíme,“ 
přiblížil historii proble-
matiky primátor Michal 
Pobucký. Podle něj se 
prakticky v každých vol-
bách vždy „hraje“ právě 
i o automaty, protože pod-
nikatelé, kteří z nich měli 
nemalé příjmy, se snaží 
napojovat na některé poli-
tiky a postoj města zvrátit.

Statutární město Frý-
dek-Místek také využívá 
opatření obecné povahy, 
které umožňuje, že noví 
klienti ubytoven se zvý-
šeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů nedo-
stávají doplatky na bydle-
ní. Že se jedná o účinný 
prostředek, potvrzuje ná-
městek primátora Mar-

cel Sikora: „Po Karlovce 
na ulici Míru s kapacitou 
zhruba padesát míst byla 
vyklizena a uzavřena také 
ubytovna pro zhruba tři-
cet osob na ulici F. Čejky.“

HLASY OPOZICE:
„Programové prohláše-

ní Rady města F-M na léta 
2018 - 2022 současné ko-
alice přebírá mnoho roz-
pracovaných nebo již fun-
gujících témat předchozí 
koalice za účasti NM F-M, 
obsahuje tedy mnoho na-
šich programových cílů. 
Proto předložené téma 
„Chceme město bez heren, 
ubytoven a byznysu s chu-
dobou“ obsažené v části 
Bezpečnost je totožné 
s našimi programovými 
cíli v oblasti bezpečnos-
ti města. K 1. 1. 2018 byl 
odvezen poslední herní 
automat a tím ukončena 
činnost heren ve F-M. 
Proto je docela zbytečné, 
když si dnešní koalice 
dává do cílů něco, co už je 
splněno. Komplexní zru-
šení hazardu je opravdu 
to nejlepší, co se minulé 
koalici NM F-M, KDU-

-ČSL a ČSSD podařilo. 
Bez zajímavosti taky není, 
že největší rozkvět ha-
zardu byl v letech 2002 až 
2010 (ČSSD, KSČM), kdy 
herny byly téměř všude 
i ve výměnících městské 
společnosti Distep. Mi-
nulé koalici se rovněž po-
dařilo několik sociálních 
ubytoven. Důležité bude, 
aby nová koalice nepřipus-
tila vznik nových a pečli-
vě potírala všechny formy 
obchodování s chudobou. 
Všechny rozumné ná-
vrhy na omezení byznysu 
s chudobou podpoříme.“ 
 Petr Korč, Naše Město

„Problém „Byznysu 
s chudobou“, tedy aktivity 
směřující ke zneužívání 
lidí ve špatné sociální situ-
aci k vlastního obohacení, 
je především potřeba řešit 
na celostátní – legislativní 
– úrovni. Je ale správné, 
pokud se mu město snaží 
čelit i vlastními prostřed-
ky. Podotýkám jen, že pro-
blém je nutné řešit vždy 
s ohledem na samotné 
obyvatele ubytoven. Rušit 
ubytovny je neodpovědné, 

pokud nejsme schopni na-
bídnout jiné, dostupné, so-
ciální bydlení. O rozšíření 
nabídky sociálního bydle-
ní musí město intenzivně 
usilovat.

Na druhé straně město 
již nyní nabízí poměrně 
široké spektrum služeb, 
které mají za cíl pomáhat 
lidem ve složitých život-
ních situacích. Je nutné 
je udržet a rozšiřovat. Zá-
kladním problémem je ale 
stávající systém exekucí. 
V exekuci je desetina oby-
vatel města, což je děsivé 
číslo. Možnosti města jsou 
v této sféře omezené, ale 
chceme usilovat o roz-
šíření služeb dluhového 
poradenství, které město 
nabízí občanům.

Slogan „město bez he-
ren“ beru jako obecnou 
proklamaci. Situace se 
v posledních letech vý-
razně změnila a heren je 
ve městě minimum. 

 Jakub Tichý, Piráti

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

Téma: Chceme město bez heren, ubytoven a byznysu s chudobou

RADOVAN HOŘÍNEK: Nový náměstek primátora. 
 Foto: Petr Pavelka
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Primátor statutárního 
města Frýdku-Místku 
svolává na pondělí 10. 
prosince 2. zasedání Za-
stupitelstva města Frýd-
ku-Místku, které se usku-
teční tradičně ve velké 
zasedací síni od 8 hodin.

Rozhodovat se bude pře-
devším o financích, kdy 
kromě návrhu 5. změny roz-
počtu pro rok letošní bude 
projednáván i rozpočet pro 
rok 2019 a návrh středně-
dobého výhledu rozpočtu 
na léta 2020–2021. V mno-
ha bodech se zastupitelé 
budou věnovat přidělování 
neinvestičních dotací z roz-
počtu města do nejrůzněj-
ších oblastí. Následovat 
budou záležitosti spojené 
s hospodařením s majetkem 
města, s územním rozvo-
jem i investičními akcemi. 

Zazní Zpráva č. 68 o postu-
pu přípravy a výstavby sil-
nice I/48 a o bezpečnostní 
situaci statutárního města 
Frýdek-Místek za III. čtvrt-
letí roku 2018, zastupitelé 
rozhodnou o pojmenování 
ulice i o aktuálním znění 
obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Sta-
noviska občanů jsou za-
řazena na pravé poledne. 
V dalším bloku zastupitelé 
rozhodnou o harmonogra-
mech schůzí rady města 
i zasedáních zastupitelstva, 
budou se zabývat i slo-
žením osadních výborů 
v okrajových částech města 
na volební období 2018–
2022.  (pp)

Prosincové zasedání zastupitelstva

 (Pokračování ze str. 1)
„Majitelům nemovitostí 

nabízíme, že vybuduje-
me hlavní kanalizační řad 
a taky veřejnou část přípoj-
ky, která po uplynutí udr-
žitelnosti projektu přejde 
do jejich vlastnictví, a navíc 
jim věnujeme vypracovanou 
projektovou dokumenta-
ci na vybudování přípojky 
od jejich domu přes jejich 
soukromý pozemek ke ka-
nalizaci. Majitelé domů 
tak na své vlastní náklady 
zrealizují pouze přípojku 
na svém vlastním pozem-
ku,“ řekl primátor Michal 
Pobucký s tím, že pokud by 
musela vést soukromá část 
přípojky přes sousední po-
zemek, nabízí město pomoc 
s právním servisem, aby 
lidé neměli obavy, že by jim 
v budoucnu mohl vzniknout 
problém. Město také již ně-
kolik let nabízí těm, kteří 
zruší žumpu nebo septik 
a napojí se na kanalizaci 
městskou, dotaci až 20 tisíc 
korun na vybudování kana-
lizační přípojky.

O možnosti výstavby 
městské splaškové kanali-
zace a podmínkách napoje-
ní na ni jsme majitele domů 
v předstihu informovali 
a komunikovali o tom s nimi 
na setkáních za tímto účelem 
svolaných. „Největší zájem 
o veřejnou kanalizaci proje-
vili lidé v Lysůvkách, kde by 
ji chtělo na 80 % lidí. Naopak 
v Chlebovích a Skalici je zá-
jem lidí o napojení se na ka-

nalizaci opravdu malý a re-
álně tedy hrozí, že ji město 
stavět nebude,“ konstatoval 
náměstek primátora Jakub 
Míček, který má v kompe-
tenci jak územní plánování 
a rozvoj, tak stavebně správ-
ní činnost i dotace a integro-
vané teritoriální investice.

„Chtěl bych vyzvat obča-
ny Skalice a Chlebovic, kteří 
obdrželi smlouvy o výstavbě 
a financování kanalizačních 
přípojek, aby znovu zváži-
li možnost napojení svých 
nemovitostí na plánovanou 
veřejnou kanalizaci a smlou-
vu do konce ledna podepsa-
li a doručili na investiční 
odbor magistrátu,“ apeluje 
Peter Mikulenka z inves-
tičního odboru, který celou 
záležitost kolem výstavby 
kanalizace procesuje, s tím, 
že zájemci mohou kontak-
tovat techniky investičního 
odboru, kteří jsou připra-
veni poskytnout jim další 
a podrobnější informace.

Pokud město nebude mít 
dostatečný počet podepsa-
ných smluv, nebude možné 
s výstavbou kanalizace za-
čít. V případě, že se k napo-
jení na kanalizace zaváže 
dostatečný počet majitelů 
domů v okrajových částech, 
může město již začátkem 
roku 2019 vybírat zhoto-
vitele stavby a na přelomu 
let 2019 a 2020 může začít 
s budováním kanalizace, je-
jíž délka činí 32 kilometrů 
a obsluhovat by měla přes 
2400 obyvatel.

Město získalo dotaci na kanalizaci,
přesto není jisté, zda ji bude stavět

UCTĚNÍ 17. LISTOPADU: Zástupci vedení města kyticí vzpomněli na listopado-
vé události.  Foto: Petr Pavelka

I frýdecko-místecký 
domov pro seniory se 
zapojil do projektu Je-
žíškova vnoučata, který 
vychází z toho, že opuště-
ní lidé tvoří často až tře-
tinu obyvatel domovů pro 
seniory. Vánoční dárek 
nedostali mnohdy roky 
a období svátků pro ně 
bylo spíš časem prázdno-
ty než radosti. To se snaží 
změnit.

„Mám radost, že se le-
tos poprvé zapojila i naše 
městská příspěvková or-
ganizace. Tento projekt 
umožní tamějším uživate-
lům si splnit taková netra-
diční přání, která jim bě-
hem roku nejsme schopni 
umožnit, byť i průběžně 
dostávají obyvatelé do-
mova drobné dárky pro-
střednictvím dárců a dob-

rovolníků,“ říká náměstek 
primátora Marcel Sikora.

Ježíškova vnoučata mají 
přání jednoduchá a relativ-
ně snadno splnitelná, ale 
občas i lehce „bláznivá“. 
Výlety do krajů dětství, 
návštěvy příbuzných, pro-
hlídky památek, divadel-
ní představení, ale taky 
například skok padákem, 
projížďka v závodním 
autě, zabijačka, dovolená 
u moře nebo audience u pa-
peže Františka.

„Před zahájením letoš-
ního projektu se naše zaří-
zení zaregistrovalo a byla 
vybrána pracovnice, která 
je vkládáním přání, komu-
nikací s dárci a následnou 
realizací předání pověře-
na. S našimi uživateli daná 
přání pomáhali sepisovat 
a promýšlet pracovníci, jež 

jsou s nimi v každoden-
ním kontaktu, znají jejich 
rodinné poměry, možnosti 
a také to, co by mohli po-
třebovat anebo čím je potě-
šit,“ sdělil ředitel zařízení 
Milan Novák a prozradil 
některá přání ze seznamu. 

Například jedna devade-
sátiletá obyvatelka, která 
přežila celou svou rodinu, 
si přeje: „Chtěla bych ješ-
tě jednou ochutnat domácí 
klobásy nebo párky, mi-
luju je a nemá mi je kdo 
donést.“

Osmašedesátiletý muž 
pro změnu vzpomíná: 
„Kdysi jsem měl koně, 
choval je a staral se o ně 
a teď se mi stýská. Nyní 
jsem na lůžku a je to celý 
můj svět. Potěšil by mě pol-
štářek nebo plakát s koněm 
ryzákem.“  (pp)

Ježíškova vnoučata už i u nás

Ve Frýdku-Místku do-
jde v následujících dnech 
k výraznému kácení stro-
mů ve dvou parcích, a to 
v Sadech Bedřicha Sme-
tany v Místku a v Ko-
menského sadech (na-
proti 1. ZŠ u třídy TGM) 
ve Frýdku. Důvodem je 
špatný zdravotní stav, vi-
talita a snížená provozní 
bezpečnost dřevin. 

„Statutární město Frý-
dek-Místek nechalo v létě 
zkontrolovat desítky poten-
ciálně rizikových stromů, 
u kterých by mohlo dojít 
k vyvrácení nebo zlomu. 
Použity přitom byly spe-
ciální přístroje a postupy. 

Bohužel u většiny z kon-
trolovaných vzrostlých 
a dlouhověkých stromů 
se potvrdilo bezpečnostní 
riziko a budou muset být 
skáceny. Půjde o opravdu 
výrazný zásah do obou 
parků, nelze se mu ale vy-
hnout. Výsledky provede-
ných měření hovoří jasně. 
Pokud by ke kácení stromů 
anebo jejich redukci nedo-
šlo, mohlo by být ohrože-
no zdraví nebo život osob 
pohybujících se v parcích,“ 
řekl s politováním primá-
tor Michal Pobucký s tím, 
že kácení bude zahájeno 
pravděpodobně v prosinci, 
tedy v období vegetačního 

klidu.
V Komenského sadech 

bude z důvodu špatného 
zdravotního stavu pokáce-
no šest vzrostlých jírovců. 
Dalších 12 jírovců projde 
zásadním ořezem, odstra-
něna u nich bude část koru-
ny, takže stromu se celkově 
odlehčí a zvýší se tak jeho 
provozní bezpečnost. Dále 
budou v tomto parku po-
káceny dvě lípy, které jsou 
ve špatném zdravotním 
stavu, a na dalších stro-
mech nechá odbor životní-
ho prostředí a zemědělství 
provést zdravotní řez su-
chých větví a jmelí.

 (Pokračování na str. 4)

Nutné kácení dřevin v parcích
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Statutární město Frý-
dek-Místek dlouhodobě 
přijímá opatření vedou-
cí ke zvyšování kvality 
ovzduší, a to jak v oblasti 
dopravní, tak životního 
prostředí a zeleně. Snaží se 
nejen obnovovat, ale také 
rozšiřovat městskou zeleň. 
Kromě květinových záho-
nů vysazuje také nové stro-
my a keře, které zachycují 
částice prachu a umí pohl-
tit i emise z výfuků aut.

„Loni bylo ve městě vy-
sazeno 263 nových stromů 
a přes 2 500 keřů. Letos 
v podobném duchu pokra-
čujeme. Na jaře bylo vysa-
zeno přes 70 stromů a té-
měř 1 700 keřů v lokalitách 
K Hájku, I. P. Pavlova, Nad 
Lipinou, Jiráskova, B. Vác-
lavka, Slezská, J. Božana, 
Příborská, Palackého, Ga-
garinova, Malý park, Ost-
ravská a Vrchlického. Nyní 
na podzim výsadba pokra-
čuje. Do konce listopadu 

bude ve městě vysazeno 
dalších 127 stromů a na 550 
keřů,“ avizoval primátor 
Michal Pobucký. 

„V současnosti sadíme 
stromy především na síd-
lištích. Sortiment je pestrý, 
široké zastoupení budou mít 
javory, vybrány byly i rů-
žově kvetoucí kaštany, dále 
břízy, habry, jasany, platany, 
duby a moruše, také prunu-
sy, což jsou dřeviny s okras-
ným květem, okrasné jab-
loně i hrušně,“ vyjmenoval 
předseda představenstva TS 
a.s. Jaromír Kohut. Podél 
zahrádkářské osady na ulici 
17. listopadu v Místku bude 
vysazeno devatenáct olší 
a na ulici Palkovická, poblíž 
prodeje zemědělských stro-
jů, poroste dvanáct švestek.

Vysazeny budou ve městě 
i méně známé dřeviny. Na-
příklad zmarlika, které se 
přezdívá také strom lásky. 
Je velmi atraktivní, krásně 
kvetoucí, s listy ve tvaru srd-

ce. Zmarlika poroste na ulici 
8. pěšího pluku, jako ná-
hrada za uschlou borovici. 
V parku naproti vlakového 
nádraží najde místo naho-
větvec, strom s velkými listy 
a nápadnými lusky, ale taky 
zmarličník, s působivým 
oranžovým až červeným 
podzimním zbarvením, je-
hož uvadající a tlející listí 
voní po sladkém pečivu. 
V Sadech svobody budou 
vysazeny metasekvoje.

„Stromy plní ve městě ně-
kolik důležitých funkcí. Za-
chycují prach, eliminují hluk 
a v horkých letních dnech 
plní funkci přírodní klima-
tizace, což je v posledních 
letech, kdy máme spoustu 
horkých letních dnů, ob-
zvlášť přínosné. V zájmu 
města je vysazovat co nejví-
ce stromů,“ uzavřel primátor 
Michal Pobucký.

Do výsadby nových stro-
mů a keřů město investovalo 
na 700 tisíc korun.

Město vysadí další stovky stromů a keřů, i strom lásky

Každým rokem vy-
berou referenti odboru 
životního prostředí a ze-
mědělství několik desítek 
provozně nebezpečných 
a odumřelých stromů 
na pozemcích města.

S počátkem měsíce listo-
padu, který bývá spojován 
s nástupem období vegetač-
ního klidu a končí posled-
ním březnovým dnem, 
dochází ke kácení nejen su-
chých a usychajících stromů, 
ale také těch, které na první 
pohled vypadají zcela zdra-
vě, avšak jsou kvůli jejich 
rizikovým defektům, na-
padení škůdci, chorobami 
nebo dřevokaznými houba-
mi, které snižují zdravotní 
stav, provozně nebezpečné. 
U těchto stromů by mohlo 
dojít k rozlomení nebo vý-
vratu stromu, což by mohlo 
způsobit újmu na zdraví 
nebo majetku našich obča-
nů.

Referenti odboru životní-
ho prostředí a zemědělství 
kontrolují, vyhodnocují, 
který strom bude pokácen 
a který lze ještě zachovat 
a zvýšit jeho provozní bez-
pečnost například ořezem 
větví nebo instalací vazby 
v koruně stromu.

V letošním roce bylo 
ve veřejné zeleni vybráno 84 
stromů, které budou pokáce-
ny z výše uvedených důvodů 

v několika lokalitách.
Na ulici Křižíkova dojde 

ke kácení jedné břízy a jed-
noho jírovce. Za úřadem 
práce na ulici Na Poříčí bu-
dou pokáceny tři vrby, kte-
ré usychají a jsou napadené 
dřevokaznými houbami. 
Na sídlišti Slezská na ulici 
Jana Čapka dojde ke kácení 
tří kulovitých střemch. Dů-
vodem ke kácení jsou de-
fekty v rozvětvení. Na cen-
trálním hřbitově ve Frýdku 
budou pokáceny tři lípy 
a bříza, která usychá. Dva 
suché smrky budou pokáce-
ny na ulici ČSA a Kollárova. 
Z důvodu podemletí kořenů 
budou na ulici Bahno-Pří-
kopy kolem Hodoňovického 
náhonu vykáceny dva jasa-
ny a jedna olše. V této lo-
kalitě dojde také k vykácení 
čtyř vrb, topolu a břízy, kte-
ré jsou statisticky narušené.

Důvodem ke kácení větši-
ny stromů je jejich usychání, 
kde v městských podmín-
kách, ve kterých mají stro-
my zhoršené podmínky 
pro růst, především omeze-
ný prokořenitelný prostor 
a nedostatek vláhy, dochá-
zí v měsících se sníženým 
úhrnem srážek ke zmenšení 
půdního objemu a trhání 
jemných vlásečnicových ko-
řínků, které je jedním z čini-
telů způsobujících usychání 
stromů.

Na webu města je zve-
řejněn seznam dřevin urče-
ných ke kácení ve veřejné 
zeleni v období vegetačního 
klidu 2018/2019, které pod-
léhají povolení dle zákona 
o ochraně přírody a krajiny.

Kácení dřevin bude také 
doplněno o již tradiční údrž-
bu vybraných keřových po-
rostů. Tato údržba spočívá 
ve zmlazování a průklestu 
keřů, která zabezpečí nejen 
úpravu průchozích profilů, 
podchozích výšek a zlepšení 
rozhledových poměrů v kři-
žovatkách, nýbrž i samotnou 
regeneraci porostů.

Referenti odboru životní-
ho prostředí a zemědělství 
mimo kácení neperspektiv-
ních stromů zajišťují také 
výsadbu nových stromů. 
Vybírají vhodná a účelná 
místa pro výsadbu, která 
nejsou v kolizi s dopravní 
a technickou infrastruk-
turou a jejich ochrannými 
pásmy, rozvojem území 
nebo nesouhlasnými sta-
novisky dotčených orgánů 
státní správy. Do konce 
roku 2018 bude veřejná 
zeleň Frýdku-Místku obo-
hacena o výsadbu více než 
100 nových stromů různých 
druhů a kultivarů vhodných 
do městských podmínek. 
Kácení stromů, údržbu keřů 
i nové výsadby realizuje 
městská společnost TS a.s.

Bezpečnostní kácení ve veřejné zeleni

POSTŘIK PROTI JMELÍ: Město se snaží stromy za-
chraňovat i s využitím nových metod. Foto: Petr Pavelka

 (Pokračování ze str. 3)
Kácet se bude také 

v Sadech Bedřicha Sme-
tany u řeky Ostravice. 
K zemi musí jít 26 stro-
mů, zejména lípy srdčité, 
ale i další druhy stromů 
(jasan ztepilý, javor klen, 
bříza bělokorá, trnovník 
akát). Důvodem je v tom-
to případě masivní napa-
dení stromů jmelím, které 
z nich vysává život, pak 
dochází k jejich uschnutí 
a odumření. Ačkoli od-
bor životního prostředí 
a zemědělství bojuje pro-
ti jmelí ořezy a postřiky, 
nacházejí se nejen v tom-
to parku, ale také jinde 
ve městě stromy, na kte-
rých je jmelí tak rozšíře-
no, že ořezy ani postřiky 

již nepomohou a stromy 
musí být pokáceny z dů-
vodu nízké provozní bez-
pečnosti.

Kácení a razantní ořezy 
stromů byly konzultová-
ny s dendrologem, arbo-
ristou, ochranou přírody 
a krajiny a v případě Ko-
menského sadů také zá-
stupcem památkové péče. 

„Město se každým 
rokem snaží obnovovat 
a rozšiřovat městskou ze-
leň, každým rokem vysa-
zujeme stromy nové, loni 
jich bylo přes 260, letos 
zhruba 200 a provedena 
bude i adekvátní náhrad-
ní výsadba za vykácené 
stromy v obou parcích,“ 
uzavřel primátor Po-
bucký.

Kácení dřevin v parcích
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Urologické oddělení 
Nemocnice ve Frýdku-
-Místku uspořádalo 
ve spolupráci s Nadač-
ním fondem Pavla No-
votného již třetí Den 
prevence uroonkologic-
kých onemocnění. Tato 
akce byla určena pro 
všechny, kteří nejsou 
léčeni na žádné urolo-
gické ambulanci a mají 
zájem se nechat preven-
tivně vyšetřit. K osvě-
tě se přidala i frýdec-
ko-místecká radnice, 
na místě akci podpořil 
náměstek primátora 
Marcel Sikora s radním 
Richardem Žabkou, 
kteří mezi prvními ab-
solvovali preventivní 
vyšetření.

Na Dni urologické 
prevence si ženy mohly 
nechat vyšetřit ledviny 
nebo močový měchýř, 
muži prošli vyšetřením 
varlat, ledvin, močového 
měchýře a také prostaty 

ve věku nad 50 let, v pří-
padě pozitivní rodinné 
anamnézy již od 40 let.

„Lékaři během dne 
vyšetřili 19 mužů a 17 
žen a ve třech přípa-
dech vyslovili podezření 
na nádorové onemocnění. 
Rovněž lékaři diagnos-
tikovali nálezy neonko-
logického rázu. Všichni 
tito pacienti budou dále 
podrobněji vyšetřeni,“ 
sdělila výsledek akce 
Jolana Filipová, tisková 
mluvčí nemocnice.

„Můžeme s jistotou 
konstatovat, že se nám 
opět potvrdil význam 
celé akce. Neboť i jedi-
ný včas podchycený pří-
pad znamená naději pro 
úspěšnou léčbu či úplné 
vyléčení každého člově-
ka,“ doplnil primář urolo-
gického oddělení Oldřich 
Matys.

„Každý do toho asi 
jde s určitým ostychem 
a možná i obavou, co 

PREVENCE: Nadační fond Pavla Novotného se snaží 
dělat osvětu i kalendářem.  Foto: Petr Pavelka

Na dni urologické prevence 
se nechalo vyšetřit 36 lidí

Vydejte se s Turis-
tickým informačním 
centrem Frýdek-Místek 
za příběhem Vánoc, díky 
kterému si připomenete 
vánoční zvyky a tradice 
a nasajete tu pravou vá-
noční atmosféru.

Příběh Vánoc začne 
historik Petr Juřák vyprá-
vět v úterý 11. prosince 
v 16.30 hodin na Zámec-
kém náměstí ve Frýdku. 
Odtud se vydáme do kos-
tela sv. Jana Křtitele, 
následně do kostela sv. 
Jošta a finále prohlídky 
bude patřit letos vyhlá-
šené národní kulturní 
památce a jediné bazili-
ce v Moravskoslezském 
kraji. „Po celou dobu této 
vánoční procházky si bu-

deme povídat o Vánocích. 
Dozvíte se například, co 
jsou to liturgická období, 
advent, co znamenají jed-
notlivé adventní neděle, 
v čem mají původ betlé-
my, vánoční stromy, kole-
dy a jiné symboly Vánoc. 
A hlavně si připomeneme, 
jak se v minulosti slavily 
Vánoce u nás na Frýdec-
ko-Místecku,“ přibližuje 
průběh ředitelka Turistic-
kého informačního centra 
Frýdek-Místek Monika 
Konvičná. 

Vstup na poslední letoš-
ní komentovanou prohlíd-
ku v rámci Dnů s průvod-
cem je zdarma a koná se 
za každého počasí. Časo-
vá náročnost prohlídky je 
1,5–2 hodiny.

Znáte příběh Vánoc? 

Poprvé po volbách se 
sešla rada seniorů, po-
radní orgán primátora 
Michala Pobuckého. 
Frýdek-Místek je díky 
ojedinělému fungování 
této rady dáván za pří-
klad ostatním na úrovni 
Moravskoslezského kra-
je.

„Byla jsem na krajském 
semináři věnovaném zvý-
šení kvality života seniorů 
v obcích a Frýdek-Místek 
tam byl opakovaně po-
chvalně zmiňován, kvůli 
radě seniorů i Senior-
pointu, takže jsem byla 
opravdu pyšná,“ potěšila 
všechny přítomné Jitka 
Stašová, koordinátor ak-
tivizačních programů pro 

kluby seniorů.
Primátor Michal Po-

bucký spolu s náměstkem 
Marcelem Sikorou infor-
movali o postupu prací 
na Centru aktivních seni-
orů a připravovaném pro-
jektu Seniortaxi. „Řeší se 
a ladí, jakým způsobem 
by to mělo fungovat, jest-
li budeme spolupracovat 
s nějakou taxislužbou 
nebo využijeme městskou 
organizaci, Červený kříž 
nebo jinou instituci. Pak 
také, jestli bude seniortaxi 
jezdit do nemocnic a zdra-
votnických zařízení nebo 
třeba i k supermarketům 
a podobně,“ vysvětloval 
primátor Michal Pobucký. 
Marcel Sikora následně 

informoval, že se pracu-
je i na dalším důležitém 
bodu programového pro-
hlášení, který se týká non-
stop lékárny.

Ředitel městské poli-
cie Ivo Kališ informoval 
o tom, že letos bylo nači-
pováno dalších více než tři 
sta kol, ale už jen pár lidí 
využilo další preventivní 
akce zaměřené na montáž 
bezpečnostních řetízků 
na dveře. Jeho jmeno-
vec Dalibor Kališ, který 
vede frýdecko-místecké 
důchodce, referoval o vý-
stavě ke století republiky 
a ujistil, že stavba centra je 
pod drobnohledem a je čas 
uvažovat o konkrétních 
provozních záležitostech. 
Oldřich Pospíšil poblaho-
přál koaličním stranám 
k výsledku voleb a vyslo-
vil naději, že v tomto slo-
žení bude spolupráce ještě 
lepší než dosud.  (pp)

SENIOŘI, POZOR!
Šmejdi zase vymys-

leli novou metodu, jak 
obtěžovat lidi v senior-
ském věku. Záminkou 
k navázání kontaktu je 
tentokrát kontrola SIPO. 
Nenechejte se obelstít!RADA SENIORŮ: Poradní orgán primátora Michala Po-

buckého pokračuje ve své činnosti.  Foto: Petr Pavelka

Rada seniorů je příkladem ostatním

Radní města na své 
druhé schůzi v novém vo-
lebním období projednali 
přes dvacet bodů. Mimo 
jiné jednali o petici obča-
nů na omezení, ale také 
zachování provozní doby 
baru Metaxa v centru 
města a schválili zakázku 
na opravu historického 
nábytku a dalšího vybave-
ní restaurace Radhošť. 

V říjnu se na město obrá-
tili odpůrci i zastánci baru 
Metaxa, provozovaného 
v obytné lokalitě na ulici 
Malý Koloredov v Míst-

ku. Město eviduje dvě pe-
tice. V jedné občané žijící 
v domě, kde je bar provozo-
ván, žádají město o omezení 
provozní doby baru z dů-
vodu zvýšeného hluku, ze-
jména v nočních hodinách, 
a obtěžujícího cigaretového 
kouře, který jim jde do bytů, 
protože hosté baru kouří 
venku pod okny baru a tím 
pádem i bytů. Druhá petice, 
která přišla vzápětí, byla na-
opak za zachování provozní 
doby baru.

Město majitele vyzvalo 
k přijetí opatření, která za-
brání obtěžování občanů 
nadměrným hlukem. „Ma-
jitel baru přislíbil, že omezí 
provozní dobu baru do půl-
noci a v pátek a sobotu 
do jedné v noci. Mimocho-
dem tato doba platí v sedmi 
podnicích, ve kterých byla 
v souvislosti se zajiště-
ním nočního klidu a práva 
na pokojné bydlení a spá-
nek omezena provozní doba 
vyhláškou. Oceňuji přístup 
majitele, který přistoupil 

na omezení provozní doby 
svého podniku, aniž by mu 
to bylo nařízeno vyhláš-
kou,“ řekl primátor Michal 
Pobucký.

Radní dále rozhodli o vý-
běru nejvhodnější nabídky 
na opravu vybavení restau-
race Radhošť. V tomto roce 
byla v Radhošti restaurová-
na podlahová krytina. Nyní 
rada schválila další vylep-
šení této secesní kavárny, 
která je kulturní památkou. 
„Restaurován bude veškerý 
dochovaný nábytek. Bez-
mála 90 židlí a 12 sedacích 
boxů bude nově očalou-
něno. V hlavní místnosti 
restaurace a přilehlém sa-
lónku projdou opravou dře-
věné obklady sloupů a stěn, 
opraveny budou také vnitř-
ní dveře a kryty radiátorů,“ 
vyjmenoval primátor Po-
bucký. Vše musí být v sou-
ladu s památkáři, protože 
dům i s interiérem restaura-
ce je evidován v Ústředním 
seznamu kulturních pamá-
tek České republiky.

O čem rozhodla rada města?

kdyby, ale dobrý výsle-
dek pak je úlevou a ujiš-
těním, že se ve vás neděje 
něco negativního, o čem 
byste měli vědět,“ říká 
náměstek primátora Mar-
cel Sikora a doufá, že na-
přesrok si akci nenechají 
ujít další, kterým na je-
jich zdraví záleží.  (pp)
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Ve sportovní hale 6. zá-
kladní školy se konal již 
9. ročník Slavností bojo-
vých umění, které pořá-
dá Aikido Aikikai Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
se Statutárním městem 
Frýdek-Místek. Příchozí 
tak mohli zhlédnout pes-
trou škálu bojových umě-
ní a sportů a vedle prak-
tických ukázek se o nich 
i leccos dovědět.

„Určitě je to zajímavé 
srovnání jednotlivých od-
dílů, které se liší svým za-
měřením, ale jejich členy 
spojují kromě fyzických 
výkonů i určité zásady 
morální a fair play,“ hod-
notil náměstek primátora 
Pavel Machala, který se 
dočkal poděkování města 
za dlouholetou podporu 
akce, jež byla tentokrát 
přehlídkou osmi bojových 
klubů. Ty se snažily zapo-
jovat všechny věkové ka-
tegorie, přiblížit, co zrov-

na jejich bojové umění 
obnáší, zaujmout exhibicí, 
vrcholným výkonem i tře-
ba humornou nadsázkou.

Diváci tak mohli vi-
dět v akci například školu 
Taekwon-do ITF Frýdek-
-Místek, která se již třikrát 
stala nejúspěšnější školou 
na MČR, má mezi sebou 
reprezentanty, kteří umí 
dovézt cenné kovy i ze svě-
tových šampionátů. Nebo 
si připomněli, co obnáší 
pojmy jako Šaolin nebo 
kungfu. Chybět nemohla 
show pořádajícího aikida, 
takže se ke slovu dosta-
ly i nože, meče a tyče, GB 
Draculino představil stále 
populárnější brazilské jiu-
-jitsu, které snoubí chytrost 
a sílu, takže se mu ne nadar-
mo přezdívá lidské šachy. 
Vedle dalších taekwondistů, 
kteří mají i svou olympij-
skou disciplínu, stejně jako 
judisté, se představil třeba 
i kickbox nebo karate.  (pp)

SLAVNOSTI BOJOVÝCH UMĚNÍ: Akce představila pestrou škálu bojových umění 
a sportů.  Foto: Petr Pavelka

Slavnosti bojových umění představily pestrost fyzických sportů

Ve dnech 9.–10. listopa-
du jsme se s našimi třemi 
gymnastickými týmy při 
11. ZŠ vydali na Team-
-Gym závody do Trutno-
va, kde nás čekalo Repub-
likové finále ČASPV. 

V kategorii Junior I dív-
ky nás reprezentovala Kris-
týna Macháčková, Mag-
daléna Kubošová, Tereza 
Divišová, Tereza Mílová, 
Marie Bardoňová, Ema 
Švecová, Ela Pohludková 
a Marie Bystroňová. Jako 
první je čekala trampolína, 
kde se to neobešlo bez jed-
noho pádu. Na akrobacii si 
dívky spravily náladu čistě 
zacvičenými náročnými 
skoky a měly opět úsměv 
na tváři. Na závěr měly pó-
diovou skladbu, kterou si 
od minulých závodů spra-
vily, a se svým výkonem 
byly moc spokojené. Holky 
celé závody zacvičily sebe-
jistě a mohly se tak radovat 
z umístění těsně pod stup-
ni vítězů, které jim uteklo 
o pouhou půldesetinku. 
I když dívkám na těchto 
závodech chyběla jejich 
hlavní trenérka Kateřina 
Kohutová, byla detailně in-
formována a s výsledkem 
svých svěřenkyň naprosto 
spokojena. 

Chlapci Junior I byli 
ve složení: Václav Adá-
mek, Damián Peřina, Ja-
kub Brettschneider, Karel 
Delong, Václav Svoboda, 
David Rumíšek, Adam 
Moskva a Petr Roman. 
Na akrobacii, kde jako vždy 
měli chlapci náročné kom-

binované řady se salty, stej-
ně jako v předešlém závodě 
přišel jeden pád. Pódiová 
skladba se klukům vyvedla 
natolik, že svým výkonem 
vyrazili dech nejen svým 
trenérkám, ale také rozhod-
čím. ,,Předvedli obtížnou 
naprosto jednotnou sesta-
vu, která byla ohodnocena 
druhou nejvyšší známkou 
ze všech týmů v kategorii 
junior I,“ dodala trenérka 
chlapců Vendula Henycho-
vá. Chlapci měli závod pěk-
ně rozjetý, ale na posledním 
nářadí dostali obrovskou 
srážku za proskočení 
na trampolíně, a proto se 
umístili na 7. místě. Náladu 
jim spravilo 2. místo z Čes-
kého poháru, což je součet 
čtyř závodů, kterých se zú-
častnili v roce 2018. 

V Junior II za náš oddíl 
cvičila Tereza Pohludková, 
Kristina Gřesová, Natálie 
Závodná, Vanda Gřesová, 
Karolína Bužková, Klára 
Hlásna, Tereza Bryny-
chová, Alžběta Geblová, 

Eliška Verlíková, Barbora 
Hylská a jako náhradník 
Lucie Kojecká. Začínaly 
na akrobacii, na které měly 
jeden pád při nejtěžší řadě. 
Následovala trampolína, 
kterou zaskákaly bez je-
diného zaváhání – a hol-
ky byly štěstím bez sebe. 
Posledním nářadím byla 
pódiová skladba, která je 
velmi obtížná a děvčatům 
dává vždy zabrat. Holky 
ale nezahálely, sestavu za-
cvičily čistě a mohly se tak 
radovat z vysoké známky 
16 bodů. ,,Starší děvčata 
si chtěla napravit reputaci 
z předešlých závodů a mys-
lím si, že se jim to určitě 
povedlo,“ řekla trenérka 
Petra Tobiášová. Za svůj 
předvedený výkon si domů 
odváží bronzové medaile!

Všem moc gratulujeme 
a děkujeme za předvedené 
výkony! Poděkování pa-
tří také našim trenérkám 
Denise Sochací a Daniele 
Cmíralové, které celé zá-
vody za nás rozhodovaly.

Gymnastika při 11.ZŠ na „republice“

V 11. kole Strabag Rail 
extraligy přivítali naši 
hráči Pepino SKP Frý-
dek-Místek poslední Li-
tovel, která doposud neu-
hrála ani bod. Náš výběr 
neponechal nic náhodě. 
Vyhrál rozdílem dvanác-
ti gólů 38:26 a připsal si 
tak třetí extraligovou vý-
hru v řadě. V tabulce si 
polepšil na 7. místo.

Střetnutí mezi Pepino 
SKP Frýdek-Místek a Tat-
ranem Litovel mělo od sa-
mého začátku jednoznačný 
průběh. Od prvních minut 
bylo patrné, že na sebe na-
razila družstva rozdílných 
kvalit. Zatímco náš celek 
měl i s pohárovou výhrou 
v Brně našlápnuto ke čtvr-
tému vítězství v řadě, hos-
tující Litovel měla na kontě 

jenom prohry, a to už de-
set. Naši hráči se v prv-
ním poločase prosazovali 
hlavně přes pivota. Adam 
Gřešek se trefil hned pět-
krát. Ve 22. minutě jsme 
tak vedli už o devět gólů, 
a to 15:6. První půle nako-
nec skončila rozdílem osmi 
branek. Vyhráli jsme ji po-
měrem 21:13.

Po změně stran bylo po-
znat, že naše družstvo po-
levilo v koncentraci, takže 
jeho náskok už nenarůstal 
a hosté snížili až na sedmi-
gólový rozdíl. Stav byl v té 
době 30:23. Jenže od této 
chvíle se následně doká-
zali prosadit už jen třikrát, 
zatímco náš tým přidal dal-
ších osm branek, takže si 
v poklidu dokráčel pro třetí 
extraligové vítězství v řadě.

POVINNOST: Domácí si s Litovlí zastříleli, ale také 
zbytečně mnohokrát inkasovali.  Foto: Petr Pavelka

Povinná výhra s posledním
Pepino SKP F-M – Litovel 38:26 (21:13)
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Po třech porážkách 
v řadě už to chtělo se 
zase nastartovat něja-
kým vítězstvím. A to se 
přesně hokejistům Frýd-
ku-Místku povedlo, před 
domácím publikem po-
razili nepříjemný Přerov 
3:1. A následně nečekaně 
uspěli na ledě druhých 
Českých Budějovic.

K vítězství proti Přerovu 
nakročili Slezané už v prv-
ní třetině, kdy se trefili bě-
hem jedné minuty Motloch 
a Novotný. V prostřední 
části sice Přerov snížil, ale 
srovnat se mu už nepoved-
lo. Naopak ještě přidal gól 
do prázdné brány Novotný.

Bezgólový úvod ukon-
čili domácí ve 12. minutě, 
krátce poté, co neproměnili 

přečíslení tří na jednoho. 
Obrana Přerova jim ale dala 
druhou možnost a tento-
krát už to Slezanům vyšlo. 
Jonáš Peterek v přečíslení 
nahrál Lukáši Motlochovi 
a ten se nemýlil. Uteklo jen 
čtyřiatřicet sekund a do-
mácí fanoušci se radovali 
z druhého gólu. Rostislav 
Martynek našel Štěpána 
Novotného a ten propálil 
střelou na bližší tyč branká-
ře Lukáše Klimeše. 

Přerovští ale v dru-
hé třetině gólem zadělali 
na drama, které mělo přijít 
v závěrečné dvacetimi-
nutovce. Vše rozlouskl až 
gól do prázdné brány při 
power play.

V Budějovicích jsme 
šli do vedení, ale domácí 

S PŘEROVEM: Hokejisté se snaží stahovat bodové manko na vyšší příčky.  Foto: Petr Pavelka

Hokejisté jsou na vlnách, snaží se utéct ze suterénu
HC F-M – HC ZUBR Přerov 3:1 (2:0, 0:1, 1:0), HC České Budějovice – HC F-M 3:4 (1:1,1:2, 1:1)

Členové Lašského spor-
tovního klubu Frýdek-
-Místek, kteří se v rámci 
přípravy na novou sezónu 
v moderním pětiboji zú-
častnili Krajských přebo-
rů v plavání, zde změřili 
síly s kluby, pro které je 
plavání hlavní specializa-
ce. A měření pro LSK F-M 
dopadlo velice dobře. Cel-
kem jsme do lašské medai-
lové pokladnice přidali 28 
umístění na stupních vítě-
zů a mnoho překonaných 
osobních rekordů.

„Krajský přebor mlad-
šího žactva“ se odplaval 
v sobotu 24. listopadu 
v Opavě. Náš klub měl 
ve startovním poli patnáct 
zástupců a rovnou to pro-
zradíme, to byl plavecký 
koncert! Načasovaná for-
ma, týmový duch, bojovné 
výkony, výborní fanoušci 
= 45 osobáků a 16x umístě-
ní mezi prvními třemi. 

Nejvíce se dařilo: Ondřej 
Holubčík 2x zlato, Ema 
Ryšková 1x zlato, Tobias 
Raška 2x stříbro + 3x bronz, 
Albert Axmann 1x stříbro + 

2x bronz, Vincent Sárközi 
1x stříbro + 1x bronz, Ema 
Drescherová a Ema Surmo-
vá 1x bronz, bronz štafeta 
ve složení Matyáš Novotný, 
Aleš Majstryszin, Tobias 
Raška a Albert Axmann.

„Krajský přebor staršího 
žactva“ byl ve dnech 9.–10. 
11. v Havířově a i zde padlo 
ze strany LSK F-M mnoho 
parádních výsledků. Mezi 
nejhodnotnější patří tyto 
zaplavané časy: Anna Stu-
dénková (2005) 100 VZ 
1:02,9 min, Štěpán Surma 
(2004) 200 VZ 2:08,6 min 
a 100 VZ 0:59,0 min.

A kdo se postaral o me-
dailová umístění?: Štěpán 
Surma 3x zlato, 3x stříbro 
+ 1x bronz, Anna Studén-
ková 2x stříbro, Daniel 
Venglář 3x bronz.

Všem členům, kteří se 
účastnili těchto závodů, dě-
kujeme za vzornou repre-
zentaci našeho města a klu-
bu. Předseda klubu Pavel 
Gazda pak hlavně ocenil 
výbornou trenérskou práci 
v LSK F-M a bojovného ko-
lektivního ducha.

LSK F-M byl hodně vidět

Ve dnech 10.–17. listopa-
du se ve Špindlerově Mlýně 
konalo Mistrovství České 
republiky juniorek a do-
rostenek v šachu. Na takto 
významný turnaj přiroze-
ně vyslala své zástupkyně 
i Beskydská šachová škola. 

Do Krkonoš si vyjela dvě 
děvčata, Kristýna Laurinco-
vá a Tereza Beluská, obě již 
ostřílené turnajové hráčky, 
přičemž cíle jejich konečné-
ho umístění nebyly stanove-
ny nijak přísně. Samozřejmě 

se ale očekávalo, že některá 
z nich se popere i o medai-
li. A skutečně se nakonec 
zablýsklo. Zatímco Tereze 
tentokrát štěstí úplně nepřálo 
a skončila na stále pěkném, 
ale ne medailovém, sedmém 
místě, o velký úspěch svůj 
osobní a o velkou radost 
svých fanoušků se postarala 
Kristýna. Se ziskem sedmi 
a půl bodu z možných devíti 
a s půlbodovým náskokem 
před svými pronásledovatel-
kami obsadila první místo. 

A jelikož kategorie doroste-
nek a juniorek se vzájemně 
prostupovaly, dosáhla díky 
svému bodovému zisku 
husarského kousku – zvítě-
zila jak mezi juniorkami, tak 
mezi dorostenkami. Zároveň 
si vybojovala postup na mis-
trovství světa či mistrovství 
Evropy, kam se také každý 
nedostane. Kristýně gratulu-
jeme a děkujeme za vynika-
jící reprezentaci Beskydské 
šachové školy i města. 

 Tomáš Adamec

Dvojnásobné vítězství Laurincové

V pátek 9. a v sobotu 
10. listopadu se v Haví-
řově konaly postupové 
závody pro mistrovství 
republiky staršího žac-
tva. I náš Plavecký oddíl 
Frýdek-Místek bojoval 
o nejlepší umístění v silné 
konkurenci celé oblasti. 

Ročníky 2006, 2005 
a 2004 patří k těm velmi 
silným. Mezi 12 až 14letý-
mi máme celkem početné 
zastoupení, takže do Haví-
řova dorazila za naše barvy 

19členná výprava. Úspěš-
nější byla chlapecká část, 
mezi medailisty se zařadili 
tři kluci. Většina plavců 
si svá osobní maxima po-
sunula o několik procent, 
opět se v tom dařilo více 
klukům.

V Havířově naši borci 
vybojovali sedm medailí. 
Nejúspěšnější byl Matěj 
Saksa, kterému se povedlo 
získat pro náš oddíl jediný 
titul přeborník kraje. Pro 
zlato si doplaval v disci-

plíně na 200 P 
v novém osob-
ním rekordu 
3:03,42. Matěj 
získal ještě dvě 
stříbra, jedno 
na jeho hlavní 
disciplíně 100P 
a nečekaně také 
na 100 OPZ. 
Matěj se ovšem 
zlepšil i ve zby-

lých třech disciplínách. 
Ve všech skončil čtvrtý.

Mezi medailisty ve vel-
mi těžké konkurenci plav-
ců z MS kraje pronikl 
na obou motýlkářských 
tratích Martin Polach. 
Také díky výrazným osob-
ním rekordům. Za oba dva 
výkony si odnesl bronzové 
umístění.

Velmi kvalitní výkony 
v Havířově předvedl Jirka 
Rjaba, který na 200 M do-
hmátl na stříbro. Ve stejné 
disciplíně Vašek Chalou-
pecký vybojoval bronz. 

U děvčat se nejvíc blýsk-
la Gabka Blažková. Na tra-
ti 100 M i 200 M se jí po-
vedlo zlepšení a byla tak 
dvakrát čtvrtá. Verči Frán-
kové se po měsících čekání 
opět zadařilo na trati 200 M 
a časem 2:55,83 si otevřela 
cestu k účasti na mistrov-
ství republiky 13letých.

Krajský přebor žactva v plavání

dokázali vyrovnat. Hos-
té pak dvakrát odskočili 
o dva góly a domácí doká-
zali jen snižovat. Václav 
Prospal nešetřil kritikou 

svých svěřenců: „Nehraješ 
šedesát minut, nemůžeš 
vyhrát. Snad se někteří 
chytnou za rypák a začnou 

si vážit svého ice timu.“ 
To Frýdek-Místek mohl 
být mnohem spokojenější 
a snad zůstane na vlně.  
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My tři králové jdeme 
k vám, štěstí zdraví vin-
šujem vám… Tato známá 
melodie rozezní na za-
čátku ledna domácnosti 
mnoha z vás. A to díky 
Tříkrálové sbírce, nej-
větší sbírkové akci v Čes-
ké republice. A o čem 
tato sbírka vlastně je? 

„Tříkrálová sbírka je 
primárně o setkání, potká-
ní se. Sbírka má samozřej-
mě více rovin, ale podle mě 
spočívá to nejdůležitější 
v předání pozdravení a po-
přání všeho dobrého v no-
vém roce. V tomto smyslu 
je završením Vánoc – pře-
dáním vánočního poselství 
do našich domovů. Sbírka 
sama není jen sbírkou, ale 
je spojena s příležitostmi, 
kde se potkat – Tříkrálové 
průvody, koncerty, ale také 
setkání koledníků a kole-

dy,“ odpovídá ředitel Cha-
rity Frýdek-Místek Martin 
Hořínek.

Tříkrálová sbírka, kte-
rou na Frýdecko-Místecku 
organizuje Charita Frýdek-
-Místek ve spolupráci s ob-
cemi, farnostmi a různými 
mládežnickými organiza-
cemi, proběhne příští rok 
již poosmnácté. Letos se 
nám díky vaší štědrosti 
podařilo celkem vybrat 
2 268 959, z toho 628 448 
korun v našem městě.

Při využívání výtěžku 
sbírky se řídíme předem 
danými pravidly tak, aby 
byla maximalizována její 
transparentnost. Každá 
Charita například sepisu-
je tzv. záměry, tedy do-
kumenty, ve kterých vy-
světluje, jak chce získané 
peníze použít. „Využití 
Tříkrálové sbírky je široké. 

Pomůže zejména potřeb-
ným u nás v regionu, v re-
publice, ale část putuje také 
na podporu potřebných 
a charitní činnosti v za-
hraničí. V případě Charity 
Frýdek-Místek se chceme 
zaměřit více na podpo-
ru aktivit „investičního“ 
charakteru. V obecné 
rovině se jedná zejména 
o obnovu dosluhujícího 
vozového parku u terén-
ních služeb, rekonstrukce 
v pobytových zařízeních, 
vybudování adekvátního 
a bezpečného zázemí pro 
služby. Na všechny tyto 
věci se obtížně získáva-
jí prostředky z běžných 
zdrojů, a přitom jsou velmi 
důležité, protože abychom 
se mohli o naše klienty 
postarat, musíme se k nim 
dostat a zajistit jim pomy-
slnou střechu nad hlavou. 

Sociální služby

 

 

 
                       PÁTEK 7. 12. 2018 

VÁNOČNÍ 
MINIJARMARK 

Středisko Sára F-M, ulice Bruzovská 328, Frýdek-Místek 
 

8:00 – 12:00 PRO DOMLUVENOU MATEŘSKOU ŠKOLKU 14:00 – 17:00 PRO VEŘEJNOST 
 

 
PŘIJĎTE SI  VLASTNORUČNĚ VYROBIT DÁREK PRO SVÉ MILOVANÉ 
(ozdoby na stromeček, svícníky, přáníčka, nebo si ozdobit perníček) 

 

Předvánoční tvoření 
dárečků  ☺ 

──── 

Drobné občerstvení ☺ 

──── 

Prohlídka střediska: 
azylový dům pro ženy, 
azylový dům pro matky 

s dětmi  ☺

V časech   

──── 

Možnost zakoupit si 
ruční výrobky a podpořit 

tak středisko ☺

Bližší informace:  703 499 983 
Mgr. Radka Fürstová DiS.                  
vedoucí střediska  

K příležitosti Světo-
vého dne laskavosti dne 
13. listopadu se Dobro-
volnické centrum ADRA 
rozhodlo i letos vyhlásit 
akci „Dárek pro druhé“. 
Mezi námi ještě stále žije 
dost lidí, které ve sváteč-
ním čase již nikdo nena-
vštěvuje, zůstávají sami 
a čeká je emotivně velmi 
náročné období. Ukažme 
jim, že na ně někdo myslí.

Pokud vás tato výzva 
oslovila, můžete ve dnech 
od 13. 11. do 13. 12. 2018 
nosit vaše dárky pro dru-
hé do Dobrovolnického 

centra ADRA ve Frýdku-
-Místku na Radniční ulici. 

Váš dárek bude předán 
osamělým lidem v zaří-
zeních sociálních služeb 
a osamělým seniorům 
v domácnostech. Případné 
dotazy můžete směrovat 
na koordinátorku akce 
Gabrielu Slívovou, e-mail: 
dobrovoln ik@adra.cz , 
mobil: 731 623 754. 

Děkujeme, že s námi 
děláte tento svět laskavěj-
ším!

 Za DC ADRA 
 Frýdek-Místek 
 Leona Sroková

Dárek pro druhé

Tříkrálová sbírka klepe na dveře

Z a d l u ž i l i 
jste se tak, že 
n e d o k á ž e t e 
splácet půjč-

ky, úvěry a jiné závazky? 
Obáváte se „dluhové spi-
rály“ a bez cizí pomoci 
nedokážete zadlužení 
zvládnout? I tato zdán-
livě beznadějná situace 
má řešení. 

Jednou z možností je 
podání návrhu na oddluže-
ní. Fyzická osoba ho však 
může podat jen tehdy, po-
kud má právnické nebo eko-
nomické vzdělání v magis-
terském programu nebo 
vykonala zkoušku insol-
venčního správce. Návrh lze 

podat také prostřednictvím 
advokáta, notáře, soudního 
exekutora nebo insolvenč-
ního správce, jejichž služby 
jsou ale zpoplatněné.

Poslední možností je po-
dat návrh prostřednictvím 
osoby s akreditací pro po-
skytování služeb v oblasti 
oddlužení. Centrum pro 
zdravotně postižené Mo-
ravskoslezského kraje ta-
kovou akreditovanou oso-
bou je – na základě udělené 
plné moci je oprávněno 
podat za fyzickou osobu 
návrh na povolení oddlu-
žení ke Krajskému soudu 
v Ostravě. Podání návrhu 
je zde bezplatné. 

Další informace o od-
dlužení, ale také z oblastí 
péče, dávek a služeb pro 
osoby se zdravotním posti-
žením vám rádi zodpovíme 
na našem detašovaném pra-
covišti ve Frýdku-Místku, 
Kolaříkova 2185 (kancelář 
je v blízkosti Kapkovy vily. 
Nejbližší zastávka MHD 
Anenská a ČSA). Navštívit 
nás můžete v pondělí 8.00–
12.00, 13.00–17.00, středa 
8.00–12.00, 13.00–15.00. 
Telefonicky se můžete 
také objednat na tel. čísle: 
558 431 889.
 Marie Mayerhofferová, 
 vedoucí detašovaného 
pracoviště Frýdek-Místek

Poradenství v oblasti dluhu

Jsou to tedy investice 
do našich klientů,“ doplnil 
ředitel frýdecko-místecké 
Charity Martin Hořínek. 
Konkrétní záměry najdete 
na webu Charity Frýdek-
-Místek.

Tříkrálová sbírka 2019 
bude probíhat od 1. do 14. 
ledna. Přispívat můžete 

do tříkrálových pokladni-
ček, příspěvkem na účet 
nebo zasláním DMS.

Více informací o sbírce 
najdete na www.trikralo-
vasbirka.cz.

 Jana Opluštilová, 
 koordinátor Tříkrálové 
 sbírky Charity 
 Frýdek-Místek
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/4) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VII. NP 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/6) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², II. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VII. NP 
(kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná 
plocha a nádvoří, (stavba je součástí pozemku p.č. 
3026) – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 16,13 m², I. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 2,05 m², I.NP 
(sociální zařízení)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 202/210 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – Růžový pahorek 
nebytové prostory o výměře 15 m2 (prodejna) 
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 m2, I. NP 
(provozovna)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. 
NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP 
(kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 21,56 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.09)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, V. 
NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. NP 
(sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, V. 
NP (sklad)
stavba č.p. 647 na pozemku p. č. 1543 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1543) – 
Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o výměře 17,64 m2, I. NP (pro-
dejna)
stavba č.p. 646 na pozemku p.č. 1542 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1542) –
Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o výměře 2,06 m2, II. NP (so-
ciální zařízení)

stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 2829/2) – sklad bavlny u nádraží ČD 
nebytové prostory o celkové výměře 275,59 m², I. 
NP (sklad 1.11, 1.10, 1.09, 1.08)
nebytové prostory o celkové výměře 381,74 m², I. 
NP (sklad 1.13)
nebytové prostory o celkové výměře 263,65 m², I. 
NP (sklad 1.16)
stavba č.p. 1345 na pozemku p.č. 3570 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 3570) – 
ul. Míru (komunitní centrum)
nebytový prostor o výměře 15,2 m2, I. NP (kance-
lář)
nebytový prostor o výměře 20 m2, I. NP (herna)
nebytový prostor o výměře 22,8 m2, I. NP (herna 
se šatním koutem)
nebytový prostor o výměře 8,3 m2, I. NP (kance-
lář)
nebytový prostor o výměře 3,8 m2, I. NP (předsíň-
ka WC)
nebytový prostor o výměře 1,1 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor o výměře 1,1 m2, I. NP (WC)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí po-
zemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kance-
lář)
nebyt. prostory o celkové výměře 101,3 m2 (kan-
celář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je sou-
částí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM 
– bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 43,47 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí po-
zemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
Detailní nabídka místností 003–332 na webu měs-
ta.
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 14,5 m2, I. 
NP, (suterén)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. 
NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. 
NP, místnost 503 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, su-
terén (dílna)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. 
NP
podzemní stavba se samostatným účelovým ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod 
komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic 
Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, 
přičemž vyústění podchodu ve směru ke kostelu 
Sv. Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavě-
ná plocha a nádvoří – společný dvůr
nebyt. prostor o celkové výměře 24,70 m2 (prodej-
na).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Pracovníci katastrální-
ho úřadu zahájí 1. ledna 
2019 revizi údajů katastru 
nemovitostí, a to v rámci 
katastrálního území Frý-
dek.

Předmětem revize jsou 
hranice pozemků, obvody 
budov, obvody vodních děl, 
druhy pozemků, způsoby 
využití pozemků, typy sta-
veb a způsob využití sta-
veb, seznamy budov s čísly 
popisnými a evidenčními, 
údaje o vlastnících i místní 
názvy a pomístní názvy. 

Nutná bude součinnost 
s vlastníky, obzvlášť při zjiš-
tění staveb a přístaveb dosud 
neevidovaných v katastru 
nemovitostí a při nesouladu 
druhů pozemků mezi evido-

vanými údaji katastru a sku-
tečností. „Vlastníci budou 
průběžně při pochůzce obcí 
ústně nebo písemně vyzý-
váni k jednání s katastrál-
ním úřadem za účelem pro-
jednání způsobu odstranění 
nesouladů. Snahou katast-
rálního úřadu je, aby nutné 
změny byly pro vlastníky 
co nejméně administrativně 
a časově náročné,“ uvádí 
se ve sdělení Katastrálního 
pracoviště Frýdek-Místek.

V budoucnu se bude 
katastrální úřad zaměřo-
vat na obdobné revize a ty 
se budou v pravidelných 
cyklech opakovat. Proto je 
v zájmu vlastníků mít údaje 
v KN v souladu se skuteč-
ností již dnes. 

Katastrální úřad provede 
revizi údajů o nemovitostech

Plán udržitelné městské 
mobility města Frýdku-
-Místku je dokument, kte-
rý bude zahrnovat veškeré 
formy a způsoby dopravy 
ve městě od pěší dopravy 
přes MHD po parkování.

Občané nám mohou za-
slat jakékoli podněty, po-
kud si myslí, že by se mělo 
cokoli v dopravě zlepšit. 
Podněty vkládejte do sekce 
napište nám na stránkách 
projektu www.mobilita-
-frydekmistek.cz.

Cílem projektu je vy-
tvoření plánu zabývajícího 
se mobilitou, jež ovlivňuje 
celé město, jeho atmosféru. 
Jedná se o dopravní strate-
gii, která povede například 

ke zlepšení bezpečnosti 
dopravy, snížení znečištění 
ovzduší, hluku, spotřeby 
energií a zlepšení účinnosti 
přepravy. Zároveň přispěje 
k posílení atraktivity a kva-
lity městského prostředí.

Plán je rozdělen na dvě 
části, analýzu a návrh. 
Analýza bude provede-
na do února, návrh pak 
do podzimu. Součástí plá-
nu jsou veřejná projednání, 
která proběhnou v závěru 
každé části. 

Všechny podněty ob-
čanů budou zodpovězeny 
a do plánu zapracovány.

Petr Macejka, UDIMO 
spol. s .r .o, www.mobili-
ta-frydekmistek.cz

Město Frýdek-Místek zpracovává 
plán udržitelné městské mobility

Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlásilo do-
tační program „Podpora 
aktivit vedoucích ke zlep-
šení životního prostředí 
pro rok 2019“. 

Hlavním cílem finanční 
podpory v rámci dotačního 
programu SMFM je rea-
lizace opatření vedoucích 
ke zlepšení stavu životního 
prostředí snížením pro-
dukce znečišťujících látek, 
k úspoře energie, k rozvoji 
aktivit subjektů v oblasti 
životního prostředí a k pod-
poře programů souvisejících 
s ekologickou výchovou, 
vzděláváním a osvětou. 

Žádost o dotaci je nutno 
podat ve lhůtě od 1. 1. 2019 

do 1. 7. 2019.
Výše finanční podpory je 

závislá na výši uznatelných 
nákladů v rámci jednotli-
vých podporovaných aktivit 
vedoucích ke zlepšení život-
ního prostředí. Celkový ob-
jem finančních prostředků 
určených pro poskytování 
dotací v rámci dotačního 
programu SMFM závisí 
na schválení rozpočtových 
prostředků Zastupitelstvem 
města Frýdku-Místku pro 
rok 2019, její předpokládaná 
výše je 1 000 000 Kč. 

Podrobnější informa-
ce o výzvě zjistí zájem-
ci na webu www.fryde-
kmistek.cz nebo na lince 
558 609 488. 

Dotační program k podpoře
zlepšení životního prostředí
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F r ý d e c k o - m í s t e c -
ké školy se zapojily 
do čtyřletého projektu 
Místní akční plán Frý-
dek-Místek II. Kromě 
nich na tomto projektu 
spolupracuje dalších 
více než třicet škol a ji-
ných organizací z regi-
onu. Společně plánují 
a realizují aktivity za-
měřené na zlepšení pod-
mínek ve vzdělávání, 
výchově a v souvisejí-
cích oblastech, aktivity 
určené dětem, žákům, 
jejich učitelům a vede-
ním škol.

Pro rok 2018 bylo 
v projektu naplánováno 
deset aktivit spolupráce, 
jedna vzdělávací akce 
pro učitele a jedna akti-
vita ke sdílení zkušeností 
mezi aktéry společných 
profesních zájmů. Rea-
lizace těchto aktivit je 
nyní v plném proudu. 
Mezi nimi byla i mate-
matická soutěž Zlatá cih-
la a Zlatá cihlička, která 
se první listopadový den 
tohoto roku uskutečnila 

v gymnáziu na Cihel-
ní. Městská knihovna 
prostřednictvím jiné 
aktivity pořizuje tema-
tické kufříky pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti. 
Místní školy jsou dále 
zastoupeny v pracov-
ních skupinách, jejichž 
prostřednictvím mohou 
plánovat další aktivity, 
hledat pro ně partnery 
a navazovat kontakty po-
třebné ke sdílení zkuše-
ností s výukou i provoz-
ními záležitostmi.

Kromě těchto akti-
vit pod záštitou místní-
ho akčního plánování 
probíhají například ex-
kurze žáků do science 
center v Ostravě, Olo-
mouci, Brně a Liberci. 
Žáci z regionálních škol 
navštěvují třineckou in-
teraktivní učebnu biolo-
gie, kde mohou studovat 
biologii a první pomoc 
na názorných modelech 
lidského těla. Organizuje 
se výtvarná soutěž, ale 
také soutěž ve vaření. 
Pořádají se školení pro 

učitele cizích jazyků, 
připravují se příměstské 
tábory zaměřené na roz-
voj manuálních zručností 
atd. Těmito příklady není 
výčet společných aktivit 
u konce.

Další aktivity jsou při-
pravovány pro rok 2019. 
Rýsují se plány v ob-
lasti rozvoje čtenářské 
a matematické gramot-
nosti, polytechnických 
znalostí a dovedností, 
ve společném vzdělává-
ní a v dalších oblastech. 
Projekt přitom probíhá 
až do roku 2021 a příle-
žitostí pro dobré nápady 
ještě bude víc než dost.

Bližší informace o pro-
jektu naleznete na jeho 
webových stránkách 
a facebookovém profilu: 
ht tp://www.pobeskydi.
cz/map-frydek-mistek/; 
ht tps://www.facebook.
com/MAP.FM.II/

 David W. Novák
 hlavní koordinátor 
 a facilitátor MAPu
 MAS Pobeskydí, z. s.
 novak@pobeskydi.cz

!!s logolinkem Logolink s MAPem!!

Novinky ze spolupráce místních škol na čtyřletém projektu

ZLATÁ CIHLA: Na Gymnáziu a SOŠ Frýdek-Místek, 
na Cihelní ulici, ve čtvrtek 1. listopadu proběhl 7. ročník ma-
tematické soutěže pro žáky základních škol. Ve třech katego-
riích soutěžilo celkem 255 žáků z 20 základních škol z Frýd-
ku-Místku a okolí. Ceny nejlepším předávali Josef Molnár 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
Miroslav Kurza z Fakulty metalurgie a materiálového in-
ženýrství VŠB Ostrava a zástupci města – primátor Michal 
Pobucký a náměstek Pavel Machala.  Foto: Petr Pavelka

Kulaté výročí 100 let 
Československé repub-
liky si na Šestce připo-
mněli hned několika za-
jímavými akcemi. 

Interiér školy oz-
dobily tematické žá-
kovské projekty vě-
nované významným 
osobnostem a událostem, 
jež se nesmazatelně za-
psaly do české histo-
rie v letech 1918–2018. 
Na projektovou tvorbu 
žáků navázalo eduka-
tivní schodiště, kdy je 
každý schod označen 

významnou událostí da-
ného roku.

Oslavy probíhaly 
na celé škole a aktivně 
se zapojily děti prvního 
i druhého stupně. Žáci se 
oblékli do barev trikolory 
a společně tak vytvořili 
živou vlajku či lipové lis-
ty. V rámci „Sportovního 
dne“ si zasoutěžili jako 
zastupitelé jednotlivých 
krajů. Další akcí spjatou 
s tímto významným vý-
ročím je pak fotografická 
soutěž na téma „Výročí 
100 let republiky“.

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku 

kroužků a kurzů na škol-
ní rok 2018/2019 najde-
te na www.klicfm.cz. 
Do kroužků a kurzů se 
můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není 
pozdě. 

5. 12., 15.00–18.00,
náměstí Svobody

ADVENT VE MĚSTĚ
| NÁMĚSTÍ SVOBODY 

| MIKULÁŠ
Čekání na Mikuláše si 

zkrátíme vytvořením roz-
pustilého čertíka, anděl-
ské dekorace a zimního 
obrázku.

Cena: zdarma
8. 12.

O POHÁR ODDÍLU 
KAM | DESKOVÉ HRY

Už poosmé vás zveme 
do SVČ Klíč na turnaj 
v deskových hrách. Bude-
te-li dobří, něco vyhraje-
te. Ten nejlepší si odnese 
pohár. Budeme hrát Car-
cassonne, Šnečí závody, 
Majesty, Kingdomino, 
Drop It.

Věk: 5–60 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 

budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–15.00 ho-
din | Prezence: 9.00–9.30 

hodin
Cena: 50 Kč
8. 12., 10.00–12.00, 

15.00–18.00, 
náměstí Svobody

ADVENT VE MĚSTĚ
| NÁMĚSTÍ SVOBODY

Dekorace do oken, 
malý andělíček i dřevěná 
ozdoba pomohou vytvořit 
pohodovou předvánoční 
náladu.

Cena: zdarma
9. 12., 10.00–12.00, 

15.00–18.00, 
náměstí Svobody

ADVENT VE MĚSTĚ
| NÁMĚSTÍ SVOBODY

V naší dílně vyrobíme 
velkou sněhovou vločku, 
ozdoby z oříšků, andělský 
náramek.

Cena: zdarma
15. 12., 10.00–12.00, 

15.00–18.00, 
náměstí Svobody

ADVENT VE MĚSTĚ
| NÁMĚSTÍ SVOBODY

Pro své blízké vyro-
bíme třpytivou vánoční 
baňku, přívěšek se sně-
hovou vločkou a veselého 
sněhuláka.

Cena: zdarma
15. 12.

VÁNOČNÍ NERF 
TURNAJ DVOJIC

Zveme tě na vánoční 
NERF turnaj dvojic. Do-
mluvte se s kamarádem 
a přijďte si poměřit síly 
s ostatními. Čekají vás 
napínavé souboje v NERF 
aréně, tréninkové cent-
rum, kde si zlepšíte svou 
střelbu, a také doplňko-
vý turnaj ve hrách Pukec 
a Double. Taková akční 
předvánoční sobota.

Věk: 9–17 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 

budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00 – 13.00 ho-
din 

Cena: 70 Kč
16. 12., 10.00–12.00, 

15.00–18.00, 
náměstí Svobody

ADVENT VE MĚSTĚ
| NÁMĚSTÍ SVOBODY

Štěstí do roku 2019 mů-
žete popřát novoročenkou 
vlastní výroby. Podložka 
pod hrnek a malé oříško-
vé dekorace ozdobí svá-
teční stůl.

Cena: zdarma
Informace:
Recepce | Telefon: 
558 111 777, 
778 421 468 | 
E-mail: 
recepce@klicfm.cz

Prosincová nabídka SVČ Klíč

100 let republiky na 6. ZŠ

 Foto: Lukáš Synek
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Další projekt 
na „Jedničce“ úspěš-
ně dokončen. Tato 
jednoduchá věta shr-
nuje dvouleté úsilí škol-
ního projektového týmu 
(Mgr. Šostý, Mgr. Mar-
šálek, Mgr. Vítková, 
paní Ptašková), který 
nejen zpracoval a před-
ložil projektovou žádost 
„Škola pro všechny“ 
v rámci příslušné výzvy 
ITI ostravské aglomera-
ce, která je zprostřed-
kující organizací IROP, 
SC 2.4: Zvýšení kvality 
a dostupnosti infra-
struktury pro vzdělává-
ní a celoživotní učení pro 
období 2014–2020, ale 
i úspěšně zrealizoval plá-
nované aktivity, včetně 
závěrečného vyúčtování 

částky 2 299 968 Kč. 
Hlavním cílem projektu 

bylo vytvořit v organizaci 
optimální technické pod-
mínky všem žákům pro 
výchovně vzdělávací pro-
ces v oblasti ICT, které by 
umožnily zvýšení kvality 
vzdělávání v klíčových 
kompetencích ve vaz-
bě na budoucí uplatnění 
na trhu práce, a to vše 
v souladu s vlastním škol-
ním vzdělávacím progra-
mem „Škola uvědomělého 
učení“. 

A co bylo hlavním ob-
sahem projektu? Jednalo 
se zejména o zajištění bez-
bariérovosti pro imobilní 
žáky a spoluobčany (plo-
šina, sociální zařízení), 
obměna HW, SW a vnitř-
ního zařízení ve dvou mul-

timediálních učebnách, 
zajištění vnitřní konekti-
vity školy a připojení k in-
ternetu formou vybudo-
vání bezdrátové sítě WiFi 
ve staré budově, rozšíření 
serveru a rychlosti přeno-
su dat v síti, úpravu zeleně 
a venkovního prostranství 
před vstupem do nové bu-
dovy.

Poděkování patří všem, 
kteří se jakoukoliv mírou 
spolupodíleli na realizaci, 
a zřizovateli – Statutární-
mu městu Frýdek-Místek 
– za poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve výši 10 % 
z celkových výdajů pro-
jektu.  Zbyněk Šostý, 
 ředitel školy

Děti z Mateřídoušky 
a jejich pedagogický 
a maminkovský dopro-
vod přijal na radnici pri-
mátor Michal Pobucký 
spolu s náměstkem pro 
oblast školství Pavlem 
Machalou a vedoucím 
odboru školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýcho-
vy Jiřím Adámkem, aby 
jim popřáli k vítězství 
jejich projektu s názvem 
„Ekologické vzdělává-
ní pro nejmenší“, který 
na národní úrovni zví-
tězil v kategorii Mládež 
v soutěži s E.ON ENER-
GY GLOBE.

Ředitelka Mateřské 
školy Mateřídouška 
Šárka Čerňáková krát-
ce seznámila přítomné 
s průběhem předávání 
cen na slavnostním gala-
večeru v Praze a pomocí 
videoprezentace přiblí-
žila ekologické aktivity 
školky. Ty jsou přebohaté, 
s cílem „ať máme krásnou 
Modrou planetu“, i když 

zatím se děti učí starat 
především o svou krás-
nou zahradu, která byla 
vybudována díky radnici, 
i s přispěním evropských 
fondů. „Dnes zábavě vé-
vodí počítače, tablety 
a mobily, takže dnes se 
třeba podívat na broučka, 
to je velký objev, i když 
dříve to byla naprostá sa-
mozřejmost. Snažíme se, 
aby děti více žily v sou-
ladu s přírodou a opečo-
vávaly ji,“ říká ředitelka 
školky. A tak děti nejen 
sledují hmyz, obligátně 
třídí odpad a sbírají pet 
víčka, ale taky pěstují 
zeleninu, šetří elektřinu, 
sbírají potravu pro zví-
řátka na zimu nebo čas 
od času kouknou, jak to 
vypadá na jejich hřbito-
vě odpadků, kde odpočí-
vá vše od ohryzku, přes 
papír, po sklo a umělou 
hmotu. Jejich úsilí se jim 
vyplácí. I když tomu ni-
kdo moc uprostřed síd-
liště nevěřil, mohou se 

MATEŘÍDOUŠKA NA RADNICI: Děti se přišly podělit o svůj velký úspěch v ob-
lasti ekologie.  Foto: Petr Pavelka

Národní úspěch Mateřídoušky v ekologickém vzdělávání

Další projekt na „Jedničce“ úspěšně dokončen

pochlubit tím, že si jejich 
připravený ježčí domeček 
už vyhlídl jeden bodlináč 
k přezimování. „Je to vý-
borné, když to takto fun-
guje, děti to baví a jsou 
nadšené. V ekologickém 
chování jsou díky škol-
kám a školám dnes větši-
nou šikovnější než dospělí 
a důležité je, že pak i na ty 

Výročí republiky si 
připomněli na každé 
škole, na 11. ZŠ tuto pří-
ležitost využili k výstavě, 
která po všech stránkách 
přibližuje časy „první 
republiky“. Zapojili se 
do ní všichni, od učitelů, 
přes žáky, až po rodiče.

„Největším skvostem 
je asi zapůjčená dobová 
školní lavice, máme tu tře-
ba i kroj nebo standardu 
Sokola a další artefakty, 
které slouží i k anketě, kdy 
mají žáci tipovat, k čemu 
sloužily,“ přiblížila ku-
rátorka výstavy Marcela 
Brožová. Další informace 
mohou návštěvníci načer-
pat z projekce, kde se do-
zví například jak zasáhla 
Československo v roce 
1931 hospodářská krize, 

která způsobila, že o dva 
roky později bylo u nás 1,3 
milionu nezaměstnaných. 
Nechybí údaje o tehdej-
ším školství nebo jak vy-
padala prvorepubliková 
elegantní, ale neokázalá 
móda. Sami žáci se vyřá-
dili ve výtvarce, kdy oži-
vovali někdejší reklamy 
na mýdlo s jelenem nebo 
cikorku v kostkách, coby 
„nejdokonalejší výrobek 
dnešní doby“. Vytvářeli 
také koláže přibližující 
sportovní nebo podnika-
telské úspěchy, například 
Tomáše Bati, nebo apartní 
kloboučky z papíru. De-
váťáci se vrhli na citáty 
Masaryka, od „nebát se 
a nekrást“ až po „škodit 
a překážet dovede i nej-
hloupější člověk“.  (pp)

100 LET: Náplň výstavy vytvářela celá škola, zapojili se 
i rodiče.  Foto: Petr Pavelka

Výstava k výročí republiky

dospělé působí, aby se 
chovali správně,“ vyzdvi-
hl náměstek primátora 
Pavel Machala. „Snažíme 
se o ekologickou výchovu 
všemi smysly. Děti třeba 
pažitku moc nemusí, ale 
když si ji samy vypěstují, 
nakrájí a posypou si tím 
chlebík, tak jim chutná 

líp než od kuchařky,“ vy-
světlila fungující princip 
ředitelka Čerňáková. Její 
děti přesvědčily, že už 
ve školce vědí, jaká barva 
kontejneru patří ke kon-
krétnímu odpadu, a tak 
si odnesly kromě zážitku 
z přijetí primátorem i ně-
jakou tu odměnu.  (pp)
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BE | drama | 15+ | titulky | 105 min. 
| 120 / 100 Kč

4. 12. v 18.00, Místek
Indie divoká a nespoutaná

Cestovatelská přednáška 
– Michal Štěpánek

10. 12. ve 12.00–16.00, Frýdek
Vánoční výtvarná dílna

11. 12. ve 12.00–17.00, 11. ZŠ
Vánoční výtvarná dílna 

14. 12. v 9.00–10.30, Místek
Dětský klub pro rodiče s malými 

dětmi 
17. 12. v 15.00–17.30, Místek 

Vánoční výtvarná dílna

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz

11. 12., 16.30, Zámecké náměstí
Zažij příběh Vánoc

Komentovaná prohlídka s vánoční 
tematikou s historikem Petrem Ju-
řákem. Vstupné: zdarma

8

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

www.frydekmistek.cz

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:
Barevný svět

Barvy jsou všude kolem nás. Barvy 
využívají umělci i reklamní agen-
tury. Barvy upoutávají naši pozor-
nost, sdělují poselství, dokážou 
oklamat. A nikdy nás nepřestanou 
fascinovat! Pokud chcete nahléd-
nout do tajů barevného světa, při-
jměte pozvání na výstavu. Staňte se 
na chvíli fyzikem, biologem, uměl-
cem, historikem i psychologem. 
Prostřednictvím interaktivních 
prvků zjistíte, proč je nebe modré 
a list zelený, jak vidí svět kolem sebe 
různá zvířata, ve světelné laboratoři 

malíř a grafik.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
PÁ 14. 12. v 19.00

Cizinec aneb člověk je tak 
jako tak vždycky trochu vinen 

Divadlo Na zábradlí
př. sk. Silné příběhy / Vstupné 
400 Kč
Kultovní dílo s pěticí herců v roli 
hlavní postavy. Cizinec Alberta 
Camuse z roku 1942 je světově 
proslulý román, který definoval po-
city celé jedné poválečné generace. 
Úředník Meursault, náhodný vrah, 
je odsouzen k smrti, protože nechce 
přijmout roli ve společenských ste-
reotypech. „Cizinec“ bez jediného 
náznaku hrdinského chování sou-
hlasí s tím, že zemře pro pravdu, 
aniž by ji těm druhým vnucoval. 
Skutečnost kolem sebe přijímá, ale 
nehodnotí, je ve světě cizincem, ne-
účastným divákem.
Cizinec představuje pro diváka ná-
ročnou podívanou, přesto se excelu-
jícím pražským hercům daří udržet 
pozornost publika, kterou si tato vi-
zuálně nápaditá inscenace dozajista 
zaslouží.

SO 15. 12. v 19.00
Mesiáš 

Divadlo Verze
př. sk. Chytré rozptýlení/ Vstupné 

450 Kč
Pokus o nemožné, zahrát celý pří-
běh Vánoc ve dvou! Komediální 
herectví ostřílených hvězd české 
činohry – herci David a Igor (Da-
vid Prachař a Igor Chmela). Di-
vadlo musí šetřit, nejsou peníze 
na další herce ani na zvířata, a tak 
se oba postupně převtělí do Marie 
a Josefa, Herodese, pastýřů, Boha, 
archanděla Gabriela, velbloudů, 
ovcí i dalších protagonistů nejslav-
nějšího příběhu všech dob! S odva-
hou a beze strachu se oba vrhnou 
do orientálního mumraje, který se 
odehrál okolo narození Krista. Co 
začíná jako groteskně anarchistic-
ká jízda po Svaté zemi, se časem 
zázračně změní v poetickou hru 
o přátelství a solidaritě. Je to ko-
medie o vášni pro divadlo a umění 
povznést se nad neúspěch. 

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
NE 9. 12. v 15.00
Vánoční příběh 

Divadlo Já to jsem
Tradičně netradičně podaný tra-
diční vánoční příběh se spoustou 
koled. Nechte se překvapit, stojí 
to za to! Pro děti od 3 let. Vstupné 
60 Kč.

KINO
4. 12. v 17.00
Čertí brko 

ČR / SR | pohádka | přístupný | čes-
ky | 99 min. | 130 / 110 Kč

4. 12. v 19.00 
První člověk 

USA | životopisný | 12+ | titulky | 
138 min. | 120 / 100 Kč

5. 12. v 10.00
Všechno bude 

ČR / SLO / PL / SR | road movie | 
12+ | česky | 85 min. | 60 Kč

5. 12. v 16.30
Fantastická zvířata: 

Grindelwaldovy zločiny 
VB / USA | fantasy | 12+ | dabing | 
134 min. | 130 Kč

5. 12. v 19.00
Bohemian Rhapsody 

VB / USA | životopisný | 12+ | titul-
ky | 134 min. | 130 Kč

7. 12. v 9.30
Mimi & Líza: 

Záhada vánočního světla 
SR / ČR | pásmo pohádek | přístup-
ný | česky | 65 min. | 30 Kč

8. 12. v 15.00
Malá čarodějnice 

DE / CH | pohádka | přístupný | da-
bing | 103 min. | 80 / 60 Kč

8. 12. v 17.00
Čertí brko 

ČR / SR | pohádka | přístupný | čes-
ky | 99 min. | 130 / 110 Kč

8. 12. v 19.00
Záhada Silver Lake 

USA | mysteriózní | 15+ | titulky | 
139 min. | 130 Kč

9. 12. v 10.00
Gordon a Paddy 

SWE | animovaný | přístupný | dab-
ng | 62 min. | 120 / 100 Kč

10. 12. v 17.00
Doktor Martin: 

Záhada v Beskydech 
ČR | komedie | přístupný | česky | 90 
min. | 130 Kč

10. 12. v 19.00
Jack staví dům 

DK / FR / DE / SWE | horor | 18+ | 
titulky | 155 min. | 120 / 100 Kč

11. 12. v 16.30
Bohemian Rhapsody 

VB / USA | životopisný | 12+ | titul-
ky | 134 min. | 130 Kč

11. 12. v 19.00
McQueen 

VB | dokumentární | 12+ | titulky | 
111 min. | 120 / 100 Kč

12. 12. v 10.00
Toman 

ČR | historický | 12+ | česky | 145 
min. | 60 Kč

12. 12. v 17.00
Doktor Martin: 

Záhada v Beskydech 
ČR | komedie | přístupný | česky | 90 
min. | 130 Kč

12. 12. v 19.00
Smrtelné stroje 

USA | fantasy | 12+ | titulky | 128 
min. | 130 Kč

PO 17. 12. v 17.00
Ucho 

ČSR | psychologický | 12+ | česky | 
91 min. | 90 / 70 Kč

PO 17. 12. v 19.00
Dívka 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

ADVENTNÍ MĚSTEČKO
23 dní s vánočními trhy a každo-
denním kulturním programem 
na pódiu. Hřejivý předvánoční čas 
ve společnosti přátel, dobré muziky 
a v krásném prostředí Adventního 
městečka nás čeká na náměstí Svo-
body v Místku. Každé odpoledne 
koncerty, o víkendech pravidelné 
dopolední pohádky a také vánoč-
ní trhy, horké nápoje, vyzdobené 
náměstí, ukázky kovářů nebo vý-
tvarné a cukrářské dílničky. Usly-
šíme hodně sborů, cimbálovek, 
folku, folkloru nebo dixíku. Děti 
potěší hlavně ohrádka se zvířátky 
a vláček. Doprovodný program: 
Výtvarné dílničky, Ježíškova pošta, 
vláček, zvířátka, betlém a další.

KONCERTY
NE 16. 12. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

Aneta Langerová: Koncert 
s kapelou a smyčcovým triem

mimo předplatné / Vstupné 490 Kč
Písně z posledního alba i starší 
skladby v nových aranžích a také 
poslední singl Hvězda. Aneta Lan-
gerová (www.langerovaaneta.cz) je 
osobitá česká zpěvačka a hudeb-
nice. Záhy po vítězství v soutěži 
Česko hledá SuperStar se stala 
jednou z nejpopulárnějších českých 
zpěvaček. Být interpretkou jí ale 
nestačilo. Ve snaze o ryzí autentici-
tu se vydala na cestu k psaní vlast-
ních písní. Propracované aranže 
a osobitý zpěv Anety předzname-
naly úspěch u fanoušků i kritiků, 
za svou hudbu získala několik cen 
Anděl a její koncerty nabíjí novou 
energií ji i diváky.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
ČT 13. 12. v 18.30, Národní dům

Povídání v Zeleném baru 
s Pavlou Damohorskou

O židovských svátcích a zvycích, 
o čtení Talmudu a Tóry a vůbec 
o bohatosti tradiční židovské kul-
tury s judaistkou Pavlou Damo-
horskou. Moderuje Libor Magdoň. 
Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Petr Hajdyla: Úroda

Výstava maleb v Národním domě, 
lákající k imaginaci a interpretaci. 
Hledání a dobrodružství objevová-
ní nových krajin vnitřních i vněj-
ších, anamnéza a regrese do dětské-
ho snu je vykoupena nebezpečným 
pocitem ztráty identity, rozpuště-
ním se v kráse, která se může stát 
pastí, podobně jako hraniční polohy 
absolutního světla i absolutní tmy. 
Ale tak je to s každým dobrým 
a upřímným uměním. Autor je ab-
solvent Katedry malby na Fakultě 
umění Ostravské univerzity. Činný 
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se naučíte barvy míchat. Výstava je 
vhodná také pro školy, svým zábě-
rem zahrnuje učivo fyziky, přírodo-
vědy, biologie a výtvarné výchovy. 
Výstava potrvá do 6. ledna.

Z Frýdku do celého světa. 
Příběhy rodu Landsbergerů 

Členové rodiny Landsbergerů za-
sáhli v mnoha ohledech do dějin 
města, a to jak po stránce archi-
tektonické (např. výstavba nových 
budov), tak třeba kulturní či spole-
čenské. Osud pak mnohé z nich pod 
různými záminkami zavál do růz-
ných koutů světa. Výstava ve spo-
lupráci s FF OU v Ostravě u příleži-
tosti 50. výročí skonu významného 
historika starověku a asyriologa 
Benno Landsbergera (1890–1968). 
Výstava potrvá do 13. ledna.

AKCE:
Čtvrtek 6. prosince v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Výtvarný Frýdek-Místek, 

výtvarné Pobeskydí
Jaromír Polášek – Plastiky Pilnost 
a Spořivost raškovického rodáka 
Františka Skotnici na nás shlížejí 
z fasády někdejší místecké radni-
ce, bývalou záložnu zdobí plastiky 
Franty Úprky, na sídlišti Riviéra 
chátrá výtvarný objekt Mirosla-
va Rybičky, ve výškovém domě 
u někdejšího Krymu žil krajinář 
Bedřich Holáček, proč dnes nikdo 
nekupuje obrazy Elišky Servátko-
vé, zapomenutý Karel Siřinek ma-
loval frýdeckou synagogu…
Čtvrtek 13. prosince v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Je to chůze po Beskydech...

Přednáška J. Poláška věnovaná his-
torii beskydské turistiky a promě-
nám turistických středisek, útulen 
a chat. 

DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zám-
ku se můžete projít parky v jeho 
okolí. Procházku si můžete zpestřit 
zábavnou hrou pro celou rodinu – 
vyřešit několik úkolů a najít poklad. 
Více informací na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.

MAGNOLIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

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

STuDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz
Cvičíme 7 dní v týdnu! 

Rozvrh kurzů pro dospělé i děti 
a rezervační systém na webových 
stránkách studia.

 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) 5. 12. v 17 h.

V-klub FM 
Pravidelná schůzka klubu frýdec-
ko-místeckých výtvarníků.

(so) 8. 12. od 20 h.
eFeM GRASS, GOODWILL

Country &. bluegrass kapely u Ar-
nošta

(ne) 9. 12. od 18 h.
Roman DRAGOUN

Pravidelný vánoční koncert přední 
hudební rockové legendy (Progres 
2, Futurum, Stromboli, T4).

(čt) 13. 12. v 8.30 – 12 h.
Bazárek 5 - VÁNOČNÍ

Vánoční bazárek s dětským zbo-
žím. Můžete se opět těšit na super 
hadýrky, příjemnou atmosféru, 
dětský koutek, pohodovou hudbu, 
sociální zázemí i bar s pitím a po-
chutinami. Budeme se snažit zajistit 
i oblečení pro větší děti, ať si kaž-
dý přijde na své. Součástí Bazárku 
je již tradiční sbírka pro pejsky 
a kočky, takže jakékoliv staré deky, 
prostěradla, náhubky, vodítka, kr-
mivo, pamlsky uvítáme a pak mi-
lerádi předáme do místních útulků. 
Přihlášky pro prodejce a další info 
výhradně prostřednictvím FB kon-
verzace na Adéla Pokludová. FB 
událost: Bazárek u Arnošta 5

Aktuální výstavy:
V-klub - Souznění

Výstava prací dvanácti členů frý-
decko-místeckého V-klubu, který 
sdružuje aktivní výtvarníky v bes-
kydském regionu už od roku 1994. 
Návštěvník výstavy má možnost 
srovnávat, posuzovat a vnitřně se 
obohacovat. Výstava potrvá do 31. 
12. 2018.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti:

Sobota 8. prosince v 15 hodin
Zdeněk Kozák

Čert nikdy nespí
Činoherní pohádka o tom, co 
všechno se stane, když čert omylem 
odnese do pekla anděla nebeského 
místo zlé královny. Pro děti od 5 
let – hraje DS Čtyřlístek, vstupné 
30 Kč.

Půjčování kostýmů v prosinci:
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
Každé úterý v 17 h.

kurz Keramika pro každého
Každé úterý v 17.30–18.30, 

18.30–19.30
kurz Spirální stabilizace páteře

Každý čtvrtek v 18 h.
kurz Objevování křesťanství
5. 12. – Festival dětských 

pěveckých sborů
9. 12. – Farní mikulášská 

pro dospělé
11. 12 - Farní adventní zájezd 

do Wadowic a Krakowa
16. 12 - Vánoční dílny

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

7. 12., open 19.30 hodin
SIMA ve Frýdku-Místku

SIMA vydala své debutové album 
FEMINA a představí se s touto 
show v KD Frýdek. Od 15 let. Ex-
kluzivní stage – Laser Show, Smo-
ke Show, Profi sound systém. Před-
prodej: www.smsticket.cz, 267 Kč

15. 12., open 18.00 hodin.
ORTEL

Předkapela SPIDER – X – 20.00 
hodin, ORTEL – 21.00 hodin.
Vstup 399 Kč, předprodej Hudební 
klub stará pošta, www.ticketportal.
cz 

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Bc. Matěj Vaněk, tel.: 721 325 138, 

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

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

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 

606 785 579, 
e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

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

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
KROUŽKY A KURZY

Aktuální nabídku kroužků a kur-
zů na školní rok 2018/2019 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě.

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD záMKEM

Provozovna přemístěna na ulici 
Radniční 1238  vedle magistrátu 

www.galeriepodzamkem.cz
Galerie nabízí hodnotné obrazy 

od autorů z celé ČR, na výběr je to 
nejlepší z české grafiky, zakoupit si 
můžete také kvalitní autorské sklo, 
šperky, zajímavou keramiku, litinu, 

dřevořezbu, k dostání zde jsou 
originální šátky a šály, nástěnné 

kalendáře i přání.
Otevírací doba galerie:

po: zavřeno
út–pá: 10–13, 14–17

.
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

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladění, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
nitního systému, správné dýchání, 
radost ze života… 

7.–9. 12. – HEDVÁBNÁ 
KŘÍDLA

Výstava obrazů Lenky Kovalové 
v předvánočním čase v jógovém 
sále v budově ZŠ ul. El. Krásno-
horské ve Frýdku. 7. 12. – 17hodin 
– vernisáž výstavy s mini módní 
přehlídkou hedvábných oděv-
ních originálů. 9. 12. – 17 hodin 
– derniéra výstavy s vyprávěním 
autorky o vznikajících obrazech. 
Výstavu je možno navštívit 8. 
a 9. 12. v době od 10 do 17 hodin 
(vstup bočním vchodem) Po celou 
dobu výstavy možnost zakoupení 
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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 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,

PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDEBNÍ KLuB STOuN

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

7. 12. pátek POKÁČ
OSOBITÝ PÍSNIČKÁŘ PO-
PRVÉ VE STOUNU, AFTER-
PARTY DJ JAKUB
8. 12. sobota MAJK SPIRIT 
(SK) 
JEDEN Z NEJLEPŠÍCH RAPPE-
RŮ CZ/SK PO DVOU LETECH 
OPĚT VE STOUNU, ZAČÁTEK 
KONCERTU 21.30! HIP-HOP 
AFTERPARTY 

14. 12. pátek NO!SE w/ DRUM-
SOUND & BASSLINE SMITH 
(UK)
NEPOLEVUJEME! DALŠÍ DNB 
AKCE NO!SE S UK HEADLI-
NERS!
15. 12. sobota HITY ZE ZÁ-
HROBÍ 18+
HITY PLNÉ TĚCH NEJLEP-
ŠÍCH PECEK VŠECH DOB, DJS: 
KOMÁR A KAMIL

dárků, které mohou vašim blíz-
kým udělat radost. 
Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladění, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
nitního systému, správné dýchání, 
radost ze života… 

Více informací na 
www.joga-karakal.cz 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asisten-
tek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

(20 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
18. 12. v 16.45 h.

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
Leden 2019

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

19. 12. v 15.30 h.
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, 
pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.

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
8., 15., 22. 1. 2019 – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
8., 15., 22. 1. 2019 – 10.00 h.
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Více informací vám poskytneme 

na tel. čísle 558 680 281.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Středisko Charity F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

4. 12. Možná přijde i Mikuláš 
povídání o významu i kouzlu tradic
7. 12. Zdobení vánočního stro-
mečku
10. - 13. 12. Předvánoční tvoření
výroba vánočních přání a drobných 
dárků
14. 12. Pečení perníčků
17. 12. Zdobení perníčků 

Provozní doba přes školní rok je:
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin
Každou středu je konzultační den 
– den, určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
přípravu do školy 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-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 
776 096 091

NABÍZÍME VÝUKU:
latinskoamerických tanců, disco
dance, street dance, moderního

tance, hobby baletu, break dance
a gymnastiky pro tanečníky.
Více na www.dancepoint.cz

nebo nás sledujte na 
Instagramu a Facebooku

@dancepointcz
NÁBOR DĚTÍ, JUNIORŮ

A DOSPĚLÝCH NA KURZY
ZAČÍNAJÍCÍ V ZÁŘÍ 2018
- LATINSKOAMERICKÉ

TANCE PRO DĚTI A JUNI-
ORY

- LATINSKOAMERICKÉ
TANCE PRO ŽENY

- LATINSKOAMERICKÉ 
TANCE PRO PÁRY 

- DISCO DANCE
- DISCO DANCE SÓLO, DUO,

MALÁ SKUPINA
- STREET DANCE

- STREET DANCE SÓLO, 
DUO, MALÁ SKUPINA

- MODERNÍ TANEC
- HOBBY BALET
- BREAK DANCE
- GYMNASTIKA 

PRO TANEČNÍKY

ATELIÉr KrESBY A MALBY

 Skalice 313
605 299 326

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

Ateliér zaměřený na pravidelnou 
výuku kresby a malby. Výuka 
i společné malování probíhají čtyři 
dny v týdnu! Od listopadu nabízím 
sobotní kurzy techniky paverpol!

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, Bruzovská 2589, budova 
B Goodwillu, v přízemí vpravo

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

vera.neu@email.cz
Nabízíme kurzy pro mládež, 

dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

Zátiší, portrét, tvorba na zadané 
téma. Kurzy poběží během 

celého roku
každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní od-
počinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů.

LuMpÍKOV

Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00

www.lumpikov.cz
Kavárna s hernou, angličtina, 
jumping, vzdělávání, Školička 

Lumpíkov, kurzy pro děti i dospě-
lé, příměstské tábory.

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

v prostorách ředitelství Slezanu 
vedle Faunaparku

Vstupenky rezervujte na emai-
lové adrese soubor.dna@ 
@seznam.cz, nebo SMS na tel. 
731 196 572.

12. 12. v 19.00
TEATET

Koncert pěveckého sboru s vánoční 
tematikou. Hudba rezonující du-
šemi i těly a není nic krásnějšího, 
než zpívat pro radost lidem okolo 

a sami sobě...
13. 12. v 19.00

PRAVDA O ZKÁZE 
TITANIKU

Komedie Františka Ringo Čecha 
aneb, jak to ve skutečnosti bylo.
(soubor D.N.A.)

15. 12. v 18.00
IMPROVIZÁTOŘI CZ/SK

Improvizační experiment s charita-
tivním zaměřením.

CAMpANA

777 297 382
michal@skolacampana.cz 

www.skolacampana.cz
Montessori mateřská škola,

základní škola, dětská skupina 
a Montessori centrum

Kurzy pro rodiče s dětmi:
Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 18 měsíců do 3 let
Jóga a cvičení pro rodiče s dětmi 
od 18 měsíců do 3 let
Hudební škola Yamaha pro děti 
od 4 měsíců do 7 let
Vaření pro rodiče s dětmi

Kurzy pro děti:
Angličtina pro děti od 3 do 10 let
Němčina pro děti od 6 do 10 let
Školní klub pro předškoláky
Keramika pro děti a pro rodiče 
s dětmi od 2 do 6 let
Mladí přírodovědci pro děti od 5 
do 10 let
Atleťáček pro děti od 5 do 10 let
Jogínci (jóga pro děti od 4 do 7 let)
Vaření pro děti od 4 do 7 let
Zábavná matematika pro děti od 5 
do 10 let
Klub deskových her - děti od 6 
do 10 let

TANEČNÍ ŠKOLA JuST DANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, www.just-dance.cz

disco dance, street dance, baby 
dance, show dance, gymnastika, 

latina
každé pondělí od 16 do 17 h.
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NOVÁ ČERPACÍ STANICE  
EUROOIL
u prodejny Albert, Beskydská ulice.

Tady tankujete kvalitu! 

slevy s kartou EuroOil,  
aktuální ceny v mobilní aplikaci

Úspěšná frýdecko-
-místecká taneční skupi-
na Funky Beat TJ Sokol 
získala opět nominaci 
na mistrovství světa, 
které se konalo v měs-
tě Leiden v Holandsku. 
Za Českou republiku 
byly na svět vyslány tři 
týmy a Funky Beat se 
stal vůbec nejlepším 
z nich! 

Kadetky i juniorky se 
probojovaly přes základ-
ní kolo až do samotného 
finále, kde bojovaly proti 
nejlepším týmům z celého 
světa. Po náročném sou-
boji získaly juniorky pro 
Českou republiku desátou 

příčku a kadetky se vyšpl-
haly dokonce až na příčku 
šestou. 

Byly to čtyři velmi ná-
ročné dny, během nichž 
musely frýdecké tanečnice 
prokázat nejen svůj talent 
a odhodlání, ale také profe-
sionalitu. Nejednalo se totiž 
o pouhé výstupy na pódiu, 
ale rovněž o několikahodi-
nové tréninky a reprezen-
taci země na slavnostních 
ceremoniálech.

Coach Filip Růžička, 
který patří k nejúspěšněj-
ším choreografům České 
republiky, své svěřence 
tedy znovu špičkově při-
pravil. Jsme šťastní, že 

můžeme spolupracovat 
s tak talentovaným člo-
věkem a za celý tým mu 
za vše moc děkujeme. 
Důležitou součástí cho-
reografie je také složitá 
akrobacie, kterou připra-
vovala úspěšná trenérka 
gymnastiky Karolína Ma-
chalová, jíž rovněž patří 
velké díky.

Město Frýdek-Místek 
může být právem pyšné 
na své mladé občany, kte-
ří hrdě reprezentují své 
město na světové úrovni! 
Účast na mistrovství světa 
je velmi finančně náročná, 
a proto chceme touto ces-
tou poděkovat Statutár-

nímu městu Frýdek-Mís-
tek za poskytnutí dotace, 
Moravskoslezskému kraji, 
který vyhověl naší žádosti 
a poskytnul nám dosta-
tek financí na tuto cestu, 
a dalším sponzorům. 

Děkujeme, že podpo-
rujete mladé, talentované 
lidi a plníte jim jejich sny! 

 Kristýna Blahutová, 
 hlavní trenér a manažer 
 taneční skupiny 

 Funky Beat

Funky Beat byl nejlepším českým týmem na MS ve své kategorii
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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

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 

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

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

DĚTSKÝ
PŮJČÍME NA CELOU ZIMU 

ZA POUHÝCH 

VÝKUP

PRODEJ

VÝMĚNA

DĚTSKÝCH LY
ŽÍ

1500,–CZK

Pondělí-Pátek:  9-12:00 / 13-17:30, Sobota:  9-12:00
Parkování u prodejnyMístek u                        , Příborská 586 (směr NJ)
Tel.: 595 171 382 www.fajnelyze.cz

LYŽAŘSKÝ SET
LY Ž E    B O T Y    H O L E

FAJNE LYŽE
P R O D E J   P Ů J ČO V N A   S E R V I S

Pondělí-Pátek:  9-12:00 / 13-17:30, Sobota:  9-12:00
Parkování u prodejnyMístek u                        , Příborská 586 (směr NJ)
Tel.: 595 171 382 www.fajnelyze.cz

NEJLEPŠÍ VÝBĚR LYŽAŘSKÉHO
VYBAVENÍ V OKOLÍ

10%
SLEVA

NA SERVIS
PO PŘEDLOŽENÍ LETÁKU

PROFI SERVIS
ZKUŠENÝ, ODBORNĚ PROŠKOLENÝ PERSONÁL
MNOŽSTEVNÍ SLEVY
PŘIJÍMÁME LYŽE, BOTY, SNB KE KOMISNÍMU PRODEJI


