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Rady města

S náměstkem Machalou
o (ne)podpoře hokejistů (str. 2)

Přání městu a občanům 
k Vánocům a do nového roku (str. 3)

Nemocniční lékárna bude 
otevřena i o státních svátcích  (str.  5)

Ta informace se před 
koncem roku, v čase vy-
hrazeném více než jindy 
klidu a pokoji, hodí – Frý-
dek-Místek patří k nej-
bezpečnějším městům. 
Velkou zásluhu na tom 
mají opatření radnice, 
která výrazně snížila kri-
minalitu. Potvrdili to zá-
stupci vedení Policie ČR 
na zasedání bezpečnostní 
rady, která hodnotila celo-
roční práci a měla za úkol 
zasvětit obměněné vedení 
města.
Za město  se  stal  novým 

členem  první  náměstek 
Radovan Hořínek,  který  si 
mohl  vyslechnout  přízni-
vé  statistické  údaje  i  kon-
krétní  příklady  fungující 
spolupráce  mezi  jednotli-
vými  složkami  integrova-
ného záchranného systému. 
„Spolupráce  mezi  jednotli-
vými složkami  je výborná, 
nebojím  se  říct,  že  je  rok 
od  roku  lepší.  Co  se  týče 
priorit  radnice,  přesvědči-

li  jsme  se,  že  rušení  heren 
a  nonstop  barů,  kterým  je 
omezována  provozní  doba, 
je  krok  správným  směrem. 
Máme  zpětnou  vazbu,  že 
klesá  kriminalita,  a  jsme 
přesvědčeni, že občané mají 
nárok  na  to,  aby  se  klidně 
vyspali,“ prohlásil primátor 
Michal Pobucký a zeptal se, 
jak  je  na  tom  Frýdek-Mís-
tek  v  oblasti  toxikomanie, 
protože se dočetl, že Česko 
je skutečná pervitinová vel-
moc.
„Toxiproblematika  byla 

vždy  brána  jako  naprostá 
priorita, máme špičkový to-
xitým s výbornými výsled-
ky.  Obchodu  s  pervitinem 
se věnují pořád jedni a titíž 
lidé, protože soudy je pouští 
po pár letech a oni do toho 
nastupují  znova.  Kvalita 
konspirace  ovšem  stoupá, 
okres je velmi zachatovaný, 
zalesněný, stěhují se do hor, 
kde  se  vše  hůř  odhaluje. 
Naše oblast je problematic-
ká  i  tím,  že  v  Polsku  jsou 

BEZPEČNOSTNÍ RADA: Zástupci vedení města a odboru bezpečnostních rizik 
a prevence kriminality, spolu s vedením městské a republikové policie a hasičského 
záchranného sboru.  Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek patří k těm nejbezpečnějším

Zastupitelé na svém 
prosincovém zasedání 
schválili rozpočet města 
na příští rok 2019. Město 
bude hospodařit s část-
kou 1 523 916 950 korun, 
což je o 201 milionů více 
v porovnání s původním 
schváleným rozpočtem 
na rok letošní. Město má 
také nejnižší zadlužení 
za poslední léta, zadluže-
ní města se nyní pohybuje 
okolo 40 milionů korun, 
což činí jen něco přes 2 % 
z rozpočtu města.
Na investiční akce je vy-

členěno 279 794 980 korun. 
Největší objem investičních 
prostředků  bude  v  příštím 

roce  směřovat  do  vybu-
dování  dvou  mostů,  které 
byly  vyjmuty  z  výstavby 
obchvatu  (46  mil.  Kč). 
Mezi  další  velké  investič-
ní  akce  se  řadí  dokončení 
Centra  aktivních  seniorů 
(32  mil.  Kč),  vybudování 
skateparku  (13  mil.  Kč) 
nebo II. etapa rekonstrukce 
bytových jader v Penzionu 
pro  seniory  (13  mil.  Kč). 
Město  má  v  rozpočtu  pro 
příští  rok  schváleny  i  pro-
středky  na  vybudování 
kanalizace  v  okrajových 
částech  města  (Skalice, 
Chlebovice,  Zelinkovice-
-Lysůvky), přičemž na tuto 
akci má schválenu  i dotaci 

ze  Státního  fondu  životní-
ho prostředí ČR ve výši 143 
milionů korun.
V  lednu  bude  uhrazen 

nákup  bývalého  hote-
lu  Centrum,  který  město 
letos  v  červnu  vydraži-
lo  za  41  050  000  korun. 
Vzhledem  k  tomu,  že 
usnesení o příklepu nabylo 
právní  moci  teprve  v  mi-
nulých dnech, uskuteční se 
platba až v lednu 2019.

Doprava
Město  počítá  i  s  opra-

vou  Rubikovy  křižovatky, 
na  kterou  má  v  rozpočtu 
z  vlastních  prostředků  vy-
členěno 50 milionů. 

 (Pokračování na str. 5)

slovo primátora

Vážení občané,
v adventním čase vám za celé vedení města přeji, aby 

Vánoce pro vás byly skutečným svátkem klidu a pohody 
a prožili  jste  je s  lidmi, kteří  jsou ochotni pro vás vy-
konat něco dobrého, protože jste pro ně blízcí, součástí 
rodiny. 
Jakousi  rodinou  v  širším  slova  smyslu  by mělo  být 

i město a my si myslíme, že už notnou dávku let děláme 
opravdu dost pro to, aby se v něm žilo co nejlépe. Vždyc-
ky mě potěší, když to ocení samotní občané nebo nějaký 
konkrétní důkaz přinesou osoby mimo politiku, kterým 
nikdo nemůže podsouvat postranní úmysly. Proto jsem 
strašně rád, že v dnešním čísle můžeme sdělit informace 
policie o  tom,  jak se díky opatřením radnice podařilo 
zvýšit bezpečnost ve městě, kde žijeme. 
Važme  si  toho,  vždyť  v  okolním  světě  není  nouze 

o příklady míst, kde je pocit bezpečí hodnotou ohrože-
nou nebo naprosto chybě-
jící. Važme si víc toho, co 
máme. A nebojme se být 
spokojení.  V  pozitivní 
atmosféře mohou vznikat 
další pozitivní věci. 

 Michal Pobucký

Město bude hospodařit s více 
jak jednou a půl miliardou

snadněji  dostupné  surovi-
ny  k  výrobě,“  vysvětloval 
za  Policii  ČR  Petr  Klega, 
vedoucí  územního  odboru 
Frýdek-Místek.  Ten  dále 
potvrdil,  že  trestná činnost 
klesá, mimo jiné i proto, že 
se  lidé  mají  dobře  a  neza-
městnanost vykazuje histo-

ricky  unikátní  čísla.  „Jsou 
to  spojené  nádoby.  Určitě 
je  lepší  pracovat  v  Hyun-
dai nebo  jinde, než „dělat“ 
ve městě autorádia a nemít 
to kde prodat. Jinak s měs-
tem si vzájemně vycházíme 

velmi  rychle  vstříc  a  jsem 
za  to  rád.  Užíváme  si  tak 
pozitivních  trendů,  jedním 
z  nich  je  i  naprostý  feno-
mén, že letos nemáme žád-
nou vraždu... 

 (Pokračování na str. 5)



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  2  ≈ Zpravodajství

Náměstek primáto-
ra Pavel Machala má 
stejně jako v minulém 
období na starosti škol-
ství, kulturu a sport 
a právě poslední oblast 
se dostala do popředí 
na posledním zasedání 
zastupitelstva, kde mu-
sel vysvětlovat, proč se 
vedení města rozhod-
lo nepřidělit prozatím 
finance hokejovému 
klubu, i když jsou pro 
něj v rozpočtu na příští 
rok připraveny.

Proč jste navrhovali 
dotaci neposkytnout?
„Stručně  řečeno  ne-

chceme  posílat  pe-
níze  někam,  kde  bu-
dou  ohroženy  exekucí 
a  kde  nemáme  jistotu, 
že  je  s  nimi  nakládáno 
transparentně.“

Můžete to trochu 
rozvést?
„Již  v  minulosti  se 

v  hokeji  objevovaly  ne-
jasnosti,  například  situ-
aci  ohledně  provizorní 
haly dokonce řešily sou-
dy.  Přibližně  v  červnu 
tohoto roku se k nám ale 
dostala informace ohled-
ně  soudního  líčení mezi 
společnosti  POL-AGRO 
a  hokejovým  spolkem, 
jehož  předmětem  měla 
být  nezaplacená  dlužná 
částka 1,7 milionu korun 
vůči  zmiňované  spo-
lečnosti.  Následně  jsme 
se  dozvěděli,  že  v  celé 
situaci  hraje  hlavní  roli 

pan  Lukáš  Vích,  který 
je  spojen  s  hnutím Naše 
Město.“

Jakou roli měl Lukáš 
Vích v této kauze se-
hrát?
„Před  volbami  pro-

běhla schůzka s dotazem 
na  situaci  ohledně  vý-
voje  situace  s  dlužnou 
částkou. Bylo  nám  pány 
Kurajským  a  Palátem 
sděleno,  že  situaci  řeší 
pan  Vích  a  že  jim  radí 
právník Fiala,  v  té  době 
zastupitel  za  Naše Měs-
to.  Už  tehdy  nám  přišlo 
podezřelé,  že  situaci 
neřeší  správným  způso-
bem,  ale  byli  jsme  opět 
ujištěni,  že  pan  Vích 
slíbil,  že  dlužnou  část-
ku  uhradí.  Zároveň  zde 
vzniklo  podezření,  že 
předmětnou  částku  1,7 
milionu  korun  pan Vích 
z hokejové klubu vybral, 
ale  podle  všeho  nepou-
žil  k  úhradě  dluhu,  ale 
přinesl  pravděpodobně 
zfalšovaný  doklad  ze 
společnosti  POL-AG-
RO  o  zaplacení.  Proto 
hokejový  klub  podal 
na  Lukáše  Vícha  trestní 
oznámení  pro  podezření 
ze  spáchání  trestného 
činu zpronevěry.“

Proč s těmito infor-
macemi mediálně pra-
cujete až nyní?
„Nechtěli  jsme  tuto 

záležitost  medializovat 
před  volbami,  jelikož 
bychom  velmi  pravdě-

podobně  byli  obviněni 
z  předvolebních  a  poli-
tických  útoků  vůči  hnu-
tí  Naše  Město,  za  které 
kandidovali  prezident 
klubu  Pavel  Palát  i  Jiří 
Fiala, který  je má v  této 
záležitosti  zastupovat, 
a v minulosti za ně kan-
didoval  i  současný  vi-
ceprezident  spolku  pan 
Konečný.  Další  spojení 
přes  Naše  Frýdecko-
-Místecko  vlastněné 
panem  Víchem  je  pak 
i  vzhledem k  jeho  obsa-
hu před volbami a tomu, 
že  jej  distribuovali 
na  svém  volebním  stán-
ku,  nepopiratelné.  Proto 
jsme  se  k  řešení  vrátili 
až po volbách, když nám 
bylo  ze  strany  vedení 
spolku  sděleno,  že  se  to 
nikam  neposunulo,  pro-
tože  se  čekalo  na  volby. 
Pojali  jsme  podezření, 
že zde byl možná příslib 
určitých  osob,  že  budou 
tyto dluhy nějakým způ-
sobem vyrovnány za po-
moci města.“

Jak chcete celou si-
tuaci dále řešit? Určitě 
nechcete nechat mladé 
hokejisty na holič-
kách…
„Celá  situace mě  jako 

sportovního  fandu  vel-
mi  mrzí.  Jsem  připra-
ven  stejně  jako  zbytek 
vedení  města  jednat 
s  vedením  hokejového 
klubu  o  možnosti  po-
skytnutí  dotace  tak, 

aby  nebyla  ohrožena 
činnost  mládeže.  Máme 
několik  variant  řešení, 
můžeme  například  vy-
nechat  hokejový  klub 
jako  mezičlánek  a  rov-
nou financovat pronájem 
haly  městské  společ-
nosti  Sportplex  nebo  se 

najde  jiné  východisko. 
Rozhodně  ale  nechce-
me  riskovat,  že  pošleme 
do  klubu  peníze,  které 
si  formou exekuce obra-
tem  stáhne  věřitel.  Ne-
můžeme  takto  „zalepit“ 
z městské pokladny něčí 
zpronevěru.“   (pp)

PAVEL MACHALA: I v tomto volebním období má 
jako náměstek primátora na starosti školství, kulturu 
a sport.  Foto: Petr Pavelka

S náměstkem primátora Pavlem Machalou o (ne)podpoře hokejistů

MF DNES k tématu:
Malým hokejistům hrozí, 

že nedostanou peníze
…Vích  ale  jakoukoliv  vinu  odmítá.  „K  žádnému 

vyvádění  peněz  mou  osobou  nedošlo,“  řekl  včera 
před  zastupiteli.  „Hokejový  klub  na  mne  opravdu 
podal  trestní  oznámení,  to  je  pravda,  ale  požádali 
svého  právního  zástupce,  aby  toto  oznámení  stáhl, 
bylo podáno po nátlaku pana Pobuckého.“ S jeho tvr-
zením nicméně nesouhlasí prezident klubu Pavel Pa-
lát. „Panu Víchovi jsme řekli, že oznámení stáhneme 
v případě, že on zaplatí dlužné peníze, jinak ne,“ řekl 
Palát. „A to se zatím nestalo.“ 
  (Autor: Darek Štalmach MF Dnes ● 11. 12. 2018)

Kauza trestního 
oznámení hokejového 
klubu na Lukáše Vícha, 
který měl nezákonně 
naložit s částkou 1,7 mi-
lionu korun, měla na za-
stupitelstvu i silnou po-
litickou rovinu, protože 
hnutí Naše Město se ne-
líbilo, že je v souvislosti 
s ní zmiňováno.
„Naše  Město  nemá 

s panem Víchem nic spo-
lečného,“  prohlásil  Jiří 
Kajzar  (NM),  který  vše 
označil  za  účelové  a  li-
ché  konstrukce  s  tím,  že 
nic  nebrání  další  peníze 
hokejovému  klubu  dát. 
Dokonce  nazval  náměst-
ka primátora Karla Deut-
schera hyenou, za což  se 
mu následně omluvil.

„K  tomu  spojení  Na-
šeho  Města  s  panem 
Víchem,  kdy  pan  Kaj-
zar  pořád  omílá  doko-
la  stokrát  opakovanou 
lež  s  tím,  že  se  stane 
pravdou,  tak  všichni 
víme,  že  to  spojení  tam 
je,“  reagoval  na  veřej-
né  distancování  Našeho 
Města  od  Lukáše  Vícha 
primátor Michal Pobucký 
a připomněl dohledatelné 
věci  z  veřejných  zdrojů. 
Lukáš  Vích  kandidoval 
v  roce  2010  za Věci  Ve-
řejné,  které  se  po  kauze 
nahrávky  Lukáše  Vícha 
s  poslankyní  Kristýnou 
Kočí  v  roce  2012  v  za-
stupitelstvu  přejmenova-
ly  na  Klub  nestraníků. 
Z  rejstříku  politických 

stran  a  hnutí  je  také  do-
hledatelné,  že  dnešní 
Hnutí Naše Město F-M se 
až  do  ledna  2014  jmeno-
valo  Nestraníci  pro  Frý-
dek-Místek.  Lukáš  Vích 
pak  figuroval  za  Naše 
Město  v  předchozím  vo-
lebním  období  v  majet-
kové  komisi  i  v  komisi 
pro  obnovu  kulturních 
míst,  historických pamá-
tek a významných lokalit 
ve  Frýdku-Místku.  Pri-
mátor  Michal  Pobucký 
upozorňoval  i  na  perio-
dikum  Naše  Frýdecko-
-Místecko,  které  bylo 
předvolební  tiskovinou 
Našeho  Města  rozdáva-
nou  i  na  jejich  volebním 
stánku,  protože  jeho  vy-
davatelem  je  společnost 

Lukáše Vícha. Mimocho-
dem tatáž, která vydáva-
la  svého  času  i  Zpravo-
daj  opozice  Rady  města 
Frýdku-Místku,  kde  rov-
něž  dostával  výrazný 
prostor Jiří Kajzar.
„Proč tady řešíme oso-

by, které já nemusím řešit 
ve  svém  životě?  Vyklá-
dáte  něco  o  nějakém Ví-
chovi,  mě  to  nezajímá, 
pane  primátore,“  rozhoř-
čeně  reagoval  Zbyněk 
Šostý  (NM).  „Jen  jsem 
reagoval  ověřitelnými 
zdroji,  na  připomínku 
pana Kajzara, že s Luká-
šem  Víchem  nemá  Naše 
Město  nic  společného,“ 
vysvětloval  primátor  Po-
bucký.
„Musíme  to  tady  řešit, 

protože pokud  se  situace 
rychle nevysvětlí a nena-
rovná, my nebudeme mít 
jistotu, že nebudou finan-
ce z města zneužity nebo 
použity  exekutorem. 
Na  účtu  žádné  peníze 
nemají  napsány  „já  jsem 
dotace“, exekutor je klid-
ně  použije,  obstaví.  Mu-
síme počkat, s čím přijde 
hokejový klub, a musíme 
to  řešit,  aby  hokej  mohl 
dále  fungovat,“  zdůraz-
ňoval  náměstek  primá-
tora  Karel  Deutscher. 
A náměstek Jakub Míček 
připomněl, že v rozpočtu 
jsou  pro  hokejový  klub 
peníze vyčleněny a para-
doxně  právě Naše Město 
tento  rozpočet  nepodpo-
řilo.  (pp)

Jiří Kajzar tvrdí: Naše Město nemá s panem Víchem nic společného…
Michal Pobucký: Stokrát opakovaná lež – všichni ví, že to spojení tam je
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Co byste popřáli městu a jeho občanům k Vánocům a do nového roku

UŽIJTE SI VÁNOCE: Přejeme vám co nejvíce spokojenosti s tím, co naleznete pod stromečkem, i s tím vším, co zabalit do krabice a ozdobného 
papíru nelze, ale k vánočním přáním neodmyslitelně patří. Přejeme vám i hodně spokojenosti s námi, se vším, co máme v plánu v rámci progra-
mového prohlášení rady města realizovat, i se záležitostmi, které patří ke každodenním samozřejmostem života ve městě, jež se pro vás snažíme 
zajišťovat. Je čas se na chvíli zastavit, ale to neznamená, že bychom chtěli zůstat stát… Krásné Vánoce vám přejí (zleva) Marcel Sikora, Jakub 
Míček, Radovan Hořínek, Michal Pobucký, Jaroslav Ryška, Pavel Machala a Karel Deutscher.  Foto: Petr Pavelka

HLASY OPOZICE:
Město  je  územním  sa-

mosprávným  společen-
stvím  občanů,  proto  naše 
přání  městu  je  vlastně 
přáním  občanům  města. 
Všem  občanům  města 
přejeme  k  Vánocům,  aby 
je  prožili  v  klidu  a  poho-
dě  se  svými  nejbližšími, 
aby  se  svými  dárky  trefi-
li  do  přání  obdarovaných 
a tím udělali radost i sobě. 
Do nového roku jim pře-

jeme,  aby  se  vše  co  bylo 
na  Semináři  k  rozpočtu 
města  na  rok  2019  přislí-
beno  a  na  Zastupitelstvu 
města  FM  10.  12.  2018 
schváleno,  bylo  v  příštím 
roce  bezezbytku  splněno. 
S počáteční částkou téměř 
1,5  miliardy  korun  se  dá 
pro  město  a  jeho  občany 
udělat mnoho. Tímto smě-
rem  je  zaměřen  i  volební 
program  KSČM,  který 
budeme  důsledně  prosa-
zovat.  Teď  jen  bude  zá-
ležet  na  43  zastupitelích, 
aby  s  péčí  řádného  hos-

podáře,  tedy  s  nezbytnou 
loajalitou,  s  potřebnými 
znalostmi  a  s  pečlivostí, 
hospodařili  s  majetkem 
města  i  finančními  pro-
středky,  k  uspokojová-
ní  potřeb,  přání  a  tužeb 
svých občanů. 
 Za Klub KSČM 
 Ivan Vrba

Vážení spoluobčané,
řada z nás doufala, že se 

v  roce  2018  některé  věci 
změní. Dnes  ale  víme,  že 
musí  uplynout  ještě  více 
času,  aby naše  společnost 
prozřela  a  šli  jsme  tou 
správnou cestou.
Proto  přejeme  všem  li-

dem  dobré  vůle,  aby  byli 
prozíraví, ale ne namyšle-
ní, obezřetní, ale ne pode-
zřívaví,  rozumní a přitom 
si nemysleli, že jenom oni 
jediní mají pravdu.
Za  náš  klub  zastupitelů 

přejeme  všem  občanům 
pěkné  vánoční  svátky, 
v novém roce 2019 hodně 
rodinné pohody a vzájem-

né tolerance.
Lidem  v  nouzi  a  nedo-

statku  lepší  budoucnost, 
aby se o ni i sami snažili. 
Všem  pak  hodně  zdraví, 
to  nejcennější  co  lze mít. 
 Tomáš Krpel 

 a Karel Volný, 
 za klub zastupitelů SPD

Městu, jeho představite-
lům a jeho občanům, pře-
ji  klid,  pokoru  a  respekt 
i  vůči  lidem  s  odlišnými 
názory.  Všem  upřímně 
přeji,  aby  našli  čas  zvol-
nit tempo a odpočinout se 
ve společnosti přátel a ro-
diny.  Aspoň  na  pár  dnů 
můžeme  zkusit  vytěsnit 
politiku,  které  bude  bez 
tak  po  novém  roce  až  až. 
Na  Vánoce  není  potřeba 
mít  dokonale  umytá  okna 
a  mít  napečeno  desítky 
druhů cukroví. Lidé by se 
měli hlavně potkat, prožít 
a užít si společný čas.  
Do  nového  roku  pak 

přeji  městu  odvážné  zá-
stupce,  kteří  budou  zkou-

šet  dělat  věci  jinak  a  bu-
dou mít pokoru inspirovat 
se  tam,  kde  věci  fungují 
lépe.  Občanům  pak  do-
statek  času  se  ve  městě 
angažovat,  ale  taky  ob-
jevovat  a  relaxovat.  Víte, 
že předsevzetí  si můžeme 
dávat  celý  rok?  Prosím 
také  všechny,  aby  se  bě-
hem  svátků,  s  ohledem 
na  ostatní  a  na  zvířata, 
aspoň  trochu  mírnili  se 
zábavnou pyrotechnikou. 

Jakub Tichý, Piráti

Co  bych  popřál  městu 
a  jeho  občanům  k  váno-
cům  a  do  nového  roku? 
Nejdříve  samozřejmě  to, 
co je nejdůležitější. Zdra-
ví, radost ze života, dobré 
přátele  a  štěstí  v  rodině. 
A  obecně?  Snad  přání, 
abychom všichni společně 
dávali  stejný  prostor  ná-
zorům  a  myšlenkám  bez 
rozdílů  toho,  zda-li  jsou 
jejich  momentální  nosi-

telé  u moci  či  ne. Může-
me  začít  například  hned 
na těchto stránkách, které 
by  měly  být  tím  prvním 
a nejdůležitějším zdrojem 
informací  z  dění  na  frý-
decko-místecké  radnici. 
Z  pohledu  toho,  že  si  je 
společně platíme, tak jako 
například  úklid  města, 
protože  chodníky  přece 
používáme  taky  všichni, 
musí být se stejnou samo-
zřejmostí  i  tyto  stránky 
prostorem  pro  všechny. 
Jsem  optimista  a  věřím, 
že  se Vám  splní  nejen  to 
podstatné,  ale  například 
i to, že se zde do budouc-
na  budeme  potkávat  pra-
videlně  nejenom  u  jedné 
otázky a odpovědi na de-
set  řádků...  Hodně  štěstí 
všem! 

 Petr Korč, Naše Město

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

Šťastné 
      Vánoce!

BETLÉMSKÉ SVĚTLO: Z Rakouska až k nám do-
putuje tento další symbol Vánoc, který frýdečtí skauti 
přinesou i na frýdecký magistrát, kde by mělo být pro 
zájemce k dispozici od 21. prosince od 9.00 hodin. 
 Foto: Petr Pavelka

VÁNOČNÍ KAMION: Ve Frýdku se ukázal po letech a zájem o něj byl velký. Zá-
mecké náměstí se zaplnilo rodinami s dětmi, které chtěly vidět Santu, popřípadě se 
s ním nebo kamionem rovnou vyfotit.  Foto: Petr Pavelka
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Zimní údržbu ko-
munikací, které jsou 
v majetku města, zajiš-
ťují technické služby. 
Již od října se chystaly 
na zimní období, mají 
připravenu techniku, 
posypové materiály, se-
staveny služby dispeče-
rů i plán zimní údržby 
komunikací. Od 1. listo-
padu přešly na takzvaný 
zimní režim, což zname-
ná, že od tohoto data jsou 
plně připraveny na ná-
strahy zimy. 
„Technika  potřebná 

k odklízení sněhu a údržbě 
komunikací,  od  multicar, 
které se využívají zejména 
na sídlištích, přes traktory 
s  radlicemi  až  po  sypače 
s pluhy,  je připravena vy-
jíždět do terénu. Plné jsou 
také sklady se solí, té bylo 
v  bývalých  místeckých 
kasárnách  uskladněno 
přes  tisíc  tun.  Struskou 
se  technické  služby  zá-
sobují  průběžně.  Stejně 
jako  v  minulosti  je  opět 
zavedena  stálá  dispečer-
ská  služba  zimní  údržby. 
K  dispozici  je  nepřetržitě 

24  hodin  denně  na  tele-
fonním čísle 558 443 213,“ 
připomenul náměstek pri-
mátora  Karel  Deutscher 
s  tím, že dispečeři  sledují 
předpověď počasí a hlídají 
vývoj teplot na městských 
komunikacích,  které  jsou 
opatřeny  teplotními  čidly. 
Na  základě  těchto  údajů 
a  dalších  informací  řídí 
zimní  údržbu  městských 
komunikací.
Zimní  údržba  probíhá 

podle  operačního  „Plánu 
zimní  údržby“  schválené-
ho magistrátem města. Ob-
sahuje mimo  jiné  seznam 
jednotlivých  tras  plužení 
vozovek,  způsob  údržby 
i  pořadí  důležitosti  ko-
munikací. Jako první jsou 
ošetřovány  komunikace 
s hromadnou veřejnou do-
pravou,  příjezdové  místní 
komunikace  ke  zdravot-
nickým  zařízením  a  další 
významné  místní  komu-
nikace.  Podobně  to  je 
i  s  chodníky.  Od  stupně 
důležitosti  se  následně 
odvíjí  doba,  ve  které  má 
být zabezpečena sjízdnost 
komunikace. Tu stanovuje 

zákon o pozemních komu-
nikacích.
Plán  zimní  údržby  po-

pisuje  také způsob,  jak  se 
mají  vozovky  ošetřovat, 
zda posypem chemickým, 
tedy  solí,  nebo  inertním, 
tedy  struskou  či  kame-
nivem.  „V  městských 
sídlištích  se  komunikace 
převážně  solí,  v  případě, 
že  nízké  teploty  omezují 
účinnost soli, volí se inert-
ní  posyp.  Naproti  tomu 
v okrajových částech měs-
ta  a  integrovaných obcích 
volíme  převážně  posyp 
struskou  nebo  kameni-
vem. Platí také zásada, že 
struskou  se  silnice  sypou 
až  poté,  co  jsou  odpluže-
ny,“  řekl  předseda  před-
stavenstva  TS  a.s.  Jaro-
mír Kohut s tím, že zimní 
údržbou  pozemních  ko-
munikací se rozumí zmír-
ňování závad vznikajících 
povětrnostními  vlivy 
a podmínkami za zimních 
situací  ve  sjízdnosti  ko-
munikací  a  ve  schůdnosti 
místních komunikací.
TS  a.s.  zajišťují  zim-

ní  údržbu  více  jak  350 

Podat žádost o vydání 
nového pasu, občanky 
nebo řidičáku, přihlásit 
se k trvalému pobytu, 
zaregistrovat vozidlo, 
vyřadit auto z registru 
a podobně bude možné 
od nového roku absolvo-
vat bez dlouhých front. 
Magistrát v lednu spustí 
rezervační systém pro 
oddělení evidence oby-
vatel, občanských prů-
kazů a cestovních dokla-
dů a oddělení dopravně 
správních agend.
Rezervační  systém  on-

-line  bude  zpřístupněn 
na  internetovém  portále 
města  www.uradfm.cz, 
jehož  prostřednictvím  lze 
již nyní přihlásit nebo od-
hlásit  psa  či  platit  komu-
nální  odpad.  Odkaz  bude 
samozřejmě také na hlavní 
webové stránce města, a to 
v sekci ÚŘAD F≈M (levý 
svislý  sloupec).  Do  rezer-
vačního  systému  se  bude 
možné přihlásit i prostřed-
nictvím  chytrého  telefo-
nu  nebo  tabletu,  webový 
design je totiž responzivní, 
což znamená, že zobrazení 
stránky se přizpůsobí růz-
ným druhům zařízení (mo-

bily, notebooky, tablety).
„On-line  rezervační 

systém  zkvalitní  dostup-
nost  a  poskytování  služeb 
občanům. V dnešní zrych-
lené  a  přetechnizované 
době je možnost rezervace 
nebo vyřízení si záležitos-
tí na úřadě z domova přes 
internet  v  podstatě  běžné. 
Chceme přibližovat magis-
trát  občanům  a  rozšíření 
nabídky  služeb  je  jednou 
z cest, jak k tomu přispět,“ 
řekl  primátor  Michal  Po-
bucký.
Objednání  přes  rezer-

vační  systém  je  snadné, 
zvládnou  ho  i  méně  zdat-
ní  uživatelé  internetu. 
Po  zvolení  požadované 
agendy  (služby)  si  klient 
v kalendáři zvolí jemu vy-
hovující termín a čas, uve-
de své jméno, e-mail a za-
škrtne  souhlas  s  GDPR. 
Následně  se  mu  zobrazí 
kód,  který  je  mu  spolu 
s  potvrzením  rezervace 
zaslán na uvedený  e-mail. 
Kód je nutné si zapamato-
vat  nebo  zapsat,  protože 
se  zadává  do  vyvolávací-
ho  systému  po  příchodu 
na  magistrát.  Rezervaci 
termínu je možné také zru-

šit.  V  potvrzujícím  mailu 
je  odkaz  na možnost  zru-
šení rezervace.
Klienti, kteří si nerezer-

vují  termín  pro  vyřízení 
svých  záležitostí  na  od-
dělení  evidence  obyva-
tel,  občanských  průkazů 
a cestovních dokladů nebo 
dopravně správních agend, 
samozřejmě  mohou  přijít 
bez  objednání.  Musí  ale 
počítat s  tím, že přednost-
ně  budou  odbaveni  objed-
naní klienti.
„Novinkou  budou  také 

on-line  data  o  počtu  če-
kajících klientů na  jednot-

livých  agendách,  včetně 
průměrné  čekací  doby. 
Tato  data  budou  k  dispo-
zici přímo z vyvolávacího 
systému,  takže  zahrno-
vat  budou  jak  objednané, 
tak  neobjednané  klienty. 
A  právě  neobjednaní  kli-
enti  se  tak  budou  moci 
rozhodnout, zda si přijdou 
vyřídit například občanku 
nebo  pas  hned  nebo  při-
jdou jindy. Informace o če-
kací  době  zájemci  nalez-
nou  v  rámci  rezervačního 
systému v pravém horním 
rohu  v  sekci  stav  služeb,“ 
dodal  náměstek  primátora 

Pavel Machala.
Klienti při čekání na vy-

řízení  svých  záležitostí 
mají  také  možnost  vyu-
žít  Free  WiFi,  a  to  pro-
střednictvím  sítě  nazvané 
MMFM-FREE  (po  připo-
jení  musíte  odsouhlasit 
na captive portálu podmín-
ky používání).
Pozn.: Na  oddělení  evi-

dence  obyvatel  (občanky, 
pasy)  zůstane  i  nadále 
v omezené míře zachována 
možnost  telefonické  ob-
jednávky, a to na neúřední 
dny, tedy úterý a pátek (558 
609 455 nebo 558 609 458).

Technické služby jsou na zimu dobře připraveny 

kilometrů  místních  ko-
munikací  (komunikace 
plus chodníky), které jsou 
ve  vlastnictví  Statutár-
ního  města  Frýdek-Mís-
tek,  včetně  komunikací 
v místních částech Lísko-
vec, Skalice, Panské Nové 
Dvory, Chlebovice, Zelin-
kovice,  Lysůvky,  ale  také 
v  lokalitách  Baranovice, 
Gajerovice, Bahno.
Technické  služby  NE-

ZAJIŠŤUJÍ  zimní  údržbu 
na  silnicích,  které  nepa-
tří  městu  (dohledatelné 
na webu města)

Krajské silnice  –  ul. 

Bruzovská,  Lískovecká, 
Revoluční,  J.  Opletala, 
17.  listopadu,  část  ulice 
Ostravská  (od  křižovatky 
U Rady ve  směru na Svi-
adnov),  Staroměstská, 
Slezská  I/48,  Obchodní, 
Palkovická,  Podpuklí.  – 
UDRŽUJE Správa silnic 
MS kraje

Silnice ve vlastnictví 
státu  –  ul.  Hlavní  třída, 
Janáčkova,  Příborská 
a  Beskydská.  –  UDR-
ŽUJE Sdružení ESA. 
Dispečink  ve  Frýdlantě 
nad  Ostravicí  –  telefon 
733 690 633.

Od ledna na úřad přes on-line rezervační systém
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Vedení statutárního 
města Frýdek-Místek se 
spolu s vedením Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku 
dohodlo, že nemocniční 
lékárna bude v roce 2019 
otevřena i o vybraných 
sedmi státních svátcích.
„Víme,  co  ve  městě 

chybí  a  po  čem  lidé  vola-
jí.  Rádi  bychom  dosáhli 
dokonce nonstop provozu, 
ale i toto je posun, který si 
po  čase  společně  vyhod-
notíme  a  uvidíme,  jestli 
třeba  bude  mít  smysl  do-
tovat i nepřetržitý provoz,“ 
sdělil primátor Michal Po-
bucký postoj města a zdů-
raznil,  jak si váží vzájem-
né spolupráce.
„Shodli  jsme  se  zatím 

na tom, že je potřeba zaji-
stit pro naše občany mož-
nost získání léků ve dnech, 
kdy  jsou  dle  zákona  uza-
vřeny  obchody  s  prodejní 
plochou větší než 200 met-
rů čtverečních, a tedy i lé-

kárny, které jsou zpravidla 
součástí  těchto  obchod-
ních  center,“  řekl  ředitel 
frýdecko-místecké  ne-
mocnice  Tomáš  Stejskal. 
Dohoda se týká konkrétně 
těchto  sedmi  svátků  –  1. 

ledna, Velikonočního pon-
dělí, 8. května, 28. září, 28. 
října,  25.  a  26.  prosince. 
Nemocniční  lékárna  bude 
otevřena od 8 do 15.30 ho-
din  s  polední  přestávkou 
a  lidé  si  tak  budou  moci 
vyzvednout  nejen  léky 
na  recept, ale  i volně pro-
dejné  léky. Úterý 1.  ledna 
2019 tak bude prvním stát-
ním svátkem, kdy bude ne-
mocniční lékárna otevřena 
pro veřejnost. „Lidé tak už 
nebudou muset jezdit třeba 

až do Fakultní  nemocnice 
Ostrava,“  připomněl  ne-
komfortní  dosavadní  ře-
šení  náměstek  primátora 
Marcel Sikora.
„Nonstop  provoz  v  této 

chvíli  jako  nutnost  nevi-
dím.  Kdo  je  na  ambulan-
cích,  tak  se  ve  standard-
ním čase k lékům dostane. 
Ale  rozšířená  provozní 
doba  o  svátcích,  kdy  ne-
fungují  komerční  lékárny, 
je  určitě  dobrá  služba  pro 
občany. Berme to jako test 
a uvidíme,“ uzavřel ředitel 
nemocnice.   (pp)

Zpravodajství

„plníme
programové
prohlášení“

 (Pokračování ze str. 1)
...Nadšený  jsem  dále 

z  toho,  že máme  letos  ně-
jakých  dvanáct  loupeží, 
kterých  bylo  svého  času 
i devadesát. Jednoznačně to 
souvisí s nonstopy a herna-
mi, tady se povedl opravdu 
velký  zásah  municipality 
do bezpečnosti tohoto měs-
ta,  to  stoprocentně.  Tato 
kriminalita  je  na  ústupu, 
protože v noci je klid, není 
kde  trajdat  a  nebezpečí  je 
eliminováno,  protože  opilý 
člověk  je  snadnou  kořistí. 
Statistiku  zhoršovaly  i  fin-
gované loupeže, kdy někdo 
prošustroval  peníze  tím, 
že  je  naházel  do  automatů 
nebo propil, a pak, protože 
před manželkou  a  rodinou 

to lépe vypadá, nahlásil, že 
jej někdo přepadl,“ vysvět-
loval Petr Klega.
Pokles  rušení  nočního 

klidu  potvrdil  i  Ivo  Kališ 
z městské policie  s  tím, že 
současně ubylo narušování 
veřejného pořádku a opilec-
kého vandalismu. Hasičský 
záchranný  sbor Moravsko-
slezského  kraje  pak  po-
chválil přístup města k dob-
rovolným hasičům, kterým 
se  neustále  zkvalitňuje 
technika, výzbroj a výstroj. 
Současně  město  vylepšuje 
jejich  zázemí,  kromě  již 
dokončených  investičních 
akcí  v  okrajových  částech 
města  se  připravuje  rekon-
strukce  budovy  frýdecké 
jednotky.   (pp)

Město Frýdek-Místek patří 
k těm nejbezpečnějším

 (Pokračování ze str. 1)
„Ty  by  mělo  ale  město 

získat  zpět  formou  dotace 
ze Státního  fondu  doprav-
ní  infrastruktury.  Jakmile 
tedy  město  dotaci  obdrží, 
bude  moci  vyčleněné  mi-
liony na opravu křižovatky 
uvolnit  a  použít  na  další 
investiční  akce,“  řekl  pri-
mátor  Pobucký.  V  rámci 
dopravy město počítá také 
s  výstavbou  světelné  kři-
žovatky  Hlavní-Dobrov-
ského  (8,2  mil.),  výstav-
bou  autobusového  zálivu 
v  Panských  Nových  Dvo-
rech  u  lesa  (2,4  mil.  Kč) 
nebo  výstavbou  chodníku 
na  ulici  Černá  cesta  (1,2 
mil.).  Na  opravy  místních 
komunikací  je  v  rozpočtu 
schváleno 23,8 milionu ko-
run,  na  opravy  chodníků, 

schodišť  a  lávek  22  mili-
onů a na dopravní obsluž-
nost 117 milionů korun.
„V  rozpočtu  je  aloko-

váno  také přes 32 milionů 
na údržbu městské zeleně, 
dále  1,6  milionu  na  úklid 
parků a dětských hřišť a 1,8 
milionu  korun  na  provoz 
arboreta,“  řekl  primátor 
Pobucký  s  tím,  že na  sběr 
a  svoz  komunálního  od-
padu má město v rozpočtu 
téměř  48  milionů  korun. 
Výše  poplatku  za  odpad 
se  měnit  nebude,  zůstává 
stále stejná, tedy 492 korun 
na osobu a rok, děti do tří 
let jsou od poplatku za od-
pad  osvobozeny  a  senioři 
nad 70 let hradí 252 korun 
za osobu a rok. 

Sociální služby
Prostředky  z  rozpočtu 

budou  uvolněny  také 
na  zajištění  běžného  pro-
vozu  29  příspěvkových 
organizací  zřízených 
SMFM.  V  oblasti  sociál-
ních služeb se jedná napří-
klad  o  Hospic  F-M  (10,1 
mil.  Kč),  Jesle  (6,4  mil. 
Kč),  Domov  pro  seniory 
(16,3  mil.  Kč),  Penzion 
pro  seniory  (9,3  mil.  Kč) 
a  Centrum  pečovatelské 
služby  (12,2  mil.  Kč). 
Mimo  to  je  v  rámci  soci-
álních  služeb  vyčleněno 
téměř 12,8 milionu na do-
tační  programy,  jejichž 
cílem je podpora projektů 
v  oblasti  zdravotnictví, 
podpora  a  rozvoj  sociál-
ních služeb na území měs-
ta a také podpora a rozvoj 
ostatních aktivit navazují-
cích na sociální služby. 

Město bude hospodařit s více 
jak jednou a půl miliardou

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA: Od Nového roku zde 
uspějete i o státních svátcích.  Foto: Petr Pavelka

Nemocniční lékárna bude otevřena i o státních svátcích

Fr ýdecko -místecká 
radnice dlouho zvažova-
la, zda pořídit přístroj 
na měření rychlosti, který 
by umravnil některé ha-
zardéry s lidskými životy. 
Protože se ale v některých 
lokalitách situace s řidi-
či naprosto ignorujícími 
rychlostní omezení stále 
zhoršuje, rada města nyní 
konečně schválila nákup 
laserového rychloměru, 
aby se nebezpečný trend 
podařilo zvrátit.
„Vždycky  jsme  váhali, 

zda  posilovat  represivní 
složku  u  městské  policie, 
po které chceme především 
spolupráci  s občany na za-
jištění  bezpečnosti  a  po-
řádku  ve městě. Ale  právě 
četné  stížnosti  občanů 
na nedodržování stanovené 

rychlosti  na  území  města 
a především alarmující úda-
je  z  průběžného  vyhodno-
cování  informačních  rych-
lostních radarů umístěných 
při  vjezdech  do  města  už 
nás  přiměly  konat.  Radar 

ale  rozhodně  nebude  pro-
středkem, jak řidiče nachy-
távat a vybírat pokuty kvů-
li  pár  kilometrům  navíc, 
chceme, aby místní obyva-
telé věděli, na jaké úseky se 
budeme  zaměřovat,  a  aby 
v  nich  díky  preventivním 
kampaním  opravdu  došlo 
ke  zklidnění  situace.  Není 

prostě  možné,  aby  se  na-
příklad v Lískovci lidé báli 
přejít  silnici,  protože  si  to 
tam někdo smaží stovkou,“ 
je  přesvědčený  primátor 
Michal Pobucký.
Měřená místa budou sta-

novena v součinnosti s Poli-
cií ČR, s ohledem na statis-
tické vyhodnocení zvýšené 
míry  porušování  rychlosti. 
Měření  rychlosti  by  mělo 
mít  primárně  preventivní 
charakter.  „O  měřených 
místech  bude  veřejnost 
informována,  v  žádném 
případě  se  nebude  jednat 
o  měření  skryté,“  potvrdil 
„výchovný  režim“  Tomáš 
Zapletal,  vedoucí  operativ-
ní skupiny městské policie. 
Pořízení  radaru  doporučo-
vala i dopravní komise rady 
města.   (pp)

„plníme
programové
prohlášení“

Radar má pomoci zklidnit dopravu

ČAS VÁNOČNÍCH BESÍDEK: Takto zvyky Vánoc 
přibližují v Chlebovicích.  Foto: Petr Pavelka
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V dalším zápase v hale 
Polárce, kam si našlo ces-
tu 1590 diváků, domácí 
hokejisté tentokrát nedo-
kázali zastavit od první 
minuty rozjetý Havířov 
a v derby podlehli vyso-
ko 3:7. Mikulášské zpes-
tření zápasu tak mělo 
hořkou příchuť, protože 
o „nadílce“ byla jistě jiná 
představa.
Ani ne minutu po úvod-

ním  vhazování  se  hosté 
dostali do vedení. Hokejka 
Jakuba Kotaly prošťourala 
puk mezi Malíkovými be-
tony až  za  červenou čáru. 
Ještě  před  polovinou  prv-
ní  třetiny  si  Filipa  Sema-
na  dokázal  najít  Ondřej 
Procházka  a  už  to  bylo 
2:0.  Třetí  branka  AZ  pat-
řila  Dominiku  Cihlářovi. 
V  osmnácté  minutě  ko-
nečně  i  domácí  prostřelili 
gólmana  hostů  Ondře-
je  Bláhu.  Podařilo  se  to 

Rostislavu  Martynkovi 
za  asistence  Jonáše  Peter-
ka.  Ve  druhé  třetině  bylo 
možné  vidět  pouze  jednu 
branku,  když  se  kotouč 
dostal k Lukáši Kaukičovi, 
který  zaskočil  hostujícího 
gólmana.  Po  druhé  třeti-
ně  byl  tedy  stav  2:3,  ale 
do  třetí  dvacetiminutovky 
vstoupili  zase  lépe  hosté 
a během pěti minut utekli 
na 2:6. Po šesté brance Ma-
líka nahradil Daneček, ale 
ani ten nebyl neprůstřelný. 
Slezané se snažili navzdo-
ry  velkému  brankovému 
rozdílu,  ale  žádné  drama 
už se nekonalo.
Trenér Vlastimil Wojnar 

(HC F-M): „Dneska je ten 
výsledek  pro  nás  přísný, 
protože  jsme  dostali  gól 
z  prakticky  každé  větší 
šance, kterou Havířov měl. 
I  přesto  jsme  se  za  stavu 
3:0  dokázali  vrátit  do  zá-
pasu.  Dvakrát  jsme  tam 

V sobotu 1. prosince se 
malé gymnastky Sokola 
Frýdek-Místek vydaly 
na Finále poháru v sou-
těži Teamgym (kolek-
tivní gymnastika), které 
pořádala ZŠ Třebíč. Ce-
lého závodu se nakonec 
zúčastnilo 21 týmů, kde 
se soutěžilo ve dvou dis-
ciplínách v nejmladší ka-
tegorii a ve třech ve star-
ší kategorii – akrobacie, 
trampolína a pro starší 
děti také pódiová sklad-
ba.
Naše  děvčátka  byla 

svým  věkem  zařazena 

do kategorie do 8  let, kde 
se  nakonec  utkalo  o  me-
daile celkem 9 týmů z celé 
České  republiky.  Kromě 
Frýdku-Místku měly v ka-
tegorii zastoupení také dva 
týmy  z Opavy,  Čakovice, 
Slavkov u Brna, Bělá pod 
Bezdězem, Plzeň a domá-
cí Třebíč. 
Malé  sokolky  zvládly 

odcvičit  neuvěřitelně  obě 
disciplíny i přesto, že měly 
na obou nářadích nejvyšší 
obtížnost z celé kategorie. 
Na akrobacii se jim poved-
ly  přemety  vpřed  v  první 
řadě  a  krásně  odcvičily 

také  obtížné  fliky  vzad, 
které  předváděly  jako  je-
diné  v  kategorii.  Právem 
si  tak  zasloužily  nejvyš-
ší  známku  na  akrobacii. 
Z trampolíny, která násle-
dovala, jsme měly z počát-
ku  trochu  obavy.  „Holky 
ale  zacvičily  první  sérii 
salt  bez  pádů  a  ve  druhé 
řadě  zaskákaly  také  moc 
hezky  skrčku  a  přemety 
přes  bednu,“  chválily  tre-
nérky. Děti nakonec získa-
ly i na trampolíně nejvyšší 
bodové hodnocení a v cel-
kovém součtu tak o velký 
bod zvítězily a získaly pro 
klub historicky první titul 
Mistryň  České  republiky 
pro rok 2018.
„Všichni  jsme  na  děti 

neuvěřitelně  pyšní. 
Po  dvouleté  práci,  kdy  se 
děti  opravdu  poctivě  při-
pravují,  posilují  a  učí  ná-
ročné  prvky,  zvládly  tuto 
zimní  sezónu  nádherně 
a  s  velkým  srdcem  spor-
tovce.  Tento  úspěch  je 
třešničkou na dortu k těm 
všem  medailím,  které 
jsme  doteď  získaly.  Hol-
čičky se dočkaly ve 2. třídě 
nádherného úspěchu, kte-
rý  si  budeme  všichni  pa- 
matovat  hodně  dlouho,“ 
shoduje se kvarteto trené-
rek  Aldersová,  Blažková, 
Křistková a Machalová.

DERBY: Domácí nezvládli začátky první a třetí třetiny.  Foto: Petr Pavelka

Kromě Mikuláše bohužel v derby nadělovali i hosté
HC F-M – HC AZ Havířov 2010  3:7 (1:3, 1:0, 1:4)

F r ýde cko - m í s t e č t í 
hokejisté hodili nevyda-
řené derby s Havířovem 
za hlavu a měli našlápnu-
to k výhře na ledě posled-
ního Ústí nad Labem, 
ovšem ve třetí dvaceti-
minutovce Rysi ztratili 
dvoubrankový náskok 
a nakonec obdrželi gól 
také v prodloužení.
První  třetina  patřila  jed-

noznačně  hostujícímu  cel-
ku,  který  byl  již  od  začát-
ku  utkání  aktivnější  a  také 
nebezpečnější  v  útočném 
pásmu.  Tato  skutečnost 
brzy vyústila v první bran-
ku Rysů, když Vít Christov 
vybruslil s pukem od man-
tinelu  a  dostal  se  až  před 
Lukeše,  kterého  překonal 
přízemní  střelou.  Hosté 
poté  nepovolili  a  dále  do-
mácí tlačili, ale další branku 
se jim však do konce třetiny 
přidat nepodařilo.
V  druhé  třetině  byla 

na  domácím  Slovanu  vidět 
touha  po  vyrovnání,  když 
si dokázal v průběhu třetiny 
vypracovat několik vylože-
ných  šancí,  avšak  opět  se 
projevil  velký  problém  do-
mácích  s  koncovkou,  a  tak 
se domácí branky zatím ne-
dočkali. Ke konci třetiny se 
však po velké chybě ústecké 
obrany dostal sám před Lu-
keše Marian Adámek, který 
poté zkušeně proměnil mezi 
betony domácího brankáře.
Po  necelých  dvou minu-

tách třetí třetiny se Slovanu 

konečně  podařilo  prolo-
mit  střelecké  trápení,  když 
od  modré  tvrdou  ranou 
prostřelil  Danečka  Jakub 
Muška.  Domácí  poté  ožili 
a  netrvalo  dlouho  a  srov-
návací  branku  přidal  Jan 
Havel,  kterému  naservíro-
val  puk  do  odkryté  klece 
Jaroslav  Roubík.  Hosté  se 
s tímto stavem nechtěli smí-
řit  a  ke  konci  třetí  třetiny 
Slovan  přehrávali,  ale  ten 
několikrát  zachránil  skvěle 
chytající  Lukeš.  Nakonec 
utkání  v  základní  hrací 
době  dopadlo  nerozhodně 
2:2  a  o  vítězi  muselo  roz-
hodnout  prodloužení,  které 
lépe zvládli domácí.
Trenér  Vlastimil  Woj-

nar  (HC  F-M):  „My  jsme 
dneska  doplatili  na  nepro-
měňování šancí, do kterých 
jsme se dostali. Řešili jsme 
to lehkovážně a to nás stálo 
v podstatě dva body, takže 
já jsem velice nespokojený 
a doufám, že se to neprojeví 
v dalších zápasech, protože 
tady  jsme měli  jednoznač-
ně vyhrát. Myslím si, že to 
i na ledě odpovídalo, bohu-
žel když já nevím z kolika 
střel  dáme dva góly  a  pak 
si  necháme  dva  lehké  dát, 
tak těžko můžeme pomýš-
let na nějaký větší bodový 
zisk.“
V  dalším  kole  naštěstí 

hokejisté  dokázali  v  Po-
lárce  stejným  skóre  3:2 
po  prodloužení  zvítězit 
nad Třebíčí.

S posledním pouze bod
HC Slovan Ústí n. L. – HC F-M 3:2p

měli  prázdnou  bránu,  ne-
trefili  jsme.  Začátek  třetí 
třetiny  nám  opět  nevyšel, 
tam nám Havířov odskočil 
v podstatě o tři góly. Potom 
se to jenom už dohrávalo.“

GYMNASTKY SOKOLA: Spodní řada zleva: Nicol 
Jonášová, Emma Lusová. Prostřední řada: Adéla Kup-
ková, Timea Tobolová, Viktorie Křistková, Sára Nell Pe-
řinová. Na snímku chybí Adriana Koláčková. Trenérky: 
Aldersová, Křistková, Blažková, Machalová.

Gymnastky Sokola F-M mistryněmi republiky



≈  7  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuSport

Volejbalistkám Sokola 
se příliš nedaří. Po do-
mácí porážce 1:3 s Li-
bercem neuhrály ani set 
v Brně, ani doma proti 
Olomouci a následně 
v Prostějově. Ani další 
domácí zápas nepřinesl 
zlom, když sokolky zno-
vu podlehly 1:3, tento-
krát Přerovu.
Domácí  volejbalistky 

přivítaly souseda v tabul-
ce  –  tým  z  Přerova,  ale 
z  vyrovnaného  zápasu  si 
o hlavní nahrávačku osla-
bený domácí tým neodne-
sl  ani  bod,  když  prohrál 
1:3  (21:25,  25:27,  25:18, 
14:25). V  průběhu  první-
ho setu si Přerov udržoval 
několikabodový  náskok, 
sokolkám  se  sice  podaři-
lo  vyrovnat  na  17:17,  ale 
poté  hostující  tým  lépe 
útočil a set vyhrál. V dru-
hém  setu  bylo  skóre  jako 
na houpačce, domácí ved-
ly 15:12, ale volejbalistky 
Přerova  otočily  na  19:15 
v  jejich  prospěch.  Přesto 

sokolky  náskok  znovu 
dotáhly,  ale  nepromě-
nily  setbol  a  Přerov  šel 
do  vedení  0:2.  Třetí  set 
měl  vyrovnaný  průběh 
do stavu 9:9. Pak se díky 
Pavelkové a jejím smečím 
naše  hráčky  ujaly  vedení 
18:11,  20:14  a  set  vyhrá-
ly. Ve  čtvrtém  setu  začal 
lépe  domácí  tým  a  vedl 
6:3,  ale  soupeř  průběh 
otočil a po zásluze vyhrál.
Daniela Pavelková (ka-

pitánka  TJ  Sokol  F-M): 
„Škoda  koncovky  druhé-
ho setu, kterou jsme měly 
uhrát  lépe.  Jinak  vyrov-
naný  zápas,  ale  bohužel 
bez bodu pro nás. Premié-
ra pro Terku Grygarovou, 
která  svůj  debut  zvládla 
na  výbornou.  V  důleži-
tých  momentech  jsme  si 
nepomohly.“
Jaroslav Vlk  (trenér TJ 

Sokol F-M): „V bojovném 
zápase jsme se nevyvaro-
vali chyb v útoku i na pří-
jmu. Soupeř byl kvalitněj-
ší i zkušenější.“

Na závěr roku si Valcí-
ři pozvali k přípravnému 
utkání polské druholigo-
vé Tychy. Oba týmy pro-
věřovaly v zápase hráče 
na zkoušku, z těsného ví-
tězství se nakonec radovali 
hosté. Lipina se ale prezen-
tovala solidním výkonem.
V  základní  sestavě  Val-

cířů  se  objevili  i  hráči 
na  zkoušku  –  stoper  Pavel 
Hloch, krajní záložník Mar-
tin Hirsch a brankář Zdeněk 
Kofroň  (všichni  na  podzim 
působili v Kroměříži), ofen-
zivní záložník Boris Förster 

(Statzendorf), který již dříve 
ve  Frýdku-Místku  hrával. 
Nechyběl  ani  Bohdan  Ve-
lička,  který  podzim  strávil 
na  hostování  ve  Frýdlantu 
nad  Ostravicí.  Ze  staršího 
dorostu si zahrál podstatnou 
část zápasu Matyáš Blahuta, 
druhý  poločas  pak  Vojtěch 
Kudláček.  Některé  hráče 
trenér  postrádal  kvůli  pra-
covním  a  jiným  povinnos-
tem.
Soupeř  nedokázal  pro-

měnit pokutový kop v osmé 
minutě,  tedy napoprvé ano, 
ovšem  sudí  nechal  penaltu 

opakovat a na druhý pokus 
už byl gólman s druholigo-
vými zkušenostmi úspěšný. 
Nakonec však přece jen ka-
pituloval po rohovém kopu.
Trenér  Jan Žižka:  „Mys-

lím, že jsme odehráli na zá-
věr roku dobré utkání. Hrá-
či,  co  tu  byli  na  zkoušku, 
potvrdili  svoji  kvalitu.  Gól 
samozřejmě  mrzí,  protože 
to  byla  nepohlídaná  stan-
dardka, což je škoda. Už se 
to blížilo k remíze, a i když 
je  to přátelské utkání, vždy 
chcete  uhrát  dobrý  výsle-
dek.“

Turistický oddíl mlá-
deže TOM Tuláci Frýdek-
-Místek se věnuje turis-
tickému závodu již řadu 
let. Také sezóna 2018 byla 
pro náš oddíl úspěšná 
a přidali jsme řadu ví-
tězství jak v poháru Mo-
ravskoslezského kraje, 
tak v závodech Českého 
poháru a dalších. 
Celkem  jsme  se  zúčast-

nili tří závodů v MS kraji, 
tří závodů Českého poháru, 
Mistrovství  ČR  jednotliv-
ců, Mistrovství  ČR  štafet, 
Mistrovství ČR smíšených 
dvojic  a  Mezinárodního 
mistrovství  na  Slovensku, 
kde  za  Českou  reprezen-
taci  nastoupilo  celkem 
13  našich  závodníků.  Ze 
závodů  Českého  poháru 
jsme si dovezli celkem osm 

vítězství,  v  mistrovských 
závodech  jsme  vyhráli  4x 
a v mezinárodním mistrov-
ství 2x.
Posledním  závodem  se-

zóny  bylo Mistrovství ČR 
smíšených  dvojic,  které 
pořádal náš oddíl ve Frýd-
ku-Místku.  Trať  byla  při-
pravena  tradičně  v  okolí 
Štandlu,  start a cíl závodu 
v areálu jízdárny Jezdecké-
ho klubu Sviadnov, zázemí 
pro závodníky poskytla TJ 
Sviadnov  a  ZŠ  Sviadnov 
v  místních  tělocvičnách. 
Závodu  smíšených  dvojic 
se  zúčastnilo  celkem  142 
závodníků z 19 oddílů ČR 
i  ze  Slovenska.  Díky  fi-
nanční podpoře Statutární-
ho města Frýdek-Místek se 
nám podařilo zorganizovat 
velmi kvalitní závod. 

 Roman Gach, 
vedoucí TOM Tuláci F-M

Sezóna roku 2018 byla pro oddíl 
Tuláci Frýdek-Místek znovu úspěšná

DOMA S LIBERCEM: Proměněný setbol Adély Borovcové v nekonečném prvním 
setu, který skončil výsledkem 32:30. Pak už se ovšem radoval hostující celek – 16:25 | 
15:25 | 19:25 a odvezl si výhru 1:3.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalistky Sokola už ztrácejí i na vyrovnaný střed

kam za sportem a relaxací

VÁNOČNÍ STOLNÍ TENIS
Dne 26. prosince pořádá TJ Slezská – 2. ZŠ Frýdek-
-Místek, z.s. tradiční 39. Vánoční turnaj ve stolním 

tenise v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka.
Prezentace 8.30 – 9.00 hodin, příchod boční brankou 

(zastávka MHD u Gustlička). 
Sportovní obuv s sebou.

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

AQUAAEROBIC – ZDRAVÉ CVIČENÍ
Bazén 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek

Zápis do kurzu leden–březen 2019
lenka.kolarcikova@seznam.cz

tel.: 608 745 605

MFK Frýdek-Místek - GKS Tychy 0:1
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Ve dnech 
27. 12., 28. 12. a 31. 12. 
bude Magistrát města 

Frýdku-Místku 
z provozních důvodů 

pro veřejnost uzavřen.

Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení
na území města 
Frýdek-Místek
Žádosti  k  účasti  ve  vý-

běrovém řízení na poskyt-
nutí  zápůjček  z  „Fondu 
rozvoje bydlení“ na území 
statutárního  města  Frý-
dek-Místek  pro  rok  2019 
lze  podat  na  závazných 
formulářích  na  Magistrá-
tu  města  Frýdku-Místku, 
Radniční  1148,  odbor 
správy  obecního  majet-
ku, ve  lhůtě od 2. 1. 2019 
do 31. 1. 2019. Bližší infor-
mace  na  webu  www.fry-
dekmistek.cz  (sekce  ob-
čan,  statuty  fondů),  nebo 
tel. 558 609 180.

V  letošním  roce 
o  vánočních  svátcích 
a  na Nový  rok  bude  svoz 
komunálního odpadu pro-
veden  opět  bez  větších 
změn. Ve dnech od 24. 12. 
do  28.  12.  2018  a  dne  31. 
12. 2018 proběhnou svozy 
komunálního  i  separova-
ného odpadu beze změn.
Dne 1. 1. 2019 svoz ko-

munálního i separovaného 
odpadu  neproběhne.  Ná-
hradní termín svozu je 30. 
12. 2018 pro tyto lokality: 
Frýdek – sídliště mezi KÚ 
a evangelickým kostelem, 
Berlín,  ul.  Míru,  Sokol-
ská,  Dlouhá,  Fügnerova, 
Hutní, Zámecké nám., M. 
Alše,  Na  Výsluní,  Vrša-

vec,  Cihelní,  Horymírova 
a Místek  –  Kolaříkovo 
sídliště,  ČSA,  Anenská, 
Příborská,  Polní,  Lesní, 
Pavlíkova,  17.  listopadu. 
Ostatní  lokality  budou 
svezeny dne 29. 12. 2018.
Vánoční  provozní  dobu 

sběrných  dvorů,  skládky 
odpadů  a  kompostárny  – 
viz tabulka.
Svoz vytříděného odpa-

du (tj. separovaného odpa-
du – papíru, plastu a skla) 
bude před vánočními svát-
ky  a  před  Novým  rokem 
posílen.  Ve  městě  budou 
provedeny  mimořádné 
svozy papíru a plastu, aby 
nedocházelo  k  přeplňová-
ní nádob.

 

 

Svoz odpadu ve městě, provozní doba sběrných dvorů,  
provozu Separace, skládky odpadů a kompostárny  

o vánočních svátcích a na Nový rok 
 

  
svoz odpadu  

ve městě 

sběrný dvůr 
Collo louky, Místek; 

Slezská, Frýdek; 
Pod estakádou,  

Frýdek 

sběrný dvůr 
Panské Nové Dvory 

provoz 
Separace 

Lískovec 

skládka 
odpadů 

Panské Nové Dvory 

kompostárna 
Bruzovice 

pátek 21.12. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 14:00 6:00 – 14:00 

sobota 22.12. mimořádný svoz 
papíru a plastu 8:00 – 14:00 ZAVŘENO ZAVŘENO 6:30 – 14:00 ZAVŘENO 

neděle 23.12. svoz neprobíhá ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

pondělí 24.12. dle harmonogramu ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 6:30 – 12:00 ZAVŘENO 

úterý 25.12. dle harmonogramu ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 6:30 – 12:00 ZAVŘENO 

středa 26.12. dle harmonogramu ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 6:30 – 12:00 ZAVŘENO 

čtvrtek 27.12. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 15:00 6:00 – 16:00 

pátek 28.12. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 14:00 6:00 – 14:00 

sobota 29.12. 

náhradní svoz  
za 1. 1. 2018 

a mimořádný svoz 
papíru, plastu, skla 

8:00 – 14:00 ZAVŘENO ZAVŘENO 6:30 – 14:00 ZAVŘENO 

neděle 30.12. 

náhradní svoz  
za 1. 1. 2018 

a mimořádný svoz 
skla 

ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

pondělí 31.12. dle harmonogramu ZAVŘENO 6:00 – 14:00 ZAVŘENO 6:30 – 12:00 ZAVŘENO 

úterý 1.1. nebude proveden ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

středa 2.1. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 15:00 6:00 – 14:00 
 

DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení na prodej 
vozidla Multicar Fumo M 30 AL, r. v. 2004, STK 

23. 5. 2019, stav km 90 251. Nejnižší nabídková cena 
263.671 Kč včetně DPH. Bližší informace o vozidlu 
poskytne p. Robert Siuda na tel. č. 604 282 325. 

Obsah a pokyny pro podání nabídky na www.distep.cz.

Svoz odpadu a provoz sběrných dvorů, skládky 
a kompostárny o vánočních svátcích a na Nový rok

Podpora zlepšení
životního prostředí

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

podat ve lhůtě od 1. 1. 2019 
do 1. 7. 2019.
Podrobnější  informa-

ce  o  výzvě  zjistí  zájem-
ci  na  městském  webu 
www.frydekmistek.cz  nebo 
na lince 558 609 488. 
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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 (kancelář)
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 za-
stavěná  plocha  a  nádvoří,  (stavba  je  sou-
částí 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  (pro-
dejna) 
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 
m2, I. NP (provozovna)
stavba  č.p.  2299  na  pozemku  p.č.  2910 
zast.  plocha  a  nádvoří  (stavba  je  součástí 
pozemku p.č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 27,3 m2, I. NP 
(prodejna)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový  prostor  o  výměře  36,96 m2,  II. 
NP (kancelář č. 2.09, 2.10).
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  bez  č.p./č.ev.  na  pozemku  p.č. 
2829/2 zastavěná 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)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  bez 
č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – 
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  pozemku  p.č.  3978/3)  – 
bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 
m2 (kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 
(kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 101,3 m2 
(kancelář)
-  stavba  bez  č.p./č.e.  na  pozemku  p.č. 
3975/6  zastavěná  plocha  a  nádvoří  (stav-
ba  bez  č.p./č.e.  je  součástí  pozemku  p.č. 
3975/6) – bývalý sklad PHM – bývalá mís-
tecká 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  pozemku  p.č.  3987/2)  – 
bývalá místecká kasárna:
Detailní  nabídka  místností  003–332 
na webu města.
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je 
součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, V. NP, místnost 503 (kancelář)
stavba  č.p.  72  na  pozemku  p.č.  1535/26 
zastavěná plocha a nádvoří – ul.  J. Trnky 
(sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 
m2, II. NP
podzemní  stavba  se  samostatným  účelo-
vým určením – křížový podchod pro pěší, 
umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, 
pod křižovatkou ulic Hlavní  třída,  Janáč-
kova,  Frýdlantská  a  Ostravská,  přičemž 
vyústění podchodu ve směru ke kostelu Sv. 
Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, za-
stavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
nebyt. prostor o celkové výměře 24,70 m2 
(prodejna).
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu nebytové prostory

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu 
nebytové  prostory  v  budově  č.p.  2299  na  pozemku 
p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří – tř. T. G. Ma-
saryka
nebytový prostor o výměře 27,3 m2, I. NP (prodej-

na),
nebytové prostory o  celkové výměře 16,58 m2,  I. 

NP (provozovna).

Statutární  město  Frýdek-Místek  nabízí  k  proná-
jmu  prodejnu  v  objektu  bez  č.p./č.ev  na  pozemku 
p.č. 202/210 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek – Růžový pahorek
nebytové prostory o výměře 15 m2 (prodejna).

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu 
sklady v objektu bez č.p./č.ev na pozemku p.č. 2829/2 
zastavěná  plocha  a  nádvoří,  k.ú.  Frýdek,  obec  Frý-
dek-Místek – sklady bavlny u nádraží ČD
nebytové prostory o celkové výměře 275,59 m², I. 

NP (sklad 1.11, 1.10, 1.09, 1.08)
nebytový  prostor  o  celkové  výměře  381,74 m²,  I. 

NP (sklad 1.13)
nebytový prostor o  celkové výměře 263,65 m²,  I. 

NP (sklad 1.16).

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.
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Doba adventu pro větši-
nu z nás znamená pečení 
cukroví, nakupování dár-
ků, vánoční trhy. Je to však 
také období, kdy se často 
ohlížíme zpět za uplynu-
lým rokem, přemýšlíme, 
co se nám podařilo či ne-
podařilo. Nejinak je tomu 
i u nás v Sociální asistenci 
– mezi uzávěrkami a hro-
madou papírování se sna-
žíme najít chvilku, kdy se 
zastavíme a zhodnotíme 
naše úspěchy i různé peri-
petie, kterými jsme prošli.
Naše  služba  je  zaměřena 

na podporu  rodin s nezleti-
lými dětmi, které se dostaly 
do tíživé životní situace. Ta 
může být spojena se ztrátou 
bydlení  či  zaměstnání,  fi-
nanční nestabilitou, ale také 
pomáháme  rodičům,  kteří 
si  neví  rady  s  péčí  o  dítě, 
jeho  výchovou  nebo  škol-
ní  přípravou.  Jako  terénní 
služba  pracujeme  převáž-
ně  v  přirozeném  prostředí 
rodiny,  tedy  v  domácnos-

ti.  Poskytujeme  však  také 
doprovod  např.  při  jednání 
na úřadech nebo ve škole. Je 
možné  nás  navštívit  v  naší 
kanceláři na Palackého 129 
ve Frýdku-Místku, kde jsme 
plně  k  dispozici  každé úte-
rý od 7 do 15 hodin. V jiné 
dny je potřeba se telefonicky 
předem  domluvit,  protože 
býváme často v terénu. Do-
jíždíme  i  do  dalších  obcí, 
které  spadají  do  územní 
působnosti  orgánu  soci-
álně-právní  ochrany  dětí 
Frýdek-Místek/Frýdlant  n. 
O.  (např.  Dobrá,  Sviadnov, 
Bruzovice, Raškovice aj.).
V  případě,  že  byste  vy 

nebo někdo z vašeho oko-
lí  potřebovali  naši  službu, 
můžete  nás  kontaktovat 
telefonicky  na  tel.  čísle 
739  380  145,  nebo  e-mai-
lem na asistence.koor.fm@
slezskadiakonie.cz,  pří-
padně nás navštivte v am-
bulantních hodinách v naší 
kanceláři.
Kromě  činností,  které 

běžně poskytujeme v rámci 
pomoci  rodinám,  se  nám 
letos  podařilo  realizovat  již 
druhý ročník projektu „Tudy 
z nudy“. Jedná se o aktivity 
pro  vyplnění  volného  času 
dětí ze znevýhodněných ro-
din. V průběhu celého roku 
probíhaly  workshopy  a  vý-
lety,  kterých  se  zúčastnilo 
celkem na 230 dětí. Uspořá-
dali jsme i příměstský tábor, 
během kterého jsme navští-
vili  např.  lanové  centrum 
Opičárna  v  Ostravici  nebo 
zlínskou  ZOO.  Na  podzim 
jsme s dětmi strávili víkend 
v  podhůří  Beskyd.  Díky 
Nadačnímu  fondu Hyundai 
a dalším sponzorům může-
me  realizovat  další  aktivity 
ještě do února 2019.
Sociální asistence posky-

tuje  potřebným  rodinám 
i  materiální  pomoc  –  díky 
spolupráci  se  supermarkety 
ve  Frýdku-Místku  a  pod-
poře  Potravinové  banky 
ulehčujeme rodinám tíživou 
situaci  poskytováním  po-

Senioři seniorům není 
jen tak obyčejnou hříčkou 
slov, ale skrývá se za nimi 
projekt tří organizací 
sdružujících dobrovol-
níky ve Frýdku-Místku, 
kterými jsou Dobrovol-
nické centrum ADRA, 
Charita Frýdek-Místek 
a Slezská diakonie. Najde-
te v něm lidskost, soudrž-
nost, radost, zkušenost, 
vzájemnou pomoc. To vše 
si měly možnost na vlast-
ní kůži zkusit seniorky 
z klubů seniorů a spolku 
Senioři ČR, které se 13. 
listopadu staly alespoň 
na chvíli dobrovolnicemi. 
Ke  světovému  Dni  las-

kavosti  přispěly  také  ony 
svou  mírou.  Strávily  dvě 
hodiny  svého  času  s  dět-
mi a matkami v azylovém 
domě  Slezské  diakonie 
Sára ve Frýdku-Místku, se 
seniory  v  Domově  senio-
rů  Frýdek-Místek  a Domě 
pokojného stáří. Dobrovol-
nice zkonstatovaly, že dob-
rovolnictví není nic nároč-
ného, jak si myslely.
Kromě příjemného pose-

zení  a  konverzace  u  kávy, 
čaje a  sladkého občerstvení 
měly  dobrovolnice  mož-
nost  společně  vyrábět  vá-
noční  výzdobu,  která  bude 
krášlit  prostory  azylového 
domu  Slezské  diakonie 
Sára  ve  Frýdku-Místku. 
Středisko  se  nachází  vedle 
frekventované  hlavní  silni-
ce, tudíž se papírové vločky, 
vánoční  hvězdy  z  alobalu 
a další výrobky budou hez-
ky v oknech vyjímat a nala-
dí vánoční  atmosféru nejen 
uživatelkám a pracovníkům 
v  domě,  ale  především  dě-

tem. Milé dobrovolnice byly 
velmi  aktivní  a  již  během 
první  návštěvy  azylového 
domu  Sára  zorganizovaly 
exkurzi  do  Včelařského 
muzea, která určitě nadchne 
a zaujme hlavně děti.
Na  druhou  stranu  v Do-

mově  pro  seniory  ve  Frýd-
ku-Místku  se  posedělo 
u  kávy,  povídalo  o  všem 
možném,  vzpomínalo.  Ně-
kteří  se  střetli  v  lítém,  ale 
přesto  přátelském  střetnutí 
u Člověče, nezlob se. Domo-
vem se linul smích a přátel-
ská atmosféra. K původním 
třem seniorkám se postupně 
přidávaly  další  a  v  poled-
ne  jsme  se  nakonec  loučily 
s  více  jak  deseti  obyvatel-
kami  domova.  Dobrovolni-
ce  se  radovaly,  že  strávily 
hezké  chvilky,  že  mohly 
přispět k dobré věci, protože 
odcházet s dobrým pocitem 
je prostě k nezaplacení.
A  do  třetice  se  dobro-

volnice  Charity  Frýdek-
-Místek  setkaly  v  Domě 
pokojného  stáří,  kde  strá-
vily  s  uživateli  příjemné, 
tvořivé dopoledne. Dobro-
volnice nejen že pomáhaly 
při  výrobě  keramických 
ozdob,  ale  i  samy  si moh-
ly  zkusit  něco  vytvořit. 
Na  závěr  si  také  odnes-
ly  drobný  dárek  za  to,  že 
dokázaly  věnovat  byť  jen 
kousek svého volného času 
lidem, kteří to moc ocenili. 
Ještě jednou moc děkuje-

me všem seniorkám-dobro-
volnicím, které měly tu od-
vahu se do projektu zapojit, 
za možnost strávit společně 
tak  příjemné  dopoledne. 
 Koordinátoři 
 dobrovolníků

Dokud jsme zdraví, 
jsme také soběstační a vše 
zvládáme sami. V živo-
tě se ale stává, že se my 
nebo naši blízcí dostane-
me do situace, kdy se bez 
pomoci další osoby neobe-
jdeme – ať už je to stářím, 
chronickým onemocně-
ním nebo zdravotním po-
stižením. Obyčejné věci, 
které jsme dříve dělali 
běžně, najednou nezvlá-
dáme. Sami se už o sebe 
nedokážeme postarat 
a potřebujeme, aby nám 
někdo pomohl. Není ostu-
dou požádat o pomoc. 
Na koho se ale obrátit? 
NA OSOBNÍHO ASIS-

TENTA. Ten vám pomůže 
překonat  těžkou  životní 
situaci a umožní co nejdé-
le  a  plnohodnotně  prožít 
život,  na  který  jste  běžně 

zvyklí.  A  to  nejen  u  vás 
doma,  ale  všude  tam, 
kde potřebujete  –  v  domě 
s  pečovatelskou  službou, 
v  léčebně dlouhodobě ne-
mocných,  ale  také  v  ne-
mocnici. Osobní  asistenci 
poskytujeme  nejen  seni-
orům, ale  také osobám se 
zdravotním  postižením, 
a to už od 6 let věku. 
S  ČÍM  VŠÍM  VÁM 

MŮŽE  OSOBNÍ  ASIS-
TENTKA  POMOCI?  Po-
kud  už  například  nezvlá-
dáte  oblékání,  může  vám 
pomoci asistentka. V přípa-
dě, že se zhoršila vaše chů-
ze,  může  vám  poskytnout 
podporu  při  chůzi  nebo 
vám  pomoci  při  užívání 
kompenzačních  pomůcek, 
například  invalidního  vo-
zíku nebo chodítka. Osobní 
asistentka  vám  může  po-

moci  také při osobní hygi-
eně, při koupání, sprchová-
ní, nebo při používání WC. 
Jestliže potřebujete, pomů-
že vám s přichystáním jídla 
a  pití,  pomůže  s  úklidem 
domácnosti  i  s  nakupo-
váním.  Osobní  asistentka 
není zdravotní sestra, takže 
vám  nepíchne  injekci,  ale 
může  vám  připomenout, 
že si máte vzít léky. Dopro-
vodí vás k  lékaři, na úřad, 
na procházku, kam budete 
potřebovat.  Pomůže  vám 
vyplnit  volný  čas  a  bude 
vám  dělat  společnost. 
Osobní asistence je posky-
tována  klientům  z  okresu 
Frýdek-Místek. Cena se po-
hybuje od 70 Kč do 120 Kč 
za hodinu.  Je poskytována 
7 dní v týdnu, včetně svát-
ků  od  7.00  do  20.00,  dle 
předem  uzavřené  smlouvy 
a  domluveného  harmono-
gramu. 
KDE  NÁS  NAJDETE? 

Centrum pro zdravotně po-
stižené Moravskoslezského 
kraje  o.  p.  s.,  detašované 
pracoviště  Frýdek-Místek, 
Kolaříkova  2185,  738  01 
Frýdek-Místek,  Telefon: 
558  431  889,  e-mail:  asis-
tencenj@czp-msk.cz. 

Marie Mayerhofferová, 
DiS., vedoucí detašova-
ného pracoviště Frýdek-
-Místek

Letošní rok v Sociální asistenci

Senioři seniorům není hříčka

travinových a hygienických 
balíčků. Od září tohoto roku 
je  v  provozu  centrální  Vý-
dejna  potravin,  kde  si  mo-
hou  naše  klientky,  které  se 
aktivně  snaží  změnit  svou 
situaci, vyzvednout  trvanli-
vé potraviny pro své děti.
Děkujeme  všem,  kteří 

nás  podporují  a  s  jejichž 

pomocí  může  naše  služba 
i nadále pomáhat  rodinám 
v  nouzi,  aby  děti  mohly 
vyrůstat  se  svou  mámou 
a  tátou.  Přejeme  všem 
krásné  a  poklidné  prožití 
vánočních svátků a šťastné 
vykročení do nového roku. 

 Za tým Sociální 
 asistence Iva Marszalková

Kdo vám pomůže, když potřebujete pomoc?
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Gymnastika při ZŠ 
Jiřího z Poděbrad vyra-
zila na republikové finá-
le v soutěži TeamGym 
do Třebíče, které se konalo 
první prosincový víkend. 
„Této  soutěže  se  účast-

níme každý rok a snažíme 
se  s  dětmi  vybojovat  nej-
lepší možné umístění, což 
je  mistr  AŠSK  pro  daný 
rok,“  řekla  jedna  z  trené-
rek  Daniela  Cmíralová. 
V  závodě  soutěžilo  cel-
kem dvacet jedna družstev 
ve třech kategoriích.
V kategorii Junior 0, která 

je určena pro děti do 8 let, bo-
jovalo devět družstev, jedním 
z  nich  byly  i  holčičky  z  11. 
ZŠ. Dívky sice závod odcvi-
čily  s  jednoduššími  řadami 
na  akrobacii  i  trampolíně, 
ale zato s čistým a krásným 
provedením.  „Trampolí-
nu  odskákaly  bez  jediného 
pádu, v první řadě předvedly 
skrčky  přes  bednu  a  druhá 
řada  byla  kombinovaná  se 
štikami  (roznožka)  a  saltem 
toporně. Jako rozhodčí jsem 
se s ostatními shodla na nej-
lepším  provedení  a  holky 
získaly  nejvyšší  známku,“ 
zmínila  trenérka/rozhodčí 
Denisa Sochací. Dívky se tak 
zaslouženě staly Vicemistry-
němi ČR pro rok 2018.
Kategorie  Junior  I  je  ur-

čena pro děti do 11 let. Zde 
školu reprezentují vždy dvě 
družstva, avšak na této sou-
těži může být v závodě pou-
ze  jedno.  Družstvo  mimo 
závod  soutěž  odcvičí,  roz-
hodčími  je  obodováno,  ale 

není  započítáno  do  výsled-
ků. Kdo půjde mimo závod, 
trenérky  rozhodly  po  před-
chozích dvou závodech, kde 
dívky  nad  chlapci  zvítězili 
o  jedno  místo.  Dívky  svůj 
závod zahájily na akrobacii, 
kde  se  jim  to  povedlo  opět 
bez  pádu,  jedna  z  dívek  si 
zvýšila obtížnost a předved-
la rondat-flik-toporné. Holky 
získaly na akrobacii druhou 
nejvyšší  známku. Na  tram-
políně předvedly  společnou 
řadu přemetů přes přeskoko-
vý stůl a ve druhé řadě salto 
toporné a salta toporné s ob-
ratem 180°. Pódiovou sklad-
bu  si  dívky  z  předešlých 
závodů v provedení zlepšily, 
ale nesplnily  jeden požada-
vek,  díky  kterému  ztratily 
jeden bod. Holky zabojova-
ly a v konkurenci šesti týmů 
se  také staly Vicemistryně-
mi ČR AŠSK pro rok 2018. 
„Byla  jsem mile  překvape-
na,  jak  holky  závod  odcvi-
čily. Měly oslabený tým, ale 
i tak to zvládly na výbornou. 
Jsem na ně moc pyšná!“ do-
plnila  s  úsměvem  trenérka 
dívek Kateřina Kohutová.
Chlapci  závodili  pod 

čarou,  ale  i  přesto  do  toho 
dali  vše,  co  mohli.  Na  ak-
robacii předvedli  společnou 
řadu  salto  schylmo-hvězda. 
Ve druhé  řadě  si  opět  zvý-
šili  oproti  předešlým  zá-
vodům  obtížnost  a  dva 
chlapci  předvedli  salto 
schylmo-rondat-flik-salto. 
Trampolínu  odskákali  bez 
zaváhání a s nejvyšší obtíž-
ností.  Na  pódiové  skladbě 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Střední škola gastro-
nomie, oděvnictví a služeb tentokrát vsadila na téma 
Marsu a jako vždy využila veškerého umu, který se zde 
pěstuje. Od gastronomických lahůdek přes přehlídku 
toho, jak jsou šikovné oděvářky, kadeřnice, kosmetič-
ky, aranžérky, až po prezentaci dalších oborů a vr-
cholnou barmanskou show.  Foto: Petr Pavelka

Nabídka volného pracovního místa
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU 

(VHODNÉ I PRO OZP)
ÚSO s maturitou (bez vyučení), 

Odborní účetní všeobecní (33131), PP plný, 
Jednosměnný provoz, 21500 Kč, 1. 1. 2019 – 1. 1. 2020

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek
Jana Čapka 2555, 73801 Frýdek-Místek 1, 

Milan Gengela, tel: 774 402 555, 
email: milan.gengela@ucitel.2zsfm.cz

Pracovní poměr na dobu určitou s následným 
prodloužením na dobu neurčitou.

Náplň práce:
- účetnictví, výkaznictví, administrativní práce.

Požadujeme:
- min. vzdělání střední odborné ekonomického směru

- nutná praxe v účetnictví
- výhodou praxe v účetnictví školy 
a znalost účetního programu FENIX

- orientace ve školské legislativě vítána.
Nabízíme:

- výše platu závisí na dosaženém vzdělání a délce
 uznané praxe v souladu s nařízením vlády 564/2006, 
Sb. v platném znění. Možnost přiznání osobního 
příplatku po zapracování a příplatek za vedení

- příplatek na stravování, na společné kulturní akce.

Gymnastika při ZŠ Jiřího z Poděbrad s titulem mistryň ČR

nezklamali  a  potřetí  v  řadě 
získali  nejlepší  známku 
z  celé  kategorie.  „Kluci  se 
ukázali,  jak  nejlépe  mohli. 
Získali  nejvyšší  známku 
nejen  na  pódiové  skladbě, 
ale také na trampolíně. Kdy-
by byli zařazeni do soutěže, 
tak by se umístili na nejvyš-
ší příčce. Je to pro mě krásná 
odměna, za tu všechnu prá-
ci,“ dodala trenérka chlapců 
Vendula Henychová.
Dívky  v  kategorii  Junior 

II  soutěžily  v  konkurenci 
pěti  týmů.  Největším  sou-
peřem je právě domácí Gym 
club  Třebíč.  Akrobacii  si 
holky  také polepšily a zvý-
šily si obtížnost, jedna z dí-
vek předvedla rondat-flik-to-
porné  360°.  Na  trampolíně 
odskákaly  s  přehledem dvě 
řady  přes  přeskokový  stůl 
a ve třetí řadě salta s obraty 
360°, 540°, ale také premiéru 
salto s obratem 720°. Na pó-
diové skladbě zazářily a zís-

Děti z 5. ZŠ, které cho-
dí do kroužku vaření, 
se byly podívat spolu se 
svou vedoucí do Valaš-
ského Meziříčí, kde je 
čekal nabitý program.
Malí  kuchtíci  nejdříve 

navštívili  Muzeum  řeznic-
tví. Toto muzeum nabízí je-
dinečnou expozici o historii 
řeznického řemesla a živou 

interaktivní  výstavu  řez-
nických  strojů  a  vybavení. 
Součástí  prohlídky  je  pre-
zentace  unikátního  a  ryze 
originálního  filmu  z  histo-
rie a současnosti řeznického 
řemesla na Valašsku, který 
mistrně  popisuje Valašsko, 
jeho  obyvatele  a  pravou 
zabijačku.  Samozřejmostí 
byla  i  výborná  ochutnáv-

ka  uzenářských  specialit, 
po které se jen zaprášilo.
Skvěle  naladěné  se  děti 

přesunuly  na  další  zajíma-
vou exkurzi, a to do Morav-
ské  gobelínové  manufak-
tury. Při  exkurzi měli  žáci 
možnost  prohlédnout  si 
tkalcovské vybavení z pře-
lomu 19. a 20. století (tkal-
covské  stavy,  postřihovač-
ku, přadenovačku, skačku), 
na  kterém  dodnes  pracují 
zkušené  tkadleny  a  vazač-
ky. Gobelínová dílna dětem 
taky  přiblížila,  jak  pracně 
vzniká  klasický  gobelín, 
technikou, která se nemění 
již více než 2000 let.
Po  celý  den  nám  přá-

lo  i  počasí.  Můžeme  tedy 
říct,  že  se  výlet  vydařil 
po všech stránkách.

 Renata Bortlíčková

Prázdniny s kroužkem vaření

kaly aplaus celé haly. „Hol-
ky získaly na všech nářadích 
nejvyšší známku a potvrdily 
si tak Titul mistryň ČR pro 
rok  2018  podruhé  v  řadě,“ 
dodala s nadšením trenérka 

dívek Petra Tobiášová.
Fotky  a  videa  můžete 

zhlédnout  na  webových 
stránkách:  www.gym-
nast ika-f rydek-mistek.
webnode.cz.
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RU | animovaný | přístupný | 
dabing | 80 min. | 130 / 110 Kč

NE 6. 1. v 19.00
Johnny English znovu zasahuje 
VB / FR / USA | komedie | pří-
stupný | titulky | 88 min. | 130 Kč

www.knihovnafm.cz

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

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 reklam-
ní  agentury.  Barvy  upoutávají 
naši  pozornost,  sdělují  poselství, 
dokážou  oklamat.  A  nikdy  nás 
nepřestanou  fascinovat!  Pokud 
chcete  nahlédnout  do  tajů  ba-
revného  světa,  přijměte  pozvání 
na  výstavu.  Staňte  se  na  chvíli 
fyzikem,  biologem,  umělcem, 
historikem  i  psychologem.  Pro-
střednictvím  interaktivních  prv-
ků  zjistíte,  proč  je  nebe  modré 
a  list  zelený,  jak vidí  svět kolem 
sebe různá zvířata, ve světelné la-
boratoři se naučíte barvy míchat. 
Výstava je vhodná také pro školy, 
svým záběrem zahrnuje učivo fy-
ziky, přírodovědy, biologie a vý-
tvarné  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  no-

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
ÚT 18. 12. v 19.00

Tři dny v Quiberonu 
DE / AU / FR | drama | 15+ | 

titulky | 115 min. | 120 / 100 Kč
ST 19. 12. v 10.00
Zrodila se hvězda 

USA | romantický | 12+ | titulky | 
136 min. | 60 Kč
PÁ 21. 12. v 9.30

Pat a Mat znovu v akci 
ČR | animovaný | přístupný | 

česky | 75 min. | 30 Kč
SO 22. 12. v 15.00

Yeti: Ledové dobrodružství 
USA | animovaný | přístupný | 
dabing | 96 min. | 80 / 60 Kč

ČT 27. 12. v 14.30
Bumblebee 

USA | sci-fi | přístupný | dabing | 
110 min. | 140 / 120 Kč
ČT 27. 12. v 17.00

Sněhová královna v zemi 
zrcadel

RU | animovaný | přístupný | 
dabing | 80 min. | 130 / 110 Kč

ČT 27. 12. v 19.00
Znovu ve hře 

USA | komedie | 12+ | titulky | 98 
min. | 130 Kč

PÁ 28. 12. v 10.00
Pat a Mat: Zimní radovánky 
ČR | animované pásmo | přístup-
ný | česky | 60 min. | 120 / 100 Kč

PÁ 28. 12. v 15.00
Čertí brko 

ČR / SR | pohádka | přístupný | 
česky | 99 min. | 130 / 110 Kč

PÁ 28. 12. v 17.00
Sněhová královna v zemi 

zrcadel 
RU | animovaný | přístupný | 
dabing | 80 min. | 130 / 110 Kč

PÁ 28. 12. v 19.00
Utop se, nebo plav 

FR | komedie | 12+ | titulky | 122 
min. | 130 Kč

SO 29. 12. v 10.00
Caravaggio – duše a krev
IT | umění v kině | přístupný | 
titulky | 90 min. | 150 Kč

SO 29. 12. v 15.00 
Čertí brko 

ČR / SR | pohádka | přístupný | 
česky | 99 min. | 130 / 110 Kč

SO 29. 12. v 17.00
Johnny English znovu zasahuje 
VB / FR / USA | komedie | pří-
stupný | titulky | 88 min. | 130 Kč

SO 29. 12. v 19.00
Úsměvy smutných mužů 

ČR | komedie | 15+ | česky | 92 
min. | 110 Kč

SO 29. 12. v 21.00
Bohemian Rhapsody 

VB / USA | životopisný | 12+ | 
titulky | 134 min. | 130 Kč

NE 30. 12. v 10.00
Spider-Man: Paralelní světy 
USA | animovaný | přístupný | 

dabing | 117 min. | 130 / 110 Kč
NE 30. 12. v 15.00

Bumblebee 
USA | sci-fi | přístupný | dabing | 

110 min. | 140 / 120 Kč
NE 30. 12. v 17.00

Asterix a tajemství 
kouzelného lektvaru 

FR | animovaný | přístupný | 
dabing | 105 min. | 140 / 120 Kč

NE 30. 12. v 19.00
Po čem muži touží 

ČR | komedie | 12+ | česky | 95 
min. | 110 Kč

PO 31. 12. v 10.00
Čertí brko 

ČR / SR | pohádka | přístupný | 
česky | 99 min. | 130 / 110 Kč

31. 12. v 15.00
Vánoce a spol. 

FR | rodinná komedie | přístupný 
| dabing | 99 min. | 130 / 110 Kč

31. 12. v 17.00
Bohemian Rhapsody 

VB / USA | životopisný | 12+ | 
titulky | 134 min. | 130 Kč

ST 2. 1. v 10.00
Po čem muži touží 

ČR | komedie | 15+ | česky | 95 
min. | 60 Kč

ST 2. 1. v 17.00
Kibera: Příběh slumu 

ČR | dokumentární | 12+ | titulky 
| 90 min. | 120 / 100 Kč

ST 2. 1. v 19.00
Znovu ve hře 

USA | komedie | 12+ | titulky | 98 
min. | 130 Kč
ČT 3. 1. v 17.00

Bumblebee 
USA | sci-fi | přístupný | dabing | 

113 min. | 140 / 120 Kč
ČT 3. 1. v 19.00
Beautiful Boy 

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

PÁ 4. 1. v 17.00
Ve spárech ďábla 

USA | horor | 15+ | titulky | 89 
min. | 130 Kč
PÁ 4. 1. v 19.00

Bohemian Rhapsody 
VB / USA | životopisný | 12+ | 
titulky | 134 min. | 130 Kč

SO 5. 1. v 15.00
Louskáček a čtyři říše 

USA | rodinný | přístupný | da-
bing | 100 min. | 80 / 60 Kč

SO 5. 1. v 17.00
Mary Poppins se vrací 

USA | muzikál | přístupný | da-
bing | 130 min. | 140 / 120 Kč

SO 5. 1. v 19.30
Balón 

DE | thriller | 12+ | dabing | 120 
min. | 130 Kč

NE 6. 1. v 10.00
Asterix a tajemství 

kouzelného lektvaru 
FR | anim. | přístupný | dabing | 

105 min. | 140 / 120 Kč
NE 6. 1. v 17.00

Sněhová královna v zemi 
zrcadel 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
ÚT 18. 12. v 19.00, 

kostel sv. Jana a Pavla
Jan Jakub Ryba: 

Česká mše vánoční
mimo přeplatné / Vstupné 

150 Kč / 100 Kč studenti, senioři 
a ZTP/P 

Česká mše vánoční „Hej, mistře“ 
přinesla  svému  tvůrci  věhlas 
po  celé Evropě  a  je  také  trvalou 
součástí našich vánočních svátků. 
Mše vypráví příběh o zvěstování 
narození Krista a příchodu pastý-
řů  k  jesličkám.  Skladba  je  zasa-
zena  do  českého  prostředí  a  pro 
svou radostnou atmosféru je sro-
zumitelná  a  přístupná  širokému 
obecenstvu.

TANEC
PÁ 21. 12. v 19.00–03.00, 
Zelený bar, Národní dům

PZB 21/12/18 w. Ohm Square 
DJ Set

Vánoční večírek s pražskou špič-
kou elektronické hudby,  fungují-
cí už více než 20  let.  Jan2 a vo-
kalistka  Charlie  One  předvedou 
energickou show, průřez svou do-
savadní tvorbou okoření čerstvý-
mi tracky z nového LP. Support: 
PZB DJs (house music). Projekce 
fotek z 90. let: frýdecko-místecká 
skateboarding,  mountainboar-
ding a graffiti komunita.

NE 30. 12. ve 20.00, 
Národní dům

Swingový večer
Taneční večer s retro nádechem 
60. let s legendární frýdecko-
-místeckou kapelou Akuma.

Na  vrcholu  slávy  se  na  jejich 
koncerty  sjížděli  lidé  z  širokého 
okolí  a  výjimkou  nebylo  ani  to, 
že  na  parketu  tančilo  až  pět  set 
tanečníků.  Návštěvníci  swingo-
vého  večera  uslyší  hlavně  hity 
k  tanci  z  původního  repertoáru 
skupiny.

VÝSTAVY
Petr Hajdyla: Úroda

Výstava  maleb  v  Národním 
domě,  lákající  k  imaginaci  a  in-
terpretaci. Hledání  a  dobrodruž-
ství  objevování  nových  krajin 
vnitřních  i  vnějších,  anamnéza 
a  regrese do dětského snu  je vy-
koupena  nebezpečným  pocitem 
ztráty  identity,  rozpuštěním  se 
v kráse, která se může stát pastí, 
podobně jako hraniční polohy ab-
solutního  světla  i  absolutní  tmy. 
Ale  tak  je  to  s  každým  dobrým 
a  upřímným  uměním.  Autor  je 
absolvent  Katedry malby  na  Fa-
kultě umění Ostravské univerzity. 
Činný malíř a grafik.
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vých  budov),  tak  třeba  kulturní 
či společenské. Osud pak mnohé 
z  nich  pod  různými  záminkami 
zavál  do  různých  koutů  světa. 
Výstava  ve  spolupráci  s  FF  OU 
v Ostravě u příležitosti 50. výročí 
skonu významného historika sta-
rověku a asyriologa Benno Land-
sbergera  (1890–1968).  Výstava 
potrvá do 13. ledna.

AKCE:
Čtvrtek 20. prosince v 16.30 

hodin, 
Zelený dům

Černá hodinka 
v Zeleném domě

Tematický  večer  věnovaný  vá-
nočním  stromečkům,  ozdobám, 
dárkům  a  receptům  na  tradiční 
vánoční  pokrmy.  Doplněno  stu-
dijní výstavou dobových pozdra-
vů,  novoročenek,  vánočních  oz-
dob a betlémů. 

Středa 26. prosince 
od 13 do 17 hodin

Svatoštěpánské odpoledne 
na zámku

Vánoční  instalace  s  ozdoba-
mi  z  Irisy  Vsetín  v  Zámeckém 
okruhu,  výstavy  Barevný  svět 
a Z Frýdku do celého světa. Pří-
běhy  rodu Landsbergerů.  Pěvec-
ký sbor Janáček Frýdlant nad Os-
travicí vystoupí v Rytířském sále 
zámku od 15.00 hodin.

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 zpes-
třit zábavnou hrou pro celou rodi-
nu – vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webo-
vých stránkách 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) 26. 12. od 20 h.

ČADI 
Štěpánský  koncert  oblíbené  frý-
decké funk-rockové kapely. 

Aktuální výstavy:
V-klub - Souznění

Výstava prací dvanácti členů frý-
decko-místeckého  V-klubu,  kte-
rý  sdružuje  aktivní  výtvarníky 
v beskydském 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
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
28. 12 - Charles Dickens: 

Vánoční koleda
Divadlo pro dospělé 

– Divadlo na volné noze.

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.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 přátelský-
mi 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 průbě-
hu 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  kaž-
dého,  zpevnění  celého  těla,  pre-
vence  poruch  páteře,  psychické 
vyladění,  relaxace  a  regenerace, 
posílení  imunitního  systému, 
správné dýchání,  radost  ze  živo-
ta… 
Rozpis  pravidelných  čtvrtletních 

kurzů, přihlášky a další informa-
ce najdete na www.joga-karakal.
cz.  Zimní  cyklus  kurzů  začíná 
v týdnu od 14. ledna.

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 asis-

tentek 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 TĚHOTEN-
SKÝCH 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 nácvi-
ky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného kr-
mení, relaxační polohy pro zklid-
nění nespavých a hyperaktivních 
dětí).  Pod  vedením  fyzioterape-
utky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
22. 1. 2019 – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
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
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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. 

21. 12. pátek DAVID STYPKA 
& BANDJEEZ
FRÝDECKO -M Í ST ECK Á 
PARTA,  DRŽITELÉ  ANDĚLA 
A ZÁRUKA DOBRÉ AKCE
22. 12. sobota FECAL MAT-
TERS: NIRVANA & SOAD
SPECIÁLNÍ  VÁNOČNÍ  KON-
CERT  MÍSTNÍ  NIRVÁNKY 
V  DVOJBLOKU  SPOLU  SE 
SOAD,  SPECIÁLNÍ  HOST: 
MARTINA PAVELKOVÁ
24. 12. (po) VÁNOČNÍ PÁRTY
STĚDROVEČERNÍ  ROCK 
AND POP PÁRTY, OTEVŘENO 
OD 21.00, DJ KAMIL
25. 12. úterý VÁNOČNÍ HITY 
ZE ZÁHROBÍ
TRADIČNÍ  VÁNOČNÍ  HITY 
PLNÉ TĚCH NEJLEPŠÍCH PE-
CEK,  DJS:  KOMÁR,  COU-D, 

KAMIL
26. 12. středa BEATS FOR 
LOVE X-MASS: DJ LADIDA 
& CHRIS SADLER
DJs:  DJ  LADIDA,  CHRIS 
SADLER,  KMIN,  MATHIASS 
O`ZANA  A  DENYSA!  PÁRTY 
PRO  VŠECHNY  FANS  B4L, 
KDE NEBUDOU CHYBĚT FES-
TIVALOVÉ DÁRKY A MERCH.
27. 12. čtvrtek GROOVE!
KONCERTY  PRO  FAJNŠMEK-
RY, TO JE GROOVE!
28. 12. pátek PRAGO UNION
BÁSNÍK  KATO,  DJ  RAMEL 
VE STOUNU, STOUN DJS
29. 12. sobota BASS INVASION 
– LAST OF THE YEAR
POSLEDNÍ  AKCE  V  ROCE 
V  RYTMU  ZLOMENÝCH BE-
ATŮ

www.charitafm.cz/nezbeda 
17. 12. Zdobení perníčků 
27. 12. Poslední posezení u vá-
nočního stromečku - poslední 
setkání v tomto roce

VŠEM DĚTEM PŘEJEME 
KRÁSNÉ VÁNOCE.

Provozní doba přes školní rok je: 
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin. 
Každou  středu  je  konzultační 
den – den, určený pro  jednotliv-
ce nebo skupinu, kteří si předem 
domluví  přípravu  do  školy  nebo 
téma,  které  chtějí  s  pracovnicí 
prodiskutovat. 
Dětem a mládeži z F-M ve věku 
od 6 let ZDARMA nabízíme: dů-
věrné  a  bezpečné  prostředí  pro 
trávení  volného  času,  zajímavé 
aktivity,  příležitosti,  motivaci, 
pomoc a podporu.

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 JUNIORY

- 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 
odpočinek, vzdělávání, spole-
čenský 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 do-

spělé, příměstské tábory.

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

v prostorách ředitelství Sleza-
nu vedle Faunaparku

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

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 dět-
mi 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, gymnasti-

ka, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.

CAFE OLEŠNá

E-mail: cafeolesna@email.cz
Tel.: 732 453 505

pátek 21. 12. od 19 hodin
Předvánoční country večer
country skupina Paďouři

Vstup zdarma, nutná rezervace 
e-mailem nebo telefonicky.

Průvod vyjde 6. ledna v 10.30 od kostela sv. Jana a Pavla a půjde 
směrem na náměstí. Tam bude živý betlém, pódium se svatou rodin-
kou, zpívající děti a dospělí, koledy, scénka, dojde na přinášení darů 

a proslovy. Letos tam budou i živá zvířátka – ve formě živé farmy. Prů-
vod i za podpory Statutárního města Frýdek-Místek pořádá Katolický 

Lidový dům Místek a farnost Místek na podporu Tříkrálové sbírky.
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měla být šest metrů, ale kdo 
ví? Hlavními aktéry plené-
ru jsou řezbáři Lupo Anetta 
a  Jiří  Rozehnal,“  přiblížil 
Josef Kleinwächter.
Výstava  i  kvůli  stále  se 

rozšiřujícímu  záběru  už  se 
neomezuje  pouze  budovou 
tiskárny, ale využívá i škol-
ní  prostory  8.  ZŠ  naproti 

přes  cestu.  A  kdo  ví,  kde 
se  zastaví.  Stále  totiž  platí 
výzva  organizátorů:  „Po-
kud vlastníte Betlém, který 
o Vánocích doma nestavíte, 
nebo  víte  o  nějakém betlé-
mu,  nabídněte  jej  do  sbír-
ky. Posílíte a podpoříte tím 
něco,  co  již dávno není  je-

nom  myšlenka.  Je  to  dílo, 
které  má  historii.  Sami  se 
z něj budete těšit při každo-
roční návštěvě.“   (pp)

Kultura, inzerce

Koncem roku 2018 
tomu bude již 16 let 
od první výstavy betlémů 
v tiskárně Kleinwächter, 
která začínala s pouhými 
čtyřmi exponáty, ale dnes 
představuje neustále se 
rozšiřující sbírku, která 
přesáhla úctyhodných 
172 kusů. Znovu se na ně 
můžete přijít podívat 
na Štěpána i den poté.
Jsou  mezi  nimi  betlémy 

darované i koupené, minia-
turní, malé i velké. Nejmen-
ší miniaturou jsou náušnice 
se  svatou  rodinou,  největší 
je betlém s figurkami jeden 
metr  vysokými.  Nejvíce 
figur  v  jednom  betlémě 
přesahuje  stovku.  Betlémy 
jsou  z  různých  materiálů, 
lipového  dřeva,  olivového 
dřeva,  cedru,  sádry,  skla, 
paličkované,  korku,  papí-
ru,  šustí,  keramiky,  textilu, 
těsta,  perníku,  překližky, 
hrací  a  ze  zvonečků.  Kro-
mě statických je stálou per-
lou sbírky jeden pohyblivý. 
„Vyrobil  jej  pro  mne  pan 

Žilka  z Mostu,  stejně  jako 
další tři, všechny z lípy. Po-
ložily základ první výstavě, 
kterou  otevíral  František 
Václav  Lobkowicz.  Po  vý-
stavě  jsem  začal  pracovat 
s  myšlenkou  udělat  z  toho 
tradici  a  druhým  rokem 
bylo  betlémů  již  deset. 
V prvních ročnících výstav 
betlémů jsem vůbec netušil, 
jakých  rozměrů  a  popula-
rity  dosáhne,“  vzpomíná 
Josef  Kleinwächter  v  kon-
textu  toho,  že  loni  výstavu 
navštívilo na sedm tisíc lidí. 
Ti všichni už dávno nechodí 
jen na betlémy, od druhého 
ročníku  je  doprovází  živá 
vánoční hudba, která je ne-
postradatelným  koloritem 
výstavy, od desátého je pak 
součástí  rovněž  řezbářský 
plenér. V rámci něj postup-
ně  vzniká  betlém  s metro-
vými figurami na pozadí se 
siluetami  význačných  his-
torických budov města. „Je 
stále rozpracovaný, každým 
rokem přibývají  dvě figury 
a  konečná  šíře  betlému  by 

Dalších požehnaných 
Vánoc ani novoroční-
ho, stále populárnějšího 
Tříkrálového průvodu 
se již nedožil místecký 
děkan Josef Maňák, kte-
rý nás navždy opustil 
ve věku 68 let poslední lis-
topadový den. 8. prosince 
se s ním ve farním kostele 
sv. Jana a Pavla v Místku 
za účasti biskupa Františ-
ka Václava Lobkowicze 
rozloučily stovky lidí.
Mons.  Josef  Maňák  se 

narodil  25.  srpna  1950 

v  Huslenkách  na  Valaš-
sku.  Jeho  mládí  je  spoje-
no  s  místním  folklórem. 
V  obci  Hovězí  založil 
v  roce  1976  soubor  Ho-
vězan,  který  byl  brzy 
přejmenován  na  folklorní 
soubor  Ovčák.  Budoucí 
pastýř  lidských  duší  jej 
také několik let vedl.
Cesta  ke  kněžství  však 

vedla  nejprve  přes  elek-
trotechnickou  fakultu 
Vysokého  učení  technic-
kého  v  Brně.  Po  čtyřech 
letech  vysokoškolského 
života  absolvoval  dvou-
letou  základní  vojenskou 
službu  a  následně  začal 
učit  na  učilišti  Pozemních 
staveb. V roce 1981 zahájil 
studia  na  Cyrilometoděj-
ské  bohoslovecké  fakultě 
v  Litoměřicích.  Dne  28. 
června  1986  přijal  v  Olo-
mouci kněžské svěcení.
Jako  novokněz  působil 

nejprve  jako  farní  vikář 
(tehdy  kaplan)  v  Místku, 
od  roku  1988  vedl  farnost 
Kozlovice a v roce 1990 byl 
také  ustanoven  děkanem 
děkanátu  Místek.  V  roce 
1991  se  v  sídle  děkanství 
stal také farářem a za dobu 
svého  působení  zajistil 
opravu  řady  kostelů.  Dne 
26.  srpna  2006  jej  papež 
Benedikt  XVI.  jmenoval 

kaplanem Jeho Svatosti.
Mons.  Josef  Maňák 

se  za  desetiletí  působe-
ní  ve  farnosti  Místek  stal 
symbolem  pro  toto  město 
a  s  jeho odchodem se  lidé 
těžce  smiřují.  „Přispíval 
k  rozvoji  duchovního  ži-
vota  v  našem  městě,  vní-
máme  jeho  dlouholeté 
působení  jako významnou 
součást  kulturního  a  spo-
lečenského života ve Frýd-
ku-Místku.  Nezapřel  svůj 
vztah  k  historii  a  nesma-
zatelnou  stopu  zanechal 
v  oblasti  péče  o  sakrální 
památky.  V  tomto  směru 
vítal spolupráci s vedením 
města,  které  se  snaží  cír-
kevní památky uchovat pro 
budoucnost  jako  důležité 
svědky  minulosti,“  vzpo-
mněl na děkana za vedení 
města náměstek primátora 
Marcel Sikora.   (pp)

Letošní program 20. 
ročníku celostátního fes-
tivalu Den poezie se ode-
hrál také v Místku, večer 
21. listopadu, v antikvari-
átu zvaném „Knihárium“. 
Pořad Noc s Holanem se 
přenesl do atmosféry noci 
– večer probíhal o svíč-
kách a přilákal historicky 
nejvyšší počet návštěvní-
ků Knihária.
Vítání publika a recitace 

se  ujala  básnířka,  spiso-
vatelka  a  lektorka  Radana 
Šatánková,  na  housle  hrál 
Ladislav  Kokeš  –  skvělý 
hráč, improvizátor, vedoucí 
swingového prvorepubliko-
vého tria Lam Trio, který už 
opakovaně  dokázal  velmi 
vnímavě  a  citlivě  hudebně 
reagovat na verše. Podařilo 
se  vytvořit  milou  a  auten-
tickou  atmosféru  fenomé-

nu  noci,  nebylo  slyšet  nic, 
jen vlastního dechu a básní 
a  hudby. Kromě Holanovy 
poezie zazněla i ukázka ze 
sbírky  Básně  noci  od  Ví-
tězslava  Nezvala.  Pořad 
nabídl  také  jednu vzácnost 
–  v  čase  před  1.  adventní 
nedělí  mohli  hosté  uslyšet 
prakticky  neznámou  báseň 
„O  pokojné  mysli“  od  ba-
rokního hudebního  sklada-
tele J. S. Bacha.
Ovšem krom pozvednutí 

lidského ducha se v pořadu 
Noc  s  Holanem  odehrála 
další  symbolická  událost. 
Do lašského nebe se v tento 
den  dostala  v  požehnaném 
věku  97  let  naše  básnířka 
a  lidová  vypravjačka  Olga 
Tlučková (1921–2018). Pro-
tagonistka večera na ni za-
vzpomínala její básní. Akci 
pořádal spolek Krasomil.

V KNIHÁRIU: R. Šatánková a L. Kokeš, který souhla-
sil s hraním poslepu.  Foto: Luděk Krulikovský

Den poezie proběhl i v Místku

PIETNÍ MÍSTO: U so-
chy svatého Josefa v blíz-
kosti fary, kde místecký 
děkan Josef Maňák prožil 
téměř celý svůj zasvěcený 
život, lidé zapalovali svíč-
ky a uctívali jeho památ-
ku.  Foto: Petr Pavelka 

Zemřel místecký děkan Josef Maňák

26. prosince 
od 13–18 hodin 
27. prosince 

od 10–18 hodin

Výstava betlémů v tiskárně Kleinwächter se stále rozrůstá

ZPESTŘENÍ VÁNOC: Na Štěpána má spoustu lidí ve městě jasný program – míří 
za betlémy.  Foto: Petr Pavelka
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

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.

PEDIKÚRA
Dita Michálková
T. G. Masaryka 496,
738 01 Frýdek-Místek
Objednávky na tel.:

604 353 845

Pronajmu  byt  1+1, 
48 m2, na ulici S. K. 
Neumanna  (lokalita 
Berlín),  nájem  včet-
ně služeb činí 9000,-/
měsíc, kauce 18000,-
K bytu je k dispozici 
zahrádka. 

Tel. 607 110 699

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichy 

731 504 306  


