
Zpravodaj
Frýdku≈Místku

Číslo: 01/2019 Ročník XXVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Rady města

Ohlasy na pořízení radaru
na měření rychlosti (str. 2)

Představujeme nového náměstka 
primátora Jakuba Míčka (str. 3)

Informace ke kartám na MHD 
zdarma a kartám ODIS  (str.  10)

slovo primátora
Vážení občané,
i v tomto čísle zpravodaje jako obvykle najdete stra-

ny  věnované  školství,  informacím  z  odborů,  kultuře, 
sportu  nebo  programové  nabídce  ve  městě.  Aktuálně 
také  věnujeme větší  prostor  problematice  výměny ka-
ret  pro hromadnou dopravu,  protože  chceme,  aby po-
třebné zprávy o dění ve Frýdku-Místku měli v  tištěné 
formě všichni  jeho obyvatelé. Někteří  z  vás  si  je  umí 
najít i v lepším čase prostřednictvím dalších informač-
ních kanálů radnice – na webu, facebooku, prostřednic-
tvím zpravodajství TV Polar nebo  i dalších médií. Ne 
každý má ovšem k  jiným médiím a  internetu přístup, 
proto zpravodaj zůstává a bude i do budoucna důležitým 
komunikačním nástrojem, zejména pro starší populaci. 
V poslední době znovu opozice jako už mnohokrát v mi-
nulosti „dělá ze zpravodaje téma“, protože se jí nelíbí, že 
jeho prostřednictvím kromě přinášení informací z výše 
zmíněných  oblastí  každodenního  života  obhajujeme 
také  současnou  politiku  radnice.  Leckdy  s  uváděním 
věcí  na pravou míru,  protože na veřejnost  jsou účelo-
vě vypouštěny zavádějící nebo rovnou lživé informace, 
zejména prostřednictvím sociálních sítí a anonymních 
nebo vymyšlených profilů. Věřím, že na rozdíl od ně-
kterých opozičních politiků chápete, že  lidé ve vedení 
města mají při správě věcí veřejných samozřejmě neje-
nom spoustu povinností, ale současně mají i právo své 
kroky  občanům  vysvětlovat,  protože  je  zcela  zřejmé, 
že kdyby na radnici neseděli, byli by od různých útoků 
na jejich osobu ušetřeni.   Michal Pobucký

Ačkoliv se Statutární 
město Frýdek-Místek zú-
častnilo veřejné elektro-
nické dražby hotelu Cent-
rum a stalo se dražitelem 
s nejvyšším příklepem 
ve výši 41.050.000 korun 
už v polovině loňského 
roku, teprve 14. ledna 
2019 mohlo dojít k ofici-
álnímu převzetí stavby, 
včetně „předání klíčů“.
„Bohužel, jak už to u po-

dobných záležitostí s boha-
tou  soudní  historií  bývá, 
i když jsme dražbu vyhráli, 
jeden  z  účastníků  dražby 
se  následně  proti  usnesení 
o příklepu odvolal a musel 
tedy  rozhodovat  Krajský 
soud  v Ostravě.  Ten  v  zá-
věru  roku  2018  usnesení 
o příklepu,  vydané  exeku-
torským  úřadem,  potvrdil 
jako  správné,“  informoval 
primátor Michal Pobucký.
Usnesení  o  příklepu 

po rozhodnutí soudu naby-
lo právní moci 31. 12. 2018 
a Statutární město Frýdek-

-Místek se počátkem ledna 
2019 po úhradě kupní ceny 
stalo  vlastníkem  nemovité 
věci  zpětně  ke  dni  konání 
dražby, tj. k 22. 6. 2018. 
„Budovu jsme si převza-

li v pondělí 14.  ledna a  již 
bez  omezení  se  můžeme 
věnovat  všemu,  co  musí 
předcházet  konkrétnímu 
projektu.  Na  magistrátu 
byl  zřízen  projektový  tým 
za účelem přípravy efektiv-
ního a účelného využití této 
budovy.  Začala  tak  práce 
na realizaci jednoho z bodů 
obsaženého  v  programo-
vém  prohlášení  současné 
koalice,“  těšilo  náměstka 
primátora  Radovana  Ho-
řínka.  „Rámcovou  shodu 
na  využití  jsme  vyjádřili 
hned po volbách, přebudo-
vaný hotel Centrum by měl 
sloužit zejména na bydlení 
pro  seniory  a  startovací 
byty  pro  rodiny  s  dětmi,“ 
připomněl  náměstek  pri-
mátora Marcel Sikora. 
Radnice  v  současném 

HOTEL CENTRUM: Statutární město Frýdek-Místek se konečně stalo majitelem se 
vším všudy.  Foto: Petr Pavelka

Město konečně „dostalo klíče“ od hotelu Centrum

Vedení města Frýdku-
-Místku se shodlo na za-
chování výše poplatků 
za odpad a psy. Poplatek 
za komunální odpad je 
neměnný od roku 2007 
a v roce 2016 od něj byly 
osvobozeny děti do tří let. 
Na stejné úrovni jako v mi-
nulých letech zůstává také 
výše poplatku za psy. 

Poplatek za odpad činí 
492 Kč na osobu a rok. Ob-
čané nad 70 let budou i na-
dále platit 252 koruny za rok 
a děti do  tří  let  jsou od po-
platku zcela osvobozeny. 

Poplatek za psa  v  byto-
vém  domě  bude  i  v  tomto 
roce činit 1 500 korun na rok, 
za  psa  v  rodinném  domě 
v  katastru  Frýdek  a  Mís-

tek  700  korun  a  v  katastru 
Panské Nové Dvory, Lísko-
vec,  Lysůvky,  Chlebovice 
a  Skalice  300  korun.  Lidé 
pobírající invalidní, starobní, 
vdovský, vdovecký a  sirotčí 
důchod  budou  opět  hradit 
ročně  200  korun  za  jedno-
ho psa. Za každého dalšího 
psa téhož držitele je poplatek 
zvýšen o 50 procent. 

Výše poplatků za odpad a psy 
zůstává v letošním roce stejná

Primátor statutárního města Frýdku-Místku
svolává na úterý 22. ledna v 15.00 hodin

3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Hlavním bodem programu je Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
do oblasti mládežnického sportu na rok 2019 pro Hokejový club F-M.

složení  bezproblémově 
navazuje  na  předchozí  ob-
dobí,  protože  strategický 
objekt loni v dražbě získala 
hlasy radních ČSSD, KDU-
-ČSL a ANO.   (pp)
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F r ý d e c k o - m í s t e c -
ká radnice se po letech 
přešlapování odhodlala 
k nákupu radaru na mě-
ření rychlosti, aby měst-
ská policie doplnila stát-
ní, která nemá dostatečné 
kapacity, aby umravnila 
některé řidiče, kterým 
značky upravující rych-
lost nic neříkají a často 
hazardují s lidskými ži-
voty.
„V  některých  lokali-

tách už  je  to  skutečně ne-
únosné,  lidé  nás  neustále 
upozorňují,  že  leckde  jde 
opravdu  o  zdraví.  Vyti-
pujeme  místa,  kde  se  bu-
dou měření  provádět,  a  ta 
hodláme  zveřejnit,  takže 
by mělo být každému  jas-
né,  že  v  prvé  řadě  nám 
jde  o  skutečné  zklidně-
ní  dopravy  v  problema-
tických  úsecích,  nikoliv 
o  nějakou  hru  na  nachy-
távání  řidičů,  která  by  pl-
nila  městskou  pokladnu. 
V některých městech mají 
měření  dokonce  úsekové 
a  rozšiřují  je,  protože  při-
náší  výsledky,“  obhajuje 
pořízení  radaru  primátor 
Michal  Pobucký.  Dobrou 
zkušenost  z  jiných  měst 
potvrzuje  náměstek  pri-
mátora  Radovan  Hořínek. 
„Například  v  sousedním 
Havířově přistoupili k úse-
kovému měření už ve třetí 
lokalitě,  protože  se  jasně 

ukázalo,  že  jsou  dobrou 
prevencí. Také  tam místní 
lidé pochopitelně vědí, kde 
si musí dát pozor na plyn, 
a  pro  občany  to  předsta-
vuje větší bezpečí při pře-
cházení  ulic,“ doplnil Ho-
řínek.
Pořízený  radar  je  na-

prostou  špičkou  ve  svém 
oboru,  umožňující  měření 
jak z ruky, tak i ze stativu, 
na vzdálenost 15–600 me-
trů.  Za  0,33  s  provede  30 
dílčích  měření.  „Přejeme 
městské policii hodně zda-
ru,  z  některých  faceboo-
kových  reakcí  vidíme,  že 
to nebude mít jednoduché. 
Ale  radar  určitě  pomůže, 
aby si někteří řidiči nemys-
leli,  že  si  mohou  dovolit 
úplně  všechno,“  komento-
vali počin radnice zástupci 
republikové  policie  na  za-
sedání rady seniorů.

HLASY OPOZICE:
Nákup  laserového 

rychloměru  (radaru)  pro 
městskou policii  je dalším 
z  opatření,  na  zajištění 
bezpečnosti  a  plynulosti 
silničního  provozu.  Vy-
hodnocením  údajů  z  in-
formačních  radarů,  které 
jsou  umístěny  na  vjezdu, 
výjezdu a v centru města, 
vyplývá, že řidiči stále vy-
soce překračují  povolenou 
rychlost  a  není  vidět,  že 
by  se  tento  trend  zlepšo-
val.  Poroto  bylo  opravdu 

nutné  v  zájmu  zvyšování 
ochrany chodců i samotné 
bezpečnosti  provozu  sil-
ničních vozidel nakoupení 
nejmodernějšího  mobil-
ního  represívního  radaru 
za téměř 300.000,- Kč bez 
DPH.  Platí,  že  ne  každý 
chodec  je  i  řidičem,  ale 
každý  řidič  je  i  chodcem. 
Měření  rychlosti  je  dal-
ším  krokem  k  výchově 
bezohledných  řidičů.  Je 
pravdou, že  jsou ve městě 
úseky,  kde  je  měření  do-
držování  rychlosti  jízdy 
zatím zbytečné, např. třída 
T. G. Masaryka v pracovní 
dny  v  době  od  cca  13.30 
do 16.00 hodin.   Za Klub 
 KSČM Ivan Vrba 
Zakoupení  radaru,  bu-

de-li  používán  preven-
tivně  a  městská  policie 
bude  o  místech  jeho  užití 
informovat,  určitě  přispě-
je  ke  zklidnění  dopravy 
ve  městě  a  zvýšení  bez-
pečnosti  všech  účastníků 
provozu na komunikacích, 
včetně  chodců  a  přede-
vším dětí. Vzhledem k po-
vaze  otázek,  které  v  této 
rubrice  dostávám,  odpo-
vím  dopředu  univerzálně 
i  na  otázky,  které  očeká-
vám  do  budoucna,  jako 
např.  zda-li  vítám  zakou-
pení  nové  multikáry  pro 
svoz odpadu pro frýdeckou 
skládku nebo zda-li vítám 
zakoupení  nové  sekačky 

NOVÝ POMOCNÍK: Městská policie má k dispozici 
na neukázněné řidiče radar na měření rychlosti špičko-
vých parametrů. 

Co říkáte na to, že město pořídilo radar na měření rychlosti?

pro technické služby. Ano, 
vítám,  protože  věřím,  že 
tyto  městské  společnosti 
májí kompetentní a odbor-
né vedení, které ví co dělá. 
A na ušetřeném místě bych 
s dovolením znovu požádal 
pana primátora, který tady 
na mou  odpověď  v minu-
lém čísle obsáhle reagoval, 
aby  zanechal  planých  řečí 
a  zveřejnil  v  tomto  veřej-
noprávním médiu naši  re-
akci  na  základě  tiskového 
zákona,  kterou  jsme  mu 
zaslali,  protože  tak  dopo-
sud neučinil. Děkuji. 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)
V  minulém  čísle  jsem 

zde musel reagovat na Pet-

ra  Korče  a  vysvětlil  jsem 
mu,  že  pokud  chce  zve-
řejnit  reakci  na  základě 
tiskového zákona, měla by 
mu  odpovídat.  Současně 
jsem  vyslovil  domněnku 
o  tom,  že  Petr  Korč  jiné 
téma než zpravodaj nemá. 
Protože  jeho  přístup  „za-
seklé  gramodesky“  se  ne-
změnil, musím  i  já  znovu 
opakovat, že pokud si Naše 
Město  myslí,  že  bychom 
měli  postupovat  jinak, 
znovu může  využít  všech 
prostředků,  podobně  jako 
když  neúspěšně  napadlo 
průběh  ustavujícího  za-
stupitelstva. Minule  nebyl 
prostor  se  tomuto  téma-
tu  blíže  věnovat,  dnes  se 
k němu proto vracíme. 
 Michal Pobucký, ČSSD

Hnutí Naše Město na-
padlo ustavující zasedání 
zastupitelstva podnětem 
na Ministerstvo vnitra 
České republiky, to ale 
dospělo k závěru, že měs-
to na ustavujícím zasedá-
ní zastupitelstva nejedna-
lo v rozporu se zákonem. 
V podnětu bylo namítá-

no, že zastupitelstvo města 
rozhodovalo  o  záležitos-
tech,  které  vůbec  nebyly 
předmětem  schváleného 
programu  zasedání,  dále 
že o různých záležitostech 
bylo  rozhodnuto  jediným 
usnesením,  přičemž  tento 
postup  měl  mít  za  násle-
dek  zkrácení  na  právech 
jednotlivých  členů  zastu-
pitelstva  i  občanů  města. 
S ničím takovým se minis-
terstvo neztotožnilo.
Proti  podnětu  Našeho 

Města  se  primátor Michal 
Pobucký  na  minulém  za-
sedání  zastupitelstva  ostře 

ohradil,  protože  postup 
hlasování  o  personálních 
otázkách  vedení  města 
v  jednom  bodě  byl  běžně 
používán i v minulosti, na-
víc v době, kdy Naše Město 
bylo na radnici.
„My jsme dali pozměňu-

jící  návrh  při  ustavujícím 
zastupitelstvu,  aby  o  dů-
ležitých  bodech,  jako  je 
volba orgánů, svěření kom-
petencí,  volba  primátora, 
náměstků,  rady  a  tak  dále 
bylo  hlasováno  zvlášť,  jak 
tomu vždycky bylo. Dostal 
jsem  odpověď  od  před-
sedajícího,  že  takto  bylo 
postupováno  i  při  jiných 
zastupitelstvech.  Není  to 
pravda.  Není.  Proto  jsme 
dali  podnět,  což  je  naše 
právo,  zákon  to  umožňuje 
a  někdo  rozhodne,  jestli 
to  je  nebo  není  v  pořád-
ku. Upíráte nám právo dát 
podnět?  Proč  to  někoho 
mrzí?  Pokud  to  právo  je, 

tak je naší povinností opo-
zice ho využít. Pokud nám 
dá soud za pravdu, bude to 
mít  nějaké  následky,  ale 
to  jsou  vaše  následky, my 
jsme  vás  na  to  upozorňo-
vali,  že  takto  nelze  po-
stupovat.  Vnímali  jsme  to 
jako snahu omezit diskuzi, 
snahu o totalitní praktiky,“ 
argumentoval  na minulém 
zastupitelstvu  Jiří  Kajzar 
(Naše Město), když se ještě 
nevědělo,  jak ministerstvo 
rozhodne.
„Musím  reagovat, 

protože  pan  Kajzar  má 
ve  zvyku  neříkat  pravdu. 
Žádné  omezení  diskuze 
neproběhlo.  Říká,  že  se 
více  bodů  najednou  takto 
nikdy  neprojednávalo,  ale 
to  není  pravda,“  usvědčo-
val  tehdy primátor Michal 
Pobucký Jiřího Kajzara ze 
lži  a  ukázal  na  materiá-
lu  z  3.  ledna  2017,  kdy  se 
utvářela  koalice  ČSSD, 

hnutí  Naše  Město,  KDU-
-ČSL a hnutí ANO, návrh 
na usnesení, kde bylo také 
více  bodů  (12),  o  kterých 
se hlasovalo najednou, po-
dobně  jako na ustavujícím 
zastupitelstvu  po  volbách. 
„Paní  Řehová  dávala  teh-
dy návrh, aby se hlasovalo 
zvlášť.  Pan  Kajzar,  stejně 
jako celé Naše Město, hla-
sovalo  proti,  tak  proč  mi 
dneska vykládá pan Kajzar 
o  demokracii  a  o  tom,  že 
to  nikdy  nebylo?  Tady  je 
jasný  důkaz,  který  je  do-
hledatelný  na  webu  měs-
ta.  Prostě  káží  vodu  a  pijí 
víno,  to  se mi  na  tom  ne-
líbí,“  a  přidal  ještě  stejný 
případ  z  března  2017,  kde 
byl  podobný  komplexní 
materiál.  „To,  co pan Kaj-
zar  kritizuje,  dvakrát  sám 
dělal. Mrzí mě, že jen tím, 
že  člověk  není  v  koalici, 
ale je v opozici, tak rázem 
dělá úplně něco jiného, než 

co  říkal  předtím,“  uzavřel 
argumentaci  primátor Mi-
chal Pobucký. 
Ministerstvo  vnitra  pak 

současnému  vedení  měs-
ta  v  dalších  dnech  dalo 
za pravdu. „Zákon o obcích 
nikterak  neupravuje,  zda 
má  být  o  různých  záleži-
tostech  rozhodováno  jedi-
ným usnesením,  nebo  zda 
tak může být učiněno sou-
hrnným usnesením. Pokud 
se v daném případě zastu-
pitelstvo města rozhodlo jít 
cestou  jediného  usnesení 
(protože  na  něm  byla  evi-
dentně  většinová  shoda), 
nejednalo tak v rozporu se 
zákonem o obcích. S ohle-
dem  na  výše  uvedené  tak 
Ministerstvo  vnitra  ne-
shledalo  porušení  zákona 
o obcích a napadané usne-
sení  Zastupitelstva  města 
Frýdek-Místek  považuje 
za řádně přijaté,“ zní ofici-
ální závěr.   (pp)

Ministerstvo vnitra: Ustavující zasedání zastupitelstva bylo v pořádku
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Čtyři roky působí 
v politice nový náměstek 
primátora Jakub Mí-
ček (ANO), který byl už 
v minulém volebním ob-
dobí členem rady města. 
Po volbách mu zastupitel-
stvo svěřilo v roli náměst-
ka kompetence na úse-
ku územního plánování 
a rozvoje, stavebně správ-
ní činnosti, ekonomické-
ho rozvoje a podnikání, 
dotací a integrovaných 
teritoriálních investicí.

Čím jste se zabýval 
před vstupem do politiky?
„Po absolvování gymná-

zia  jsem  studoval  na  VŠB 
- TUO Ekonomickou fakul-
tu,  působil  jsem  jako  pro-
cesní  inženýr v automotive 
a také podnikal v gastrono-
mii. Mnozí mě mohou znát 
i díky práci s mládeží v Tu-
ristickém oddíle Radegast.“

Nyní jste dostal na sta-
rost oblasti, které nejsou 
občanům tolik srozumi-
telné jako třeba kultura 
nebo školství. Co si třeba 
máme představit pod po-
jmem integrované terito-
riální investice?
„Patříme  mezi  města 

a  další  partnery,  kteří mají 
v ostravské aglomeraci am-
biciózní  plán,  jak  změnit 
trend  odcházení  obyvatel 
z  regionu,  zvýšit  zaměst-
nanost  a  přispět  ke  sní-
žení  skleníkových  emisí. 
Vše  je  rozpracováno  jako 
„Integrovaná  teritoriální 
investice  ostravské  aglo-
merace“,  která  bude  reali-
zována s finanční podporou 
Evropských  strukturálních 
a investičních fondů a spo-
lufinancována  místními 
rozpočty a vlastními zdroji 

soukromých příjemců pod-
pory. Tento plán byl vytvo-
řen a konzultován s mnoha 
odborníky  a  experty,  kteří 
jsou stejně  jako my politici 
přesvědčeni  o  potenciálu 
regionu a jeho mezinárodní 
konkurenceschopnosti.“

Hlavní výhodou i pro 
Frýdek-Místek je tedy 
možnost průřezově čer-
pat finanční prostředky 
z různých evropských do-
tací. Jak si město ve získá-
vání dotací obecně vede?
„Sledujeme  samozřejmě 

všechny  dostupné  dotační 
tituly,  nejen  ty,  které  fun-
gují  na  větších  územních 
celcích  jako  integrované 
teritoriální  investice.  Cho-
dí nám různé pobídky, ob-
jevují  se  různé  možnosti 
a  my  se  jich  snažíme  co 
nejlépe  využít  nejen  pří-
mo pro město,  ale  i místní 
spolky  a  další  organizace, 
kterým můžeme nabídnout 
spolupráci  na  konkrétních 
projektech.  Ve  získávání 
dotací jsme poměrně úspěš-
ní, objemově největší je při-
slíbená  dotace  ze  Státního 
fondu  životního  prostředí 
ČR ve výši 143 milionů.“

Z místních částí jste do-
stal na starost Skalici. Už 
jste se v této okrajové části 
stihl zorientovat?
„Myslím,  že  Skalice 

ve  srovnání  s  jinými  okra-
jovými  částmi  ve městě  je 
v docela dobrém stavu a já 
mám určitě v plánu dohlížet 
na to, aby se zde žilo co nej-
lépe.  Teď  všechno  přebila 
situace s kulturním domem, 
který  den  po  Štědrém  dnu 
zachvátil požár,  takže jsme 
si  určitou  součinnost  a  ko-
munikaci  vyzkoušeli  v  ne-

standardních  podmínkách. 
Zvládli jsme to, takže jsem 
přesvědčený,  že  v  běžných 
podmínkách bude spoluprá-
ce s místními lidmi a osad-
ním výborem fungovat.“

Jaké mají místní prio-
rity?
„Na  lednové  schůzi 

osadního  výboru  některé 
požadavky zazněly, ale vy-
zvali  jsme,  aby  lidé  přišli 
na  tu  únorovou  s  dalšími 
připomínkami a návrhy, co 
by se mělo ve Skalici zlep-
šit, opravit, abychom mohli 
co  nejlépe  stanovit  nové 
priority pro rok 2019. Mělo 
by se mezi nimi objevit na-
příklad rozšíření parkovací 
plochy podél plotu u školní 
zahrady. Také doufáme, že 
se  podaří  rozjet  realizaci 
kanalizace,  na  kterou  má 
město  přislíbeny  dotační 
prostředky.“

Co vidíte jako nejdů-

JAKUB MÍČEK: Nový náměstek primátora Frýdku-
-Místku.  Foto: Petr Pavelka

Představujeme nového náměstka primátora Jakuba Míčka

Na prvním letošním 
zasedání rady seniorů 
kromě obligátního přání 
zdraví a štěstí v novém 
roce pro všechny přítomné 
primátor Michal Pobucký 
a jeho náměstek Marcel 
Sikora seznamovali s tím, 
co se pro tuto věkovou ka-
tegorii letos chystá.
Zazněla  informace 

o  tom,  že  město  definitiv-
ně  nabývá  hotel  Centrum, 
od něhož konečně „dostane 
klíče“,  i  o  tom,  jak  se  při-
pravuje  projekt  seniortaxi 
a kdy mohou důchodci po-
čítat s bezpečnějšími ulice-
mi zásluhou nasazení rada-
ru na měření rychlosti.
Ředitel  městské  policie 

Ivo Kališ se vrátil k vánoč-
nímu období a silvestrovské 
noci.  „Adventní  opatření 
kolem  nákupních  center 
a místeckého náměstí v sou-
činnosti s republikovou po-
licií proběhlo v klidu, to Sil-
vestr byl tentokrát divočejší 
– rvačky, výtržnosti, zraně-
ní. Hodně  lidí  oznamovalo 
pyrotechniku,  i  když  ta 
není na Nový rok omezená, 
to až v další dny. Netýká se 
to  ale  bouchacích  kuliček, 
které  jsou  v  jiné  kategorii 
a  mohou  být  používány 
celoročně,  samozřejmě  ne 
způsobem,  kdy  to  někomu 
někdo  hází  schválně  pod 
nohy  nebo  na  zahradu,  to 
bychom samozřejmě řešili,“ 
vysvětloval Ivo Kališ.

Dalibor  Kališ  hovo-
řil  o  činnosti  organizace 
důchodců  a  o  tom,  jak  se 
všichni těší na Centrum ak-
tivních seniorů, tím víc, čím 
reálněji  už  stavba  vypadá. 
„My  nemáme  okurkovou 
sezonu, pořád se něco děje,“ 
přiblížil  činnost a potvrdil, 
že  seniory  velmi  zajímá, 
v jakých parametrech a kdy 
bude  ve  Frýdku-Místku 
fungovat seniortaxi.
Milan Novák, ředitel frý-

decko-místeckého  domova 
pro seniory, zmínil úspěšný 
projekt Ježíškova vnoučata. 
„Byli  jsme překvapeni,  jak 
se  lidé  celorepublikově  za-
pojili, třeba i z úplně opač-
ného konce republiky, nebo 
dokonce  z  Finska.  Projekt 
potěšil  spoustu  lidí  a  uká-
zal,  že  to  v  té  společnosti 
není zase tak špatné, že lidé 
nejsou  založeni  jen  mate-
riálně  sami  pro  sebe,“  po-
těšilo  ředitele,  který  infor-
moval,  že  situace  ohledně 
akutní  potřebnosti  volných 

míst  v  domově  není  tak 
dramatická  a  týká  se  oko-
lo 60 lidí, kteří se většinou 
dočkají  přibližně  do  dvou 
měsíců.  Celkový  počet 
zapsaných  žadatelů,  kteří 
ovšem požádali o umístění 
i  s  předstihem,  bez  akutní 
potřeby, je na čísle 475.
Oldřich  Pospíšil  sdělil 

svou zkušenost s ohňostro-
jem  z Turčianských Teplic, 
kde  „starosta  před  radnicí 
pozdravil všechny přítomné 
a rozdával se svařák“. Také 
apeloval  na  zřízení  místa, 
kde by mohli  lidé nechávat 
nábytek,  knihy,  příbory, 
skleničky, tedy to, co by ješ-
tě mohlo někomu posloužit, 
protože  „za  celý  život mají 
byt  zanesen  různými  věc-
mi, s nimiž se těžko loučí“.
Zástupci  republikové 

policie  představili  novou 
tiskovou mluvčí a potvrdili, 
že Frýdek-Místek je „hodně 
slušné město“, alespoň co se 
týče pohledu do policejních 
statistik.   (pp)

RADA SENIORŮ: Na setkání se probíralo, co radnice pro 
frýdecko-místecké důchodce chystá.  Foto: Petr Pavelka

Senioři se těší na své centrum

ležitější v oblasti ekono-
mického rozvoje města 
a podnikání?
„Pořád  platí,  že  máme 

eminentní  zájem  o  koupi 
a  zhodnocení  brownfieldu 
Arceloru. A jsme přesvěd-
čeni, že Frýdek-Místek má 
velký  potenciál  i  v  oblas-
ti  turistického  ruchu,  že 
může hrát dominantní  roli 

v Beskydech, jako nejbližší 
velké město. Z toho chceme 
těžit a být atraktivní  i čis-
tě  místními  záležitostmi, 
jako  je  bazilika,  židovský 
hřbitov  nebo  farmářské 
trhy.  Chceme  nadále  pod-
porovat  akce, které k nám 
mohou  přilákat  návštěvní-
ky, stejně  jako podporovat 
vznik nových.“  (pp)

Obyvatelé Frýdku-
-Místku mohou vánoční 
stromky odložit ke kon-
tejnerům na komunální 
odpad (v sídlištní zástav-
bě). Frýdecká skládka 
je začala svážet od 12. 
ledna, a to vždy v sobo-
tu. Následně se svozy 
uskuteční 19. ledna a 26. 
ledna.
„Vánoční  stromky  bu-

dou stejně jako v minulosti 
sváženy  do  kompostárny, 
kde jsou štěpkovány a ná-
sledně využity při výrobě 
kompostu,“  uvedl  primá-
tor Michal Pobucký s tím, 
že loni v lednu bylo sveze-
no přes 15,5 tun stromků, 

což je ve srovnání s rokem 
2017 nárůst o více jak půl 
tuny.  Frýdecká  skládka, 
která  sváží  stromky,  žádá 
občany, aby z nich odstra-
nili vánoční ozdoby a po-
kud  možno  také  všechny 
závěsné háčky.
„Odstraněné  vánoč-

ní  stromy  z  náměstí  naši 
pracovníci zpracují, odře-
žou z nich větve, které se 
štěpkují,  kmeny  následně 
rozřežou  a  odvezou  zpět 
majitelům  stromů,  což 
je  již  několik  let  běžná 
praxe,“  doplnil  předseda 
představenstva  technic-
kých  služeb  Jaromír  Ko-
hut.

Svoz vánočních stromků v soboty
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V loňském roce v Ne-
mocnici ve Frýdku-Míst-
ku přišlo na svět celkem 
1091 dětí, z toho pětkrát 
se narodila dvojčata. 
Chlapců se loni narodilo 
mnohem více než děvčat 
– 586, děvčátek bylo 505.
Nejčastěji  dávaným 

chlapeckým jménem v loň-
ském  roce  byl  Jakub,  Jan, 
Matyáš  a  Filip,  u  děvčat 
vede  Eliška,  Ema,  Tereza 
a Karolína.
„Rodiče  dávají  dětem 

také zajímavá a neobvyklá 

jména, mezi dívkami se tak 
objevila  Dorotea,  Debora, 
Jitřenka,  Sia,  Naila  nebo 
Thalia,  chlapci  dostávali 
jména  jako  Aron,  Conor, 
Yakup,  Zachariáš  nebo 
Kilián,“  prozradila  Jolana 
Filipová,  tisková  mluvčí 
nemocnice.

Statutární město Frý-
dek-Místek coby zřizova-
tel šesti jednotek dobro-
volných hasičů neustále 
vylepšuje jejich vybavení 
i zázemí. V programovém 
prohlášení pro toto obdo-
bí má rekonstrukci frý-
decké zbrojnice, ty menší, 
v okrajových částech už 
opravami postupně pro-
cházejí.
„Bezpečnost města máme 

jako prioritu, a proto investu-
jeme do budov i technického 
a  zdravotnického  vybavení 
dobrovolných  hasičů,  kteří 
každodenně  dokazují,  že  si 
naši podporu zaslouží,“ říká 
primátor  Michal  Pobucký 
k uvolněným financím, díky 
nimž  zbrojnice  získávají 
nová  okna,  rozvody  vody 
a elektřiny, hydroizolaci, za-
teplení, ale také nové vnitřní 
omítky,  dveře  nebo  novou 
podlahovou krytinu.
V  minulých  letech  do-

stala  například  hasičská 
zbrojnice  v  Lískovci  novou 
fasádu,  omítky  i  garážová 
vrata, okna byla vyměněna 
ve  zbrojnici  na  ulici  Střel-
niční  ve  Frýdku,  stejně  tak 
v  Panských  Nových  Dvo-

rech, kde byl opraven i obvo-
dový plášť. „V loňském roce 
prošly  opravou  tři  objekty 
hasičských  zbrojnic  za více 
jak  čtyři  miliony.  Dalších 
1,6 milionu budou stát práce 
na zbrojnici ve Skalici a 300 
tisíc  bylo  uvolněno  na  běž-
né  opravy  a  údržbu  všech 
hasičských zbrojnic ve sprá-
vě města, což je dohromady 
zhruba šest milionů korun,“ 
řekl  k  zhodnocení  budov 
v  majetku  města  náměstek 
primátora  Radovan  Hoří-
nek.
Požární zbrojnice v Chle-

bovicích  loni  získala novou 
elektroinstalaci  i  rozvody 
vody a odpadů, nové ústřed-
ní  vytápění,  nové  sociální 
zázemí i opravené schodiště 
v garáži. Výměnou elektro-
instalace  prošla  také  zbroj-
nice  v  Lískovci.  Hasičská 
zbrojnice  v  Zelinkovicích 
byla mimo jiné zbavena vlh-
kosti, získala novou střechu 
i novou podlahovou krytinu, 
opraveny byly vnitřní omít-
ky  a  úpravou  prošla  i  věž, 
která  dostala  nová  okna 
a  novou  plošinu.  Ke  kon-
ci  roku  se  začalo  pracovat 
i  na  zbrojnici  ve  Skalici, 

Částkou 270 tisíc ko-
run přispěla frýdecko-
-místecká radnice spolku 
Cesta bez barier na úpra-
vy automobilu FORD 
Tourneo Custom, který 
pro účely alternativní 
přepravy pro zdravotně 
postižené občany musel 
být doplněn o hydraulic-
kou plošinu do zadních 
dveří automobilu, aby 
bylo dosaženo bezpečné-
ho přesunu a ukotvení 
invalidních vozíků.
Dále  bylo  provedeno 

zabudování  hydraulické 
sedačky  do  bočních  dveří 
automobilu,  která  umož-
ní  nástup  pro  nevidomé, 
mentálně  postižené  nebo 
pohybově  znevýhodněné 
osoby.  „Bezbariérová  do-
prava  je  určena  dospělým 
osobám  se  zdravotním 
omezením,  které  se  ne-
zvládnou dopravit na mís-
to  určení  svépomocí  nebo 
pomocí  svých  blízkých 
či  městskou  hromadnou 
dopravou.  Zároveň  se  do-
prava  zajišťuje  i  dětem  se 

zdravotním  postižením,“ 
uvedl  okruh  těch,  kterým 
vůz  pomůže,  náměstek 
primátora  Marcel  Sikora. 
„Spolek poskytuje alterna-
tivní  dopravu  imobilních 
osob.  Klientům  pomá-
hají  s  přepravou  k  lékaři, 
na úřady, ale třeba i do di-
vadla.  Na  základě  velké 
poptávky  rozšiřuje  služby 
i  o  každodenní  přepravu 
zdravotně postižených dětí 
do  specializovaných  zaří-
zení  ve  Frýdku-Místku,“ 
doplnil  primátor  Michal 
Pobucký.
„Plošina splňuje veškeré 

bezpečnostní normy, které 
jsou potřeba k přepravě vo-
zíčkářů. Auto je přizpůso-
bené pro přepravu pěti lidí 
plus  tří  vozíčkářů.  Máme 
speciální  výtočnou  sedač-
ku, která je pro nemohoucí. 
Plošina  uveze  minimálně 
dvě  stě  kilo,  protože  elek-
trický vozík sám má v prů-
měru okolo sta kilogramů,” 
uvedl  Petr  Matýsek  ze 
spolku  Cesta  bez  barier. 
 (pp)

CHLEBOVICE: Zbrojnice si polepšila hlavně uvnitř budovy.  Foto: Petr Pavelka

Město vylepšuje hasičské zbrojnice v okrajových částech

PŘEDVÁDĚNÍ HYDRAULICKÉ PLOŠINY: Měs-
to přispělo na dobrou věc.  Foto: Petr Pavelka

Radnice podpořila alternativní
dopravu pro tělesně postižené

SKALICE: Nástavba má vyřešit zatékání. 
 Foto: Petr Pavelka

V roce 2018 se ve frýdecké 
porodnici narodilo 1091 dětí

která  z  důvodu  zamezení 
zatékání do budovy dostává 
novou nástavbu nad garáží.
„Cílem je udržet zbrojnice 

v dobrém stavu, aby slouži-
ly svému účelu a hasiči měli 
ke  své  záslužné  a  náročné 
práci,  kterou  vykonávají 
ve prospěch obyvatel města, 
co potřebují. Město tím plní 
i  své  povinnosti  na  úseku 
požární  ochrany,  krizového 
řízení  a  bezpečnosti  obec-

ně.  Rada  města  považuje 
bezpečnost ve městě za jed-
nu  ze  svých  priorit,  proto 
město bude i nadále aktivně 

podporovat  složky, které  se 
na zajištění bezpečnosti po-
dílejí,“  ubezpečil  náměstek 
Hořínek.   (pp)
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Ulice Pionýrů 752 
v Místku byla, co moje 
paměť sahá, vždy dobrou 
adresou. V domě z dvacá-
tých let minulého století 
bydleli profesoři z gym-
názia, ředitel kina, školní 
inspektor a další známé 
osobnosti města. Později 
mnoho let sloužil volno-
časovým aktivitám dětí 
a mládeže. Posledních 
osm let opuštěná stavba 
chátrala a její osud by byl 
zpečetěn, nebýt odhodlání 
vedení města spolu se Sva-
zem důchodců ČR vybu-
dovat důstojný stánek pro 
širokou paletu volnočaso-
vých aktivit seniorů.
Vyčlenily  se  peníze 

z  rozpočtu  města,  proběh-
ly  projektové  a  stavební 
přípravy, před osmi měsíci 
jsme poklepali na základní 
kámen. Dnes je dílo ve fázi, 
které  čeští  zedníci  říkají 
odborným termínem „glaj-
cha“.  Stavba  vyběhla  až 
po  střechu,  stěny  jsou  vy-
zděny, otvory v nich vypl-
něny okny a uzavřeny. A to, 
že  se  to  stihlo  do  mrazu, 
dává  příslib  pokračujících 
vnitřních prací i za zimních 
plískanic.  Dveře  sice  ještě 
nejsou  na  svých  místech, 
ale  už  jsou  přiděleny  klí-
če.  Je  potěšující  představa 
a  pevná  víra,  že  v  červnu 
2019  přestřihneme  pásku 
v hlavním vchodu a poprvé 
vstoupíme  do  hotového 
Centra aktivních seniorů.
Mluvit  o  stavbě  takové-

ho  určení  jako  o  hotové  je 
asi  neuvážené  a  zavádějící. 
Uvědomujeme si, že vdech-
nout jí život a naplnit ji bo-
hatou činností bude neméně 
náročné  jako  předcházející 
fáze. Poměrně snadné bude 
soustředit  dosavadní  akti-
vity z  různých částí města, 
i  když  sestavit  časový  roz-
vrh  také  není  úplně  jed-
noduché.  Několik  skupin 
kondičního  a  zdravotního 
cvičení, jóga, kurzy jazyků 
i práce na počítačích, před-
nášky  poučné  i  zábavné, 
kulturní  i  taneční akce, zá-
jmové  kroužky,  setkávání 
kolektivů,  výstavy,  infor-
mační střediska a další v no-
vém centru naleznou důstoj-
nou střechu nad hlavou.
Prostory i časová kapaci-

ta umožní  činnost  rozšiřo-
vat  a  realizovat  nové  pod-
něty. A  že  jich  není málo, 
svědčí první dary na vyba-
vení „retro“ knihovny a čí-
tárny,  obrazy  a  výtvarná 
dílka  darovaná  na  výzdo-
bu. Aktivní senioři přichá-
zejí  s  náměty  na  založení 
kroužků tance, zpěvu, lite-
ratury a poezie, výtvarných 
kurzů více zaměření. Pod-
statné však je, že navrhova-
telé  chtějí  být  také  aktivní 
při  jejich  zakládání  a  fun-
gování.  Uvědomujeme  si, 
a  to určitě více než mladší 
skupiny  našich  spoluobča-
nů,  jak  ten  čas  letí.  Hned 
na  počátku  nového  roku 
jsme  ve  vedení  seniorské 
organizace  rozdělili  naši 

Centrum aktivních seniorů vyrůstá, už je „na půl cestě“

Také v loňském roce 
vysílalo Dobrovolnické 
centrum ADRA Frý-
dek-Místek proškolené 
a řádně vybrané dobro-
volníky do zdravotnic-
kých zařízení, zařízení 
sociálních služeb, domác-
ností osamělých seniorů, 
charitativních obchůd-
ků ADRA, aby tito lidé 
mohli naplňovat poslání 
ADRA – pomoc lidem 
v nouzi.
Aktivity  dobrovolnické-

ho  centra  by  nebylo  mož-
né  realizovat  bez  podpory 
města.  Děkujeme  Statu-
tárnímu  městu  Frýdek-
-Místek  za  dlouhodobou 
a  stálou  podporu,  protože 
díky  podpoře  měst,  kde 
dobrovolníci  ADRA  pů-
sobí,  dotacím ministerstev 
a  darům  jednotlivců  i  fi-
rem, mohlo Dobrovolnické 
centrum  ADRA  proškolit, 
podpořit a pečovat celkem 
o  486  dobrovolníků  vede-
ných v rámci 38 dobrovol-
nických  programů.  Naši 
dobrovolníci  tak  mohli 
věnovat  svůj  čas  dětem, 
seniorům,  lidem s mentál-

ním  postižením,  sociálně 
potřebným  a  pacientům 
v nemocnicích či hospici.
Další  velké  poděkování 

patří  samotným  dobrovol-
níkům,  kterých  na  území 
města Frýdek-Místek půso-
bí téměř 200. Právě aktivní 
dobrovolníci  ukazují,  že 
slova jako lidskost, vřelost, 
pozornost  věnovaná  dru-
hému  člověku  jsou  pojmy, 
které jim nejsou vůbec cizí. 
Děkujeme  občanům 

města  Frýdek-Místek 
za  celoroční  podporu  na-
šich  projektů,  za  darování 
textilu a obuvi. Potěšila nás 
také  vřelá  reakce  občanů 
na akci „Dárek pro druhé“, 

do kterého se aktivně zapo-
jil  i  spolek  Senioři  České 
republiky. Prostřednictvím 
darovaného dárku pro dru-
hého  člověka  dopomohla 
ke  krásnému  a  důstojné-
mu  prožití  adventního 
času  243  osamělým  lidem 
v  zařízeních  i  v  domác-
nostech.  Díky  zaměstnan-
cům  ve  spolupracujících 
zařízeních,  kam  docházejí 
dobrovolníci  ADRA,  se 
tyto dárky dostaly do těch 
správných rukou.
Děkujeme, že s námi dě-

láte tento svět laskavějším.
Za Dobrovolnické 

centrum ADRA Frýdek-
-Místek Leona Sroková

Poděkování Dobrovolnického centra

činnost  na  několik  oblastí, 
určili  zodpovědné  členy 
výboru a uložili si vytvoře-
ní kolektivů aktivistů, kteří 
budou  sbírat  nové  náměty 
činností,  připraví  je  a  bu-
dou  realizovat.  Příkladem 
a  inspirací  jsou  nám  přá-
telé  z  Jednoty  důchodců 
Slovenska  v  Kysuckém 
Novém  Městě  a  Žilině, 
v  polském  Bielsku-Biale, 
s nimiž udržujeme mnoha-
leté  přátelské  styky.  Jejich 

činnost, zejména folklorní, 
je opravdu bohatá.

Velké poděkování 
za tak radostné vyhlídky 
a očekávání patří přede-
vším zastupitelstvu, že 
schválilo mnohamiliono-
vé náklady na realizaci, 
vedení našeho města, že 
se ujalo přípravy a ří-
zení výstavby střediska 
smysluplného vyplňová-
ní života dvanácti a půl 
tisícům seniorů našeho 

města. Mě osobně velmi 
těší, když vidím, jak naše 
město roste do krásy, je 
vstřícné k seniorům, váží 
si jejich aktivity a doka-
zuje to reálnou podporou.
Přeji těm, kteří se jakou-

koli měrou i způsobem po-
dílejí na bohatosti života se-
niorů, mnoho  elánu,  pevné 
zdraví  a  radost  z  výsledků 
práce a zážitků v roce 2019.

 Dalibor Kališ, městská 
 organizace Senioři ČR

Získali jsme dotaci
Statutárnímu měs-

tu Frýdek-Místek bylo 
dne 19. prosince 2018 
schváleno přidělení do-
tace z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost 
na projekt „Zpracová-
ní koncepce sociálního 
bydlení statutárního 

města Frýdku-Místku 
na období 2020–2025 
a její aplikace“. 
Přímé náklady projek-

tu  činí  1.285,5  tis.  Kč, 
nepřímé  (režijní)  nákla-
dy  192,8  tis.  Kč,  poža-
dovaná  dotace  1.404,4 
tis. Kč.
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Na první nedělní od-
poledne letošního roku 
připravili slezanští atle-
ti slavnostní zakončení 
roku loňského. Velký sál 
Národního domu praskal 
doslova ve švech a více než 
tři stovky členů a hostů 
vytvořilo všem oceněným 
krásnou atmosféru. 
Byli  vyhlášeni  nejlepší 

atleti  oddílu  za  rok  2018, 
proběhlo ocenění nejlepších 
v  Běžecké  ceně  mládeže 
a  ve  Frýdecko-místeckém 
běžeckém  poháru. Ocenění 
se mladí  atleti  dočkali  také 
v  celoročních  soutěžích 
Skokan  roku  a  Slezanský 
silák.  Všichni  přítomní  se 
však také dozvěděli spoustu 
dalších informací o činnosti 
oddílu.  Určitě  parádní  za-
končení  úspěšného  atletic-
kého  roku.  Velké  poděko-
vání všem atletům, rodičům 
a  dalším  hostům,  kteří  do-
razili,  a  samozřejmě  všem, 
kteří celou akci připravili. 
A  nyní  pořadí  nejlepších 

atletů oddílu za rok 2018: 1. 
Thomas  Hlavačka  –  starší 
žák,  střední  tratě,  2.  Anna 
Cagašová  –  starší  žákyně, 

střední  tratě,  3.  Iveta  Raš-
ková – žena, střední tratě. 4. 
Jan Zemaník – muž, dlouhé 
tratě,  5.  Adéla  Lojkásková 
–  dorostenka,  výška,  troj-
skok,  6.  Amálie Mynářová 
– starší žačka, chůze, 7. Eliš-
ka  Kopcová  –  dorostenka, 
300 m překážek, 8. Veronika 
Siebeltová  –  žena,  3000 m 
překážek, 9. Patrik Stankov 
–  dorostenec,  2000 m  pře-
kážek, 10. Klára Ningerová 
– starší žákyně, 800 m.
Slezanští atleti už ale zá-

vodí znovu a hned první le-
tošní halové závody přinesly 
plejádu  nových  oddílových 
rekordů.  Ve  vítkovické 
hale  zahájil  vše  v  závodě 
na  2000 m  Patrik  Stankov. 
Ten  posunul  dorostenecký 
rekord  na  čas  6:07.99  min. 
Ve  stejné  kategorii  se  po-
staral  hned  od  dva  nejlepší 
výkony  historie  Thomas 
Hlavačka.  600 m  zvládl 
za  1:23.21  minuty  a  polo-
viční  trať  za  37.04  s.  Pře-
konáno  bylo  celkem  pět 
juniorských  rekordů.  Dva 
nejhodnotnější  má  na  svě-
domí  Adéla  Lojkásková. 
Ve  výšce  zdolala  výbor-

Házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek přezimu-
jí na 5. místě extraligové 
tabulky. Jejich trenér Jiří 
Kekrt je s dosavadním 
průběhem soutěže vcelku 
spokojený. V zimě chce se 
svými svěřenci pracovat 
především na odstranění 
nedostatků. Příliš času 
na to není. Už na konci led-
na totiž bude Strabag Rail 
extraliga pokračovat.
Po  nepovedeném  vstupu 

do  soutěže,  kdy  po  třech 
kolech  byli  házenkáři  stále 
bez bodu,  se naše družstvo 
výsledkově zvedlo a začalo 
tabulkou  postupně  stoupat. 
Ve  14  zápasech  nakonec 
uhrálo  16  bodů  (dva  body 
získalo  za  kontumaci  proti 
Karviné)  a  zajistilo  si  tak 
průběžné 5. místo v tabulce.
Navíc  se  mu  dařilo  také 

v  domácím  poháru.  Po-
stupně  odstavilo  z  cesty 
Droždín,  Brno  a  Lovosice. 
Stopku  mu  vystavila  až 
v  semifinále  letos  poměrně 
suverénní Karviná.
„Celkově  nemůžeme  být 

nespokojení,  protože  opro-
ti  loňsku  jsme  uhráli  více 
bodů.  Nemyslím  si,  že  by-
chom  hráli  podstatně  hůř 
na  začátku,  kdy  jsme  vyšli 
bodově  naprázdno.  Ovšem 
hráli  jsme  naivně,  někdy 
nám  nepomohli  gólmani, 
takže  jsme  ztratili  několik 
zápasů,“ uvedl trenér Pepino 
SKP Jiří Kekrt.  „Ať už šlo 
o duely doma s Kopřivnicí, 
v Novém Veselí či v Lovosi-
cích, mohlo to být ještě vese-
lejší, ale určitě to nemůžeme 

hodnotit  negativně,“  pokra-
čoval s hodnocením.
Kouči  nyní  dělá  největší 

starost zdravotní stav někte-
rých  hráčů.  „V  semifinále 
poháru s Karvinou se zranil 
Tomáš  Klaban,  na  prvním 
tréninku  v  letošním  roce 
se  totéž  přihodilo  Dalibo-
ru Mynářovi.  V  posledním 
přípravném utkání měl pro-
blémy Martin  Stržínek.  Ze 
svých  individuálních  důvo-
dů skončil Patrik Coch,“ vy-
jmenoval Kekrt. „Řešíme to 
tak, že je tady nyní zkušený 
Petr Štolcar. Uvidíme, jestli 
to dále půjde nebo ne. Je tře-
ba  říct,  že  nyní máme dost 
problémů,“ zdůraznil.
Podle  slov  zkušeného 

stratéga  nyní  potřebuje 
družstvo  hlavně  dobít  ba-
terky.  „Děláme hodně  kon-
dici,  vytrvalostní,  silové 
věci.  Pomalu  budeme  ale 
přecházet  na  práci  a  větší 
objem s míčem, protože už 
27. ledna nás čeká velice dů-

ležité utkání s Duklou. Času 
tedy není moc,  ale musíme 
si uvědomit, že je před námi 
ještě pět soutěžních měsíců, 
na které musíme být připra-
vení,“ upozornil Kekrt.
V  přípravných  zápasech 

se  trenér  bude  snažit  dát 
dostatek  příležitostí  i  hrá-
čům,  kteří  v  mistrovských 
utkáních  tolik  prostoru  ne-
dostávají.  „V  mistrovských 
zápasech  hrají  pravidelně 
ti,  kteří  prokazují,  že  mají 
určitou  výkonnost  dlouho-
době a je u nich předpoklad, 
že budou v utkání dobří, než 
že by měli zklamat. I ti, kte-
ří  dostávali  méně  prostoru, 
mohou počítat  s  tím,  že  je-
jich čas přijde, ale nedá se to 
uspěchat. Pokud někdo hraje 
extraligu v osmnácti letech, 
jako  u  nás  Pavel  Musálek 
a  Matěj  Mazur,  tak  takoví 
hráči na sobě musí pracovat 
a  věřit,  že  jejich  čas  přijde. 
A tak tomu skutečně bude,“ 
ubezpečil mladé hráče.

z atletiky

V Olomouci se za mrazi-
vého počasí a sněžení konal 
Mikulášský běh a na startu 
se sešlo 86 běžců a běžkyň. 
Na ženy čekaly dva okruhy 
v  olomouckých  parcích, 
jak po asfaltu, tak po trav-
natých  cestičkách.  Se  za-
mrzlou  a  kluzkou  tratí  se 
nejlépe vypořádala Veroni-

ka Siebeltová, která 5,9 km 
zvládla za 25:29 minut. Pět 
sekund  za  ní  si  pro  druhé 
místo  doběhla  Natálie  Zá-
vorková.  Na  muže  čekaly 
tři  okruhy,  celkem  tedy 
8,8 km, a mezi šedesátníky 
se na druhé místo prosadil 
Josef  Nejezchleba  v  čase 
41:12 min.

Předvánoční běh ovládli K. Krtková a D. Raška
Za  velice  příjemného 

počasí se konal již 35. roč-
ník  Předvánočního  běhu. 
Na  startu  se  sešly  dvě 
stovky  závodníků  všech 
kategorií.  V  areálu  stadi-
onu  TJ  Slezan  ve  Frýdku 
běhala mládež. Zde si vý-
borně vedli domácí běžci, 
když ve svých kategoriích 
zvítězili  Kristýna  Uhrová 
a Václav Šodek mezi ben-
jamínky, Gabriela Petrová 
a  Ondřej  Holubčík  v  mi-
nipřípravce.  V  přípravce 
jasně  vyhrála  Anna  Vác-

lavíková,  v  mladším  žac-
tvu  potom  Barbora  Bys-
třičanová.  Starší  žactvo 
ovládla Viktorie Ťahanová 
a Thomas Hlavačka, v do-
rostu  byli  nejlepší  Magda 
Žurovcová  a  Vojtěch  Ze-
mánek.  Závod  dospělých 
se konal ve Starém Městě 
na  kilometrovém  okruhu 
v dožínkovém areálu. Obě 
kategorie  ovládli  domácí 
borci. Mezi ženami zvládla 
nejlépe 3 km Kateřina Krt-
ková  a  v  mužích  zvítězil 
na 8 km Daniel Raška. 

Tři vítězství z Kopřivnice
V Kopřivnici se konal Mi-

kulášský běh pro děti. Vyra-
zila na něj i malá skupinka 
slezanských  atletů  a  mezi 
osmdesátkou  závodníků 
si  naši  vedli  velice  dobře. 

V  minipřípravce  zvítězila 
Sabina Jurošová a v příprav-
ce její sestra Lucie. Ve stejné 
kategorii  chlapců  zvítězil 
Vojta Šelong a druhý doběhl 
Tobiáš Helstein.

Mikulášský běh vyhrála Siebeltová

EXTRALIGA V PŮLI: SKP chce zapracovat na sou-
činnosti obrany s brankáři.  Foto: Petr Pavelka

U házenkářů převládá spokojenost

DESÍTKA NEJLEPŠÍCH: Slezanští atleti se ohlíželi za loňským rokem, ale už závo-
dí i v roce novém. 

Atletem roku 2018 Thomas Hlavačka, ale už se závodí znovu

ných 1.74 m a 60 m překážek 
zvládla za 9.55 s. Do třetího 
rekordu v trojskoku jí při vý-
konu 11.15 m, chyběl pouhý 
centimetr.  Eliška  Kopcová 
posunula  oddílák  na  600 m 

časem 1:41.74 min. a Darina 
Křenková na 1000 m časem 
3:33.00 min.  Na  600 m  vy-
tvořil  juniorské  maximum 
Marek Spilka časem 1:30.12 
min. Poslední a zřejmě nej-

kvalitnější rekord předvedla 
na 600 m starší žačka Anna 
Cagašová, která tuto trať za-
běhla za 1:34.50 min. Všem 
blahopřejeme  ke  skvělému 
zahájení halové sezóny.
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Frýdek-Místek po dvou 
třetinách vedl nad velkým 
favoritem Českými Budě-
jovicemi 3:1, jenomže na-
konec ze zápasu nemá ani 
bod. Třetí třetina Rysům 
totiž vůbec nevyšla, čtyři 
puky skončily v Malíko-
vě síti a zápas tak skončil 
porážkou Slezanů 3:5, 
kteří se dvakrát prosadili 
v přesilovce, ale zároveň 
také v početní převaze 
dvakrát inkasovali.
V  první  dvacetiminu-

tovce  padly  dvě  branky 
a  obě  v  jedné  a  té  samé 
přesilovce  Frýdku-Míst-
ku. Nejprve  využil  chyby 
v  domácí  obraně  Martin 
Beránek,  který  se  ocitnul 
sám před Malíkem, reakce 
domácích  na  sebe  ovšem 
nenechala  dlouho  čekat, 
o minutu později se prosa-
dil  střelou mezi Strmeňo-

vy betony David Kofroň.
I  ve  druhé  třetině  po-

kračoval  velice  kvalitní 
hokej  z  obou  stran. Motor 
své  šance  nevyužil,  a  tak 
se  ve  32.  minutě  prosadi-
li  domácí.  Klimšovi  sice 
po  Novotného  nabídce 
střela  vůbec  nesedla,  ale 
Štěpán  Novotný  to  ne-
vzdal,  kotouč  dál  sledoval 
a odměnou mu byla gólová 
dorážka  po  špatném  zá-
kroku Strmeně. O pět mi-
nut  později  zvedal  Štěpán 
Novotný ruce nahoru ještě 
jednou, tentokrát se prosa-
dil  v  přesilovce  dělovkou 
z pravého kruhu.
Domácí  fanoušci  už 

se  těšili  na  skalp  jednoho 
z favoritů Chance ligy, ale 
nakonec jim zbyly jen oči 
pro  pláč,  protože  Motor 
předvedl ve třetí části vel-
kou otočku. 

Vlastimil Wojnar (HC 
F-M):  „Co  na  to  říct?  Je 
to  strašná  škoda,  že  nám 
utekly  tři  body,  které,  si 
myslím,  jsme  měli  udr-
žet.  Dále  dostat  dva  góly 
v  oslabení,  čtyři  v  jedné 
třetině, to je moc. To by se 
stávat nemělo.“
V  dalším  zápase  Frý-

dečtí poměřili síly s pátý-
mi  Jestřáby  v  Prostějově. 
Utkání  bylo  vyrovnané 
doslova  do  poslední  vte-
řinky. V první třetině daly 
oba celky po jednom gólu, 
v  druhé  dvacetiminutov-
ce  tomu  bylo  stejně  tak. 
Poslední  třetina  nepřines-
la  žádnou  branku,  takže 
došlo  na  prodloužení. 
V tom se ani jeden z týmů 
neprosadil,  rozhodnout 
tak musely  až  samostatné 
nájezdy, v nichž se našim 
nepodařilo skórovat.

kam za sportem a relaxací
AQUAAEROBIC – ZDRAVÉ CVIČENÍ

Bazén 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek
Zápis do kurzu leden–březen 2019

lenka.kolarcikova@seznam.cz
tel.: 608 745 605

ZIMNÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA
MFK F-M, stadion: Stovky UT

st 13. 2. v 18.00
MFK Frýdek-Místek – MFK Havířov

st 27. 2. v 17.30
MFK Frýdek-Místek – FK SK Polanka

so 2. 3. v 10.30
MFK Frýdek-Místek – 1. BFK Frýdlant n. O.

 so 9. 3. v 11.00
MFK Frýdek-Místek – Slezský FC Opava B 

Roman Vojvodík, 
šéftrenér mládeže MFK 
Frýdek-Místek, na začát-
ku ledna převzal i A-tým 
a společně s Ludevítem 
Grmelou již mají za se-
bou úvodní tréninky.

Jak se vše událo?
„Byl  jsem  osloven  ve-

dením  klubu,  které  mi 
sdělilo, že nebyla prodlou-
žena  smlouva  trenérům 
A-týmu. Byl jsem pověřen 
začít přípravu áčka  s  tím, 
že jsme s manažerem mlá-
deže  Radkem  Šmídem 
oslovili Ludevíta Grmelu, 
jestli  by  do  toho  nechtěl 
s námi vstoupit. Souhlasil. 
Je tu nyní v podstatě kaž-
dý den a dohlíží  se mnou 
na přípravu.“

Nadále zůstáváte 
šéftrenérem mládeže 
a trenérem U19, i proto 
zřejmě přišlo oslovení 
Ludevíta Grmela?

„Ano je to tak. V mláde-
ži  nadále  zůstávám.  Pojali 
jsme to takovou formou, že 
propojíme A-tým i s fungo-
váním  mládeže,  respektive 
dorosteneckých  kategorií. 
Aby  to  fungovalo  na  této 
bázi  lépe než doposud. Vě-
říme,  že motivace mladých 
hráčů bude podstatně lepší.“

Pojďme ke kádru, po-
zitivní je, že vyjma bran-
kářů zůstala osa týmu 
pohromadě...
„Hráči  zůstali,  kompli-

kace byla v tom, že přípra-
va měla začít 21. ledna, což 
jsme  nechtěli.  Chtěli  jsme 
začít podstatně dříve, hrá-
čům  jsme  také  poslali  in-
dividuální  plány  na  první 
lednový  týden,  ať  přijdou 
nachystaní.  Tím  pádem 
se  to  momentálně  trochu 
komplikuje s plochami, ale 
domluvili  jsme  si  i  fitka, 
kde  budou  probíhat  speci-

ální  kondiční  tréninky  jak 
pro muže, tak pro celou do-
rosteneckou kategorii.“

Přípravy bývají o ladění 
formy a především zkou-
šení nových hráčů. Bude 
v tomto ohledu aktuální 
zimní příprava jiná?
„Všichni víme,  jak  je  tu 

situace komplikovaná. Vě-
řím, že se to pro nás obrátí 
v dobré. Tím pádem je slo-
žitější přivádět hráče, když 
jim  s  určitostí  prozatím 
nemůžeme  slíbit  nějakou 
dohodu. Jak jsem již ovšem 
zmiňoval,  věříme,  že  vše 
dobře dopadne.  I  proto  již 
máme  vyhlédnuty  někte-
ré hráče. Bude se to určitě 
točit, každý den v podstatě 
může  do  přípravy  přibýt 
nějaké  nové  jméno.  Jsme 
s  některými  hráči  domlu-
veni,  že  pokud  se  Frýdek 
dostane  ze  složitější  situa-
ce, tak by přišli.“

Do přípravy áčka se za-
pojili i hráči z dorostu...
„Ano,  to  je  pravda. 

Máme tu naše šikovné do-
rostence  –  Kubu  Dudka, 
Matyáše  Blahutu  a  Vojtu 
Kudláčka. Na tréninku byl 
i  brankář  Honza  Málek, 
protože  Andrejko  musel 
pracovně  odjet  do  Prahy. 
To  je  právě  cíl  spolupráce 
mládež-muži,  že  si  bude-
me  vytahovat  do  A-týmu 
šikovné  dorostence,  ať  se 
oťukají  v mužském  fotba-
le.“  (MFK F-M)

VÝHRA 5:1: Proti poslední Kadani hokejisté brali 
všechny body, ale play off nahánějí marně. 
 Foto: Petr Pavelka

Po nepovedené třetí třetině si Budějovice body odvezly 
HC F-M – HC Č. Budějovice 3:5 (1:1, 2:0, 0:4), LHK Prostějov – HC F-M 3:2sn (1:1, 1:1, 0:0)

SEZÓNA JE V POLOVINĚ: Na zelený pažit si fotba-
listé musí ještě pár týdnů počkat.  Foto: Petr Pavelka

MFK chce A-tým více propojit s mládeží

V polovině prosince 
proběhlo 2. mistrovství 
Evropy v brazilském jiu-
-jitsu gi i nogi pod federací 
WoW, tedy podle pravidel 
submission only. Turnaj 
to byl dvoudenní a konal 
se v Praze. Získali jsme 
spoustu medailí a čtyři ti-
tuly mistry Evropy.
MISTŘI EVROPY:
Alexandr Gola – gi, masters 
white belt +84 kg
Josef Šromek – nogi, begin-
ner -77 kg
Jaroslav Slowik – gi, mas-
ters blue belt -84 kg
Jaromír  Dytko  –  gi,  white 
belt -70 kg
2. MÍSTO:
3x  Ondřej  Bortel  –  gi,  gi, 
nogi (kategorie dětí)
Vojtěch  Dvorský  –  nogi 
(kategorie dětí)
Monika Čaganová – nogi
Matěj Římský – gi
3. MÍSTO:
2x Vojtěch Bortel – gi, nogi 
(kategorie dětí)
Tomáš Kaňok – gi
Lukáš Zavičák – nogi
Petr Ralidiak – gi
Jan Helma – gi
„Gratulujeme nejen mis-

trům,  ale  také  ostatním 
medailistům.  Děkujeme 
všem za reprezentaci a tre-
nérům  za  přípravu.  I  když 
na  žíněnce  bojuje  každý 
sám  za  sebe,  bez  týmu  by 
to  nešlo.  Všechny  výsled-
ky  jsou  synergií  všech  lidí 
v  týmu a  je  jedno,  jestli se 
jedná  o  sparing  partnery 
nebo o  trenéry. Jsme jeden 
tým,“  nechal  se  slyšet  Ro-
bin Javorek.

Mistrovství Evropy v jiu-jitsu
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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.

Turistické informační 
centrum Frýdek-Mís-
tek, p. o. přijme do svého 
týmu nového zaměstnan-
ce na pozici Pracovník 
vztahů k veřejnosti. 
Místo výkonu práce: Tu-
ristické  informační  cent-
rum Frýdek-Místek, Nám. 
Svobody 6
Termín nástupu: předpo-
klad únor–březen 2019
Pracovní poměr: zástup 
za mateřskou
Platové zařazení:  10. 
platová  třída  dle  zákona 
č.  262/2006  Sb.  Zákoní-
ku  práce  v  platném  zně-
ní  a  nařízením  vlády  č. 
341/2017  Sb.  o  platových 
poměrem  zaměstnanců 
ve  veřejných  službách 
a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů
Popis práce:
- každodenní komunikace 
s klienty a dodavateli
- správa webových stránek 
a  sociálních  sítí  (vkládání 
příspěvků, aktualizace in-
formací)
-  tvorba  iniciačních  zá-
měrů  a  rozpočtu  projektů 
(akcí, aktivit)

- prezentace projektových 
záměrů zákazníkům
-  prezentace  na  pracov-
ních setkáních
- sestavení harmonogramů 
příprav a samotná realiza-
ce
- řízení a realizace projek-
tů (akce, tiskoviny)
-  tvorba  tiskových  zpráv 
a redakčních článků
Požadované vzdělání 
a praxe:
-  úplné  SŠ  vzdělání,  VŠ 
vzdělání výhodou
Speciální požadavky:
- praxe min. 3 roky v ob-
lasti cestovního ruchu vý-
hodou
- všeobecný přehled s dů-
razem  na  problematiku 
domácího  cestovního  ru-
chu
-  výborné  organizační 
schopnosti  (koordinace 
sportovní  akce,  koordina-
ce drobných projektů)
- dobrá znalost anglického 
jazyka slovem i písmem
-  výborné  komunikační 
dovednosti,  příjemné  vy-
stupování  a  kultivovaný 
projev, samostatnost
- dobrá znalost města Frý-

dek-Místek a celé turistic-
ké  oblasti  Beskydy  (ori-
entace ve městě, umístění 
služeb,  nabídky  turistic-
kých atraktivit atd.)
-  počítačové  znalosti: 
ovládání  programů  MS 
Word,  MS  Excel,  MS 
Power  point,  Office  365, 
schopnost orientace na in-
ternetu,  případná  znalost 
práce s grafickým progra-
mem vítána
- možnost čelit stresovým 
situacím,  časová  flexibi-
lita
- trestní bezúhonnost
-  nekonfliktní,  spolupra-
cující, přátelský, proaktiv-
ní osoba loajální k organi-
zaci, týmový hráč
- kreativní přístup
- Řidičský průkaz skupiny 
B/aktivní řidič
Nabízíme:

- zázemí v příspěvkové or-
ganizaci
- pět týdnů dovolené
-  příspěvek  na  stravování 
formou stravenek
-  platové  ohodnocení  dle 
praxe
Součástí přihlášky musí 
být:
ŽIVOTOPIS  *)  se  všemi 
nezbytnými  údaji  o  ucha-
zeči, jeho vzdělání a praxi.
MOTIVAČNÍ  DOPIS 
vyjadřující  jasně  důvod, 
proč  bychom  si  měli  vy-
brat daného uchazeče jako 
nejvhodnějšího  kandidáta 
na tuto pozici
Způsob přihlášení:
E-mailem na adresu vavri-
kova.monika@beskydy-
-info.cz s předmětem „Vý-
běrové řízení – pracovník/
pracovnice  IC“  do  30.  1. 
2019.

Turistické  informační 
centrum  Frýdek-Místek, 
p.o.  nebude  přihlášky  ani 
životopisy vracet, ani kon-
taktovat  uchazeče,  kteří 
nebyli  vybráni  na  poho-
vor.
Vyhlašovatel  má  právo 
výběrové  řízení  kdykoliv 
zrušit bez udání důvodu.
* Zasláním vašeho životo-
pisu  příspěvkové  organi-
zaci Turistické informační 
centrum  Frýdek-Místek 
dáváte souhlas ke zpraco-
vání  vašich  osobních  dat. 
Vaše  data  budou  považo-
vána  za  diskrétní  a  bude 
s  nimi  nakládáno  pouze 
pro  účely  v  rámci  výbě-
rových  řízení,  nejdéle 
po dobu 1 roku. Současně 
tímto  stvrzujete,  že  údaje 
uvedené v zaslaném živo-
topise jsou pravdivé.

Turistické informační centrum hledá posilu do svého týmu 

Magistrát  města  Frýd-
ku-Místku,  odbor  sociál-
ních  služeb,  upozorňuje 
všechny  žadatele,  kteří 
již  mají  podanou  žádost 
o  přidělení  bytu  v  reži-
mu  sociálního  bydlení 
pro  seniory  ul.  Sadová, 
ul.  17.  listopadu,  ul.  Zá-
mecká,  ul.  Na  Aleji  82, 
ul.  Těšínská  ve  Frýdku-
-Místku,  aby  se  mezi 2. 
lednem až 28. březnem 
2019 dostavili v  úřední 

dny,  tj.  pondělí  a  středu 
(v době od 8.00 do 17.00 h, 
polední  přestávka  11.00  – 
12.00) a ve čtvrtek (v době 
od  13.00  do  15.00  h), 
na  odbor  sociálních  slu-
žeb,  budova  ul.  Radniční 
1149,  1.  patro,  kancelář  č. 
210  k aktualizaci svých 
žádostí.  K  aktualizaci 
je  třeba  doložit  aktuální 
potvrzení  o  výši  příjmu 
(popř. o přiznání příspěv-
ku nebo doplatku na byd-

lení) a doklad o nájemním, 
podnájemním,  vlastnic-
kém  nebo  jiném  právním 
vztahu  prokazující  byto-
vou situaci žadatele. 
Toto  upozornění  se  ne-

týká  žadatelů,  kteří  mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu v Penzionu pro senio-
ry Frýdek-Místek, p. o., ul. 
Lískovecká.  Tito  žadatelé 
budou své žádosti aktuali-
zovat až v dubnu 2019.

 Renata Baraňáková

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory

Statutární  město  Frý-
dek-Místek  oznamuje, 
že  Rada  města  Frýdku-
-Místku na  své 5.  schůzi 
konané  dne  18.  12.  2018 
rozhodla  o  tom,  že  Sta-
tutární  město  Frýdek-

-Místek  nebude  jako 
pronajímatel  činit  právní 
úkony  směřující  k  jed-
nostranné  úpravě  výše 
nájemného  v  důsledku 
uplatnění  inflační  dolož-
ky  z  uzavřených  smluv 

o nájmu a pachtu pozem-
ků a nájmu movitých věcí 
ve vlastnictví Statutární-
ho města Frýdku-Místku 
v roce 2019. 

 Odbor správy 
 obecního majetku

Neuplatnění inflační doložky 
z uzavřených nájemních smluv

Statutární město 
Frýdek-Místek uspělo 
v soutěži „Zelená infor-
macím“ o nejlepší pre-
zentaci o životním pro-
středí na internetových 
stránkách měst. Proto-
že se v osmém ročníku 
soutěže umístilo mezi 
prvními 30 městy v Čes-
ké republice, byli jeho 
představitelé pozváni 

na slavnostní předání 
ocenění vítězným měs-
tům v půli ledna v pro-
storách Ministerstva ži-
votního prostředí České 
republiky, kde budou 
zveřejněny celkové vý-
sledky.
Soutěž pořádaná napří-

klad ve spolupráci s Cen-
trem  pro  otázky  životní-
ho  prostředí  Univerzity 

Karlovy  v  Praze  si  klade 
za  cíl  motivovat  města 
k  uživatelsky  přátelské-
mu  elektronickému  pub-
likování údajů o životním 
prostředí, s využitím ori-
ginálních  forem  a  vhod-
ných indikátorů.

Město Frýdek-Místek uspělo
v soutěži Zelená informacím
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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 zasta-
věná plocha a nádvoří, (stavba je součástí po-
zemku 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 po-
zemku p.č. 1437/6) – Růžový pahorek 
nebytové prostory o výměře 15 m2 (prodejna) 
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 m2, 
I. NP (provozovna)
nebytové  prostory  o  výměře  27,3 m2,  I. NP 
(prodejna)
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 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku 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 nádra-
ží 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  378,18 
m², I. NP (sklad 1.14)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  326,76 
m², I. NP (sklad 1.15)
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 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je 
součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá mís-
tecká 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 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad 
PHM – bývalá místecká kasárna
nebyt.  prostor  o  celkové  výměře  43,47  m2 
(sklad)
stavba bez  č.p./č.e.  na pozemku p.č.  3993/12 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. 
je  součástí  pozemku  p.č.  3993/12)  –  bývalá 
místecká kasárna
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  33  m2 
(sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je 
součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá mís-
tecká kasárna:
Detailní nabídka místností 003–332 na webu 
města.
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí 
pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, 
V. NP, místnost 506 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, 
II. NP
podzemní  stavba  se  samostatným účelovým 
určením –  křížový  podchod  pro  pěší,  umís-
těná  pod  komunikacemi  I/48  a  II/  484,  pod 
křižovatkou  ulic  Hlavní  třída,  Janáčkova, 
Frýdlantská  a  Ostravská,  přičemž  vyústění 
podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pav-
la je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná plocha 
a nádvoří – společný dvůr
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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Soukromý dopravce 
ČSAD Frýdek-Místek, 
který zajišťuje měst-
skou hromadnou dopra-
vu ve Frýdku-Místku, 
přechází na centrální 
přepravní systém Mo-
ravskoslezského kraje, 
pro který bude zajišťo-
vat také meziměstskou 
přepravu. A protože 
krajský koordinátor do-
pravy v rámci zachování 
integrace dopravy v Mo-
ravskoslezském kraji 
nově připouští odbavo-
vání pouze čipovou kar-
tou ODIS nebo bankov-
ní kartou, mění ČSAD 
Frýdek-Místek ve svých 
autobusech odbavovací 
zařízení. Cestující si tak 
musí vyřídit kartu no-
vou, tak zvanou ODIS-
ku. Ta už je nutná pro 
odbavení v příměstských 
(krajských) autobusech.
Odbavovací  zařízení, 

která se používají v rámci 
Moravskoslezského  kraje 
a  která  jsou  instalována 
také  do  autobusů  pro-
vozovaných  společností 
ČSAD  Frýdek-Místek, 
již  nepřečtou  starší  typy 
čipových  karet,  přesněji 
karty s černým, mod-
rým a také žlutým pod-
kladem. Tyto jsou již ne-
platné. 

Karta na MHD zdar-
ma (zelená) bude v au-
tobusech MHD fungovat 
do prosince 2019, poté již 

odbavovací zařízení kartu 
nepřečte. Ovšem již od 1. 
9.  2019  nebude  možné 
na tuto kartu nahrát roční 
kupón  na  MHD  zdarma. 
To  bude  možné  pouze 
na ODISku.

S ODISkou jsou vy-
brané druhy jízdného 
levnější a pro cestování 
v rámci Integrovaného 
systému Moravskoslez-
ského kraje již postačí 
jeden typ čipové karty 
(stejně  jako  při  přestupo-
vání  z  městského  na  pří-
městský autobus).
Na  ODISku  lze  nahrát 

roční  kupón  na  MHD 
zdarma,  dlouhodobé  ča-
sové  jízdenky,  ale  taky 
vložit  hotovost  a  použí-
vat  ji  jako  elektronickou 
peněženku  a  uplatňovat 
tak  levnější  jízdné  v  re-
gionálních  autobusech 
i  vlacích. Na ODISku  lze 
v  některé  ze  železničních 
stanic  nahrát  také  Kar-
tu ČD a  využít  ji  tak  pro 
levnější  cestování  všemi 
vlaky Českých drah. Více 
o  výhodách  karty  ODIS 
na  https://www.kodis.cz/
cz/dopravni-infocentra/
odiska/.

JAK NA TO?
Kdo karty mění?
Společnost  ČSAD  Frý-

dek-Místek a.s.
Kde?
V  přepravní  kanceláři 

na  autobusovém  nádraží 
ve Frýdku, na ulici Na Po-

říčí.
Kdy?
V  pracovní  dny  od  6 

do 18 hodin, v sobotu od 6 
do 11.30 hodin.

Musím něco zaplatit?
Jednorázový poplatek – 

130 Kč.
Co mít s sebou?
Příklad č. 1
Měním kartu na MHD 

zdarma za ODISku:
-  vyplněnou  Žádost 

o  vydání  ODISKY  (lze 
vyzvednout na místě nebo 
stáhnout  z  webu  ČSAD 
ht t ps://www.3csad.cz /
media /f iles/45/f ile/fm-
-zadost-o-vydani-odisky.
pdf  spolu  se  Souhlasem 
se  zpracováním  osobních 
údajů  https://www.3csad.
cz/media/files/41/file/fm-
-souhlas-se-zpracovanim-
-osobnich-udaju.pdf ). 
- fotografii o rozměrech 

35x45 mm
-  průkaz  totožnosti  – 

OP
- při převzetí nové kar-

ty  ODIS  předložíte  také 
dosud  užívanou  kartu 
na MHD zdarma (zelenou)
-  roční kupón na MHD 

zdarma vám bude přehrán 
na kartu ODIS

Příklad č.2
Jsem již držitelem 

karty ODIS, MHD zdar-
ma jsem zatím nevyuží-
val, ale mám o to zájem. 
- je nutné vyřídit si po-

tvrzení  o  bezdlužnosti 
vůči městu

ZELENÁ KARTA: Tato karta na MHD zdarma pozbude 
platnost 10. prosince tohoto roku.  Foto: Petr Pavelka

Informace ke kartám na MHD zdarma a kartám ODIS

-  potvrzení  vydává 
na počkání magistrát, uli-
ce Radniční 1148, Frýdek 
- k vystavení potvrzení 

magistrátu  je  nutné  před-
ložit  průkaz  totožnosti 
(OP,  pas),  za  nezletilé 
děti  vyřizují  potvrzení 
o  bezdlužnosti  rodiče 
a  na  magistrátu  předklá-
dají rodný list dítěte nebo 
jeho  kartičku  zdravotní 
pojišťovny
-  vystavené  potvrzení 

o  bezdlužnosti  následně 
předložíte  v  přepravní 
kanceláři na autobusovém 
nádraží,  kde  vám  bude 
na kartu ODIS nahrán roč-
ní kupón na MHD zdarma 
v  rámci  MHD  Frýdek-
-Místek  (bezdlužnost  lze 
doložit  až  při  vyzvednutí 
ODIS karty)
-  v  případě  zájmu  lze 

nahrát také finanční hoto-
vost  do  tzv.  elektronické 

peněženky (v rámci ODIS 
lze použít při platbě v pří-
městských  autobusech 
nebo  platbě  vlakové  jíz-
denky)

Příklad č. 3
Nejsem držitelem žád-

né karty, chci si vyřídit 
kartu ODIS a využívat 
možnost MHD zdarma 
ve F-M.
-  vyplněnou  Žádost 

o  vydání  ODISky  a  Sou-
hlas  se  zpracováním 
osobních  údajů  (lze  vy-
zvednout  na  místě  nebo 
stáhnout z webu ČSAD – 
viz příklad 1). 
- fotografii o rozměrech 

35x45 mm,
-  průkaz  totožnosti, 

v případě studentů doklad 
prokazující studium 
-  potvrzení  o  bezdluž-

nosti vůči městu – viz pří-
klad č. 2

Jak dlouho bude vyří-
zení ODISky trvat?
Doba pro vydání ODIS-

ky je 21 dnů.
Od 10. 12. 2019 bude 

možné cestovat v auto-
busech ČSAD Frýdek-
-Místek a.s. pouze s či-
povou kartou ODIS.
Z  výše  uvedeného  vy-

plývá,  že  pro  cestující  je 
nejvýhodnější co nejdříve 
přejít  na  čipovou  kartu 
splňující standardy čipové 
karty  ODIS,  neboť  tuto 
čipovou  kartu mohou  vy-
užít  v  městské  hromadné 
dopravě,  tak  i  v  příměst-
ské  autobusové  dopravě, 
a  využít  tak  výhod  jak 
městského tarifu, tak i ta-
rifu ODIS.
Přepravní  a  tarifní 

podmínky  společnosti 
ČSAD pro MHD ve Frýd-
ku-Místku  na  https://
www.3csad.cz/media/fi-
les/50/file/prepravni-pod-
minky-1-10-2018.pdf 
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Gymnázium Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 ve středu 6. února 2019  v době od 14:00 do 17:30 hodin

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme 3 třídy pro 90 absolventů 7. tříd

V termínu do 1. března 2019 bude škola
přijímat přihlášky ke vzdělávání.

Informace: www.gpbfm.cz
Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 7. tříd (únor - duben 2019)

Telefon: 558 433 515

FRÝDEK-MÍSTEK

 na Gymnáziu Petra Bezruče proběhne

Ve středu 12. prosin-
ce jsme se opět po roce 
setkali v krásných pro-
storách hudebního sálu 
ZUŠ Frýdek-Místek 
na Hlavní třídě. Pro-
běhl zde již 16. ročník 
tradiční pěvecké soutěže 
amatérských sólových 
zpěváků základních škol 
„Vánoční nota“, kterou 
opět připravila Základ-
ní škola Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad 3109.
Přestože  jsme  se  sešli 

v komorním počtu, proži-
li jsme úžasné předvánoč-
ní dopoledne plné vánoč-
ních a zimních písní. 
A  jak  to  všechno  do-

padlo?
I. kategorie 

– žáci 1. a 2. tříd
1.  místo  Izabela Bě-

čáková, ZŠ Pionýrů 600, 
Frýdek-Místek
2. místo Eliška Stuch-

líková,  ZŠ  Jiřího  z  Po-
děbrad 3109, Frýdek-Mís-
tek
3. místo Veronika Vál-

ková, ZŠ a MŠ Dobratice

II. kategorie 
– žáci 3.–5. tříd

1.  místo Radim Hole-
ček, ZŠ El. Krásnohorské 
2254, Frýdek-Místek
2. místo Kristýna Kav-

ková, ZŠ a MŠ Dobratice
3. místo Eliška Škuto-

vá, ZŠ 1. máje 1 700, Frý-
dek-Místek
Pochvalu  si  zaslouží 

všechny  děti  i  jejich  vy-
učující,  kteří  se  s  nimi 
na soutěž připravovali.
Za své výkony byli sou-

těžící  odměněni  diplomy, 
cenami  a  pamětními me-
dailemi. Malými dárečky 
obdarovalo  děti  i  Statu-
tární  město  Frýdek-Mís-
tek.
Děkujeme  městským 

technickým  službám  TS, 
a.s.  i  SRPŠ  naší  školy 
za  sponzorské  příspěvky. 
Poděkování  patří  samo-
zřejmě  i Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku a všem, 
kteří  se  podíleli  na  pří-
pravě  nebo  průběhu  celé 
soutěže.

  Ivona Schwederová

SŠ, ZŠ a MŠ, Frýdek-
-Místek, příspěvková or-
ganizace, na ul. Pionýrů 
2352, usiluje ve školním 
roce 2018/2019 o získání 
prestižního titulu „Svě-
tová škola“. Základní 
filozofií projektu je pod-
pora vzdělávání a pří-
pravy žáků na reálný 
život v globalizovaném 
světě a opírá se o jedno-
duchou metodologii tří 
kroků: uč se – zjišťuj – 
jednej.
Základem  snahy  o  zís-

kání  titulu  jsou  aktivní 
žáci,  podporovaní  peda-
gogy.  Naše  škola  dlou-
hodobě  spolupracuje 
s  městskou  organizací 
Senioři  ČR.  Proto  jsme 
zvolili  téma  projektu: 
„Dědečku, babičko, pojď-

te s námi do školy“.
Cílem společných aktivit 

je  odbourávání  mezigene-
račních  propastí,  předsud-
ků  a  postojů mladší  gene-
race k seniorům, navázání 
přátelství  a  vzájemného 
obohacení  při  praktických 
činnostech  v  oblasti  prá-

ce  s  keramickou  hlínou 
a dalšími technickými ma-
teriály.  V  průběhu  celého 
školního  roku  se  budou 
konat  společné  aktivity  se 
seniory, od kterých se naši 
žáci  mnoho  naučí,  napří-
klad Čtení s kouzelnou ba-
bičkou, Vaření s kouzelnou 
babičkou, rukodělné dílny, 
kde  budou  dobrovolníci 
z řad seniorů vyrábět s na-
šimi  žáky  tematicky  za-
měřené výrobky, a mnoho 
dalších akcí.
V  období  od  ledna 

do  dubna  2019  se  budou 
konat rukodělné dílny, při 
kterých  budou  dobrovol-
níci z řad seniorů vyrábět 

s  našimi  žáky  tematicky 
zaměřené  výrobky.  První 
setkání  proběhlo  v  aule 
naší  školy  dne  8.  1.  2019. 
Tématem  keramických 
tvořivých  dílen  byla  vý-
roba  tříkrálových  posta-
viček.  Naši  žáci  společně 
s  dědečkem  a  babičkami 
vytvářeli  nádherné  posta-
vičky Kašpara, Melichara 
a Baltazara a připomenuli 
si  jejich  význam  s  předá-
ním  poselství  všeho  dob-
rého do nového roku.
Při  dílnách  měly  děti 

možnost  lépe  porozumět 
práci  s  keramickou  hlínou 
díky  zkušenostem  dospě-
lých  průvodců  a  upevnit 
vzájemné přátelství se seni-
ory. Všichni pracovali s na-
sazením  a  výsledkem  jsou 
milé postavičky Tří králů. 
Následující  setkání  se 

uskuteční 26. března 2019 
od 9 do 11 h. – Jarní krea-
tivní  dílny  a  24.  dubna 
2019 od 10 do 12 h. – Slav-
nostní setkání s vyhodno-
cením  projektového  roku 
Světová škola. 

 Zdeňka Tylečková, 
 lja Maloušková

Žáci si vánočně zazpívali v sále základní umělecké školy

Tříkrálové postavičky přinesly 
do školy radost a pozitivní náladu

Jako každoročně, tak 
i letos připravili naši 
učitelé koncerty učite-
lů. Při této slavnostní 
příležitosti si vymění 
místo na pódiu se svý-
mi žáky a snaží se tak 
motivovat své svěřence 
k další umělecké čin-
nosti. Na dvou koncer-
tech se představí větši-

na hudebních nástrojů, 
které se ve škole vyu-
čují.
Koncerty se uskuteční 

v  úterý  22.  a  v  pondělí 
28.  ledna  2019  od  17.30 
hodin v koncertním sále 
školy.
Srdečně  zveme  nejen 

žáky školy a  jejich rodi-
če, ale též veřejnost.

Základní umělecká škola 
zve na koncerty učitelů
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vosy,  mravenci  a  některé  druhy 
včel. Zpestřením výstavy jsou in-
sektária s živým hmyzem i dopro-
vodné  aktivity  pro  děti. Vernisáž 
výstavy ve čtvrtek 17.  ledna v 17 
hodin  ve  výstavních  síních  Frý-
deckého  zámku.  Výstava  potrvá 
do 24. února.

Štěpán Mleczko
Výstava představí malbu, grafiku, 
keramiku, kresbu  tužkou doplně-
nou barvou. Různorodými techni-
kami autor ztvárňuje jak figurální 
námět,  tak  i  krajinu  a  snové mo-
tivy.  Tvorba  je  odrazem  vnímání 
jeho rodného kraje, ve kterém zů-
stal  a působí  celý život. Vernisáž 
výstavy ve čtvrtek 31.  ledna v 17 
hodin na Frýdeckém zámku. Vý-
stava potrvá do 10. března.

AKCE:
Čtvrtek 24. ledna v 16.30, 

Zelený dům
Expedice Fantastica 

– východní Středomoří 
Cestopisná  přednáška,  3  548 km 
východním  Středomořím  –  Vil-
lach, Udine, Venezia, Bari, Kata-
kolo,  Olympia,  Santorini,  Thíra, 
Nea  Kaimeni,  Pireus,  Athinai, 
Kerkyra, Boka Kotorska a další.

Čtvrtek 24. 1. v 17.00, 
Zámecký klub

Hmyzí degustační večer
Přijďte  se  podívat,  jak  se  připra-
vují čerstvé hmyzí pochoutky pří-
mo před vašima očima. Ochutnat 
můžete například cvrčka na másle 
nebo smaženého švába. K tomu se 
dozvíte spoustu zajímavých infor-
mací o využití  hmyzu v kuchyni 
a  jeho  přednostech.  Kulinářskou 
show provází známý kuchař a pro-
pagátor entomofagie Milan Václa-
vík! Prodej a rezervace vstupenek 
na pokladně  zámku a prodej.mu-
zeumbeskyd.com.

Neděle 27. ledna ve 14.00, 
Zelený dům

Naši zmizelí sousedé
27. leden byl v roce 2005 vyhlášen 
Valným  shromážděním  Organi-
zace  spojených  národů  za  „Me-
zinárodní  den  památky  obětí 
holocaustu  a  předcházení  zloči-
nům  proti  lidskosti“.  Prezentace 
přiblíží osudy židovské komunity 
ve  Frýdku-Místku.  V  15.30  ode-
jdeme do míst někdejší synagogy 
a zapálíme svíce.

Čtvrtek 31. ledna v 16.30, 
Zelený dům 

Expedice Lyrica Exotica 
– západní Středomoří

Cestopisná  přednáška,  4  923 km 
západním středomořím – Genove, 
Málaga,  Museo  Picasso,  Cassa-
blanca, Marracech, Lisboa, Barce-
lona, Sagrada di Famila, Marseille 
a další.

DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
Filmový klub
PO 21. 1. v 19.00
Beautiful Boy 

USA | životopisný | 12+ | titulky | 
112 min.

ÚT 22. 1. v 19.00
Cesta vede do Tibetu 

ČSR  | dokumentární  | přístupný  | 
česky | 60 min. | 100 / 80 Kč

PO 28. 1. v 17.00
O slavnosti a hostech 

ČSR | podobenství  | 12+ | česky | 
68 min. | 90 / 70 Kč

PO 28. 1. v 19.00
Prase 

Írán | komedie | 15+ | titulky | 108 
min. | 120 / 100 Kč

ÚT 29. 1. v 19.00
Složka 64 

DK | krimi | 15+ | titulky | 100 min. 
| 120 / 100 Kč

Bio senior
ST 16. 1. v 10.00

Zlatý podraz 
ČR | historický | 12+ | česky | 106 
min. | 60 Kč

ST 23. 1. v 10.00 
Na Chesilské pláži 

VB | romantický | 15+ | titulky 
| 110 min. | 60 Kč
ST 30. 1. v 10.00

Johnny English znovu zasahuje 
VB / FR / USA | komedie | přístup-
ný | dabing | 88 min. | 60 Kč

Bijásek
PÁ 18. 1. v 9.30

Pat a Mat znovu v akci 
ČR | animované pásmo | přístupný 
| česky | 75 min. | 30 Kč

SO 26. 1. v 15.00
Pat a Mat: Zimní radovánky 

ČR | animované pásmo | přístupný 
| česky | 60 min. | 80 / 60 Kč

DIVADLO
SO 19. 1. v 19.00

Bůh masakru / Divadlo Mír
př. sk. Ostrava v černém 

/ Vstupné 290 Kč
Herci a herečky ze tří ostravských 
profesionálních  divadel  v  černé 
komedii  o  rodičovství.  Dva  malí 
kluci se poperou na dětském hřiš-
ti. Jejich rodiče se rozhodnou sejít 
a  celou  záležitost  elegantně  vy-
řešit.  Ovšem  elegance  v  jednání 
se  velmi  rychle  vytratí,  když  se 
začne  odhalovat  charakter  všech 
čtyř přítomných. 

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
NE 20. 1. v 15.00

Haló, Jácíčku 
Stará aréna Ostrava 
/ Vstupné 60 Kč

Poetický  příběh  zajíčka  Jácíčka 
a  jeho  kamarádky  Veverky  nás 
zavede  do  lesa  plného  obyčej-
ných i neobyčejných věcí i bytostí. 
Loutková  pohádka  pro  nejmenší 
i pro velké o těch nejjednodušších 
a zároveň často nejtěžších věcech: 
přátelství,  odpovědnosti  za  svá 

slova  i  činy,  lásce,  radosti  ze hry 
i  objevování.  Energie  mladého 
hereckého  obsazení  nás  přenese 
do světa dětství a fantazie. Pro děti 
od 3 let.

NE 27. 1. v 15.00
Jak bylo, když nebylo 
Divadlo SemTamFór 
/ Vstupné 60 Kč

Pohádka inspirovaná večerníčkem 
O Pračlovíčkovi. O úplně obyčej-
ných věcech, jako je strach z bouř-
ky,  k  čemu  je  dobrý  oheň,  proč 
je  dobré  mít  střechu  nad  hlavou 
apod.  To  všechno  nám,  malým 
a  bojácným,  dokáže  spolehlivě 
objasnit leckterý dospělý v našem 
okolí. Ale jak to bylo kdysi dávno, 
když se na světě objevil první člo-
věk a byl na všechno úplně sám? 
Přijďte se podívat na příběh starý 
jako lidstvo samo, příběh pro malé 
i  velké.  Inspirováno  večerníčkem 
O Pračlovíčkovi. Pro děti od 3 let.

VÝSTAVY
7. 1. – 31. 1.
Fotografie

Výstava fotografií / Vstup zdarma

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:
Společenský život hmyzu

Prostřednictvím  textů,  fotografií, 
trojrozměrných  exponátů  a  filmů 
přibližuje  výstava  známá  i  méně 
známá fakta zejména ze života eu-
sociálního hmyzu, jejichž nejzná-
mějšími představiteli jsou termiti, 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
ČT 31. 1. v 19.00, 
historický sál ZUŠ

Altissimo Saxquartet
/ př. sk. Komorní koncerty / 

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

První  komorní  koncert  nového 
roku  nabídne  průřez  hudebními 
dějinami  v  netradičním  podání 
mladého  saxofonového  kvarte-
tu.  Altissimo  Saxquartet  vznikl 
v  roce  2013  jako  komorní  těleso 
studentů  Fakulty  umění  na  Ost-
ravské  univerzitě  oboru  saxofon 
ze  třídy  Mgr.  Zbigniewa  Kalety, 
čímž  se  stalo  v  ČR  unikátním, 
jelikož zde dosud neexistovalo se-
skupení  složené  z  vysokoškolsky 
vzdělaných saxofonistů.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

ČT 31. 1. v 18.30
Povídání v Zeleném baru 

s Peterem Ondrou
Jedy  před  soudem.  O  jízdě  pod 
vlivem  alkoholu,  o  otravách  me-
dikamenty  a  vůbec  o  světě  drog 
v soudním lékařství s analytickým 
toxikologem  docentem  Peterem 
Ondrou. Moderuje Libor Magdoň. 
Vstup zdarma.

KURZY
Orientální tance 
– mírně pokročilí

Zahájení: PO 21. 1. v 18.00–19.45
Taneční pro mládež – pokročilí
Zahájení: PO 21. 1. v 20.00 - 22.00

Hathajóga
Zahájení: ST 16. 1. v 17.30–19.00

Taneční pro dospělé 
– pokročilí

Zahájení: ČT 17. 1. v 8.30–9.30
Cvičení pro seniory

Zahájení: ČT 17. 1. v 17.00–18.00
Cvičení pro zdraví

Zahájení: ČT 7. 2. v 17.45–19.15
Registrace na 

www.kulturafm.cz.
VÝSTAVY
7. 1. – 28. 2.

Martina Bartoňová: 
Světelné proměny

Martina  Bartoňová  je  studentka 
Ostravské  univerzity  oboru  vý-
tvarné výchovy pro  střední  školy 
a základní umělecké školy. Autor-
činy obrazy pojednávají o ztvárně-
ní uměleckého světla v krajině pro-
střednictvím  nových  vizuálních 
technik  ve  fotografii.  Fotografie 
jsou  zpracovány  formou  lumino-
grafie, kde je světlo hlavním hrdi-
nou. Světlo jako život, dech i orga-
nismus v pomíjivosti času, světlo, 
jež dotváří příběh jejich fotografií. 
Vstup zdarma.

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

Úterní kurz jógy pro začátečníky: 
od 8. 1. v 18.40

Nedělní kurz jógy pro začáteční-
ky; od 13. 1. v 16.30

Středeční kurz jógy pro pokroči-
lé: od 9. 1. v 17.45

Přihlášky a informace: 
602 409 791.

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
(so) 19. 1. od 20 h.

CWRKOT
Koncert naší přední bluegrassové 
kapely. Ve svém repertoáru má jak 
ty nejznámější „pecky“, tak i pís-
ničky dávno zapomenuté. Ve stej-
ném duchu jsou i skladby vlastní, 
pocházející  v  převážné  většině 
z  pera  banjisty  Milana  Leppelta. 
Celý repertoár je zpíván v anglič-
tině, popř. ve zvukomalebné řeči, 
která  je  tomuto  jazyku velmi po-
dobná. Vstupné 130 Kč.

(so) 26. 1. od 20 h.
LEE, PAN GOLIN

Koncert  dvou  kapel  LEE  (Olo-
mouc)  a  Pan  Golin  (Havířov) 
ve  stylech  alternative-rock 

a  aletrnative-pop  slibuje  pohodo-
vou  a  kvalitní  muziku.  Vstupné 
100 Kč.

(čt) 31. 1. v 19 h.
Folk &. Country Jam Session

Pravidelné  setkání  a  svobodné 
hudební jamování příznivců „čun-
drácké“  muziky  vonící  dálkami, 
ohněm  a  přátelstvím. Nejedná  se 
o koncert. Vstup zdarma.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 26. ledna v 15 hodin
Sponge blob

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

Půjčování kostýmů v lednu:
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

15. 1. 
Debata o istanbulské smlouvě

Plánujeme:  fotografický  klub,  se-
tkání  řeholníků,  dětský  karneval, 
debatu o zachování  tradiční  rodi-
ny s poslanci ČR.

26. 1. v 9 h.
Přirozený chov včel a warré úly

Přednáška.
26. 1. v 19 h. – Národní dům

Farní ples
29. 1. v 18.30 

Sebeúcta
Přednáška otce L. Engelmanna.

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

19. 1. od 19.00
Baseballový ples

Dětské vystoupení, netradiční  fo-
tokoutek, bohatá tombola, k tanci 
i poslechu hraje R.U.M.
Info  a  předprodej:  731  505  575, 
www.bk-klasik.cz

 26. 1. od 18.00

Basketbalový ples
K  tanci  a  zábavě  hraje  skupina 
Krakatit, kurz správného čepová-
ní piva Radegast, bohatá tombola, 
netradiční soutěže.

Info a předprodej: 
www.plesfm.cz

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Bc. Matěj Vaněk, tel.: 

721 325 138, 
email: kruh@skaut.cz

Kostikovo náměstí 638, Frýdek
www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz
Středisko 8. pěšího pluku 

Slezského Frýdek-Místek, z.s., 
28. října 781, Místek

Junák – český skaut, z.s.
Místecké středisko P. Bezruče

Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 
606 785 579, 

e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 
a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí 

s dobrými a pevnými přátelskými 
vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLÍČ

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

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

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

Od 22. 1. 
Keramika 

pro děti mladší
Věk: 6–11 let
Oddělení Výtvarka připravilo pro 
předškolní děti a děti školní mlad-
ší kroužek Keramika. V kroužku 
se  děti  naučí  pracovat  či  si  pro-
hloubí  své  zkušenosti  s  keramic-
kou hlínou, seznámí se s procesy, 
které vytváření keramiky provází.
Cena: 750 Kč/15 lekcí
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 15.30–
–17.00 hodin
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

AKCE
19. 1.

MISTROVSTVÍ ČR 
V PEXESU

Přijďte  si  k  nám  zahrát  pexeso 

a pokuste se vybojovat titul mistra 
ČR v pexesu 2019.
Věk: 6–99 let 
Místo a čas: SVČ Klíč  FM,  bu-
dova  B,  Pionýrů  764,  Místek, 
9.00–14.30 hodin | Prezence: 9.00– 
–9.30 hodin  
Cena: 50 Kč
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste  do  18.  1. 
2019.

26. 1.
TURNAJ 

VE VYBÍJENÉ
Hraješ  rád  vybíjenou  a  chtěl  bys 
poměřit  své  síly  s  ostatními? Se-
stav  šestičlenný  tým,  který  se 
zúčastní turnaje. Budeme hrát dle 
pravidel klasické vybíjené. Čeká tě 
spousta napínavých zápasů. Vítě-
zové  se mohou  těšit  na  zaslouže-
nou odměnu.
Věk: 12–15 let 
Místo a čas: Střední průmyslová 
škola, 28. října 1598, Místek, tělo-
cvična, 14:00 – 17:00 hodin 
Cena: 70 Kč
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste  do  22.  1. 
2019.

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

PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ 
KURZY LEDEN – BŘEZEN

Filozofie a praxe  jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch  páteře,  psychické  vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního  systému,  správné  dý-
chání, radost ze života… 

Nenechte si ujít v kurzech:
Pondělky – 19.30 – 21.00

ŽENA – ZDRAVÍ, 
MLÁDÍ A KRÁSA
Středy – 18.00 – 20.30
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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. 

18. 1. pátek NAROZENINOVÉ 
HITY ZE ZÁHROBÍ
24.  NAROZENINY  STOUNU 
OSLAVTE  S  JEHO  NEJSTAR-
ŠÍ  PRAVIDELNOU  AKCÍ,  DJ 
KOMÁR A KAMIL A TY NEJ-
LEPŠÍ HITY VŠECH DOB
19. 1. sobota BAD JOKER‘S 
CREAM, DITF, RESERVOAR 
DOGZ
TROJKONCERT KAPEL: BAD 
JOKERS  CREAM,  DOLLS  IN 
THE  FACTORY,  RESERVOAR 
DOGZ
24. 1. čtvrtek LISTOVÁNÍ 
DALŠÍ  LISTOVÁNÍ  S  LUKÁ-

ŠEM HEJLÍKEM
26. 1. pátek NO!SE
DNB  PÁRTY  –  SPECIAL 
GUEST, STOUN DJS

Připravujeme:
1. 2. MANDRAGE
15. 2. MONKEY BUSINESS
2. 3. GAIA MESSIAH
15. 3. THOM ARTWAY
22. 3. AK
29. 3. MICHAL HRŮZA 
A KAPELA HRŮZY
6. 4. INÉ KAFE
12. 4. WOHNOUT
27. 4. MŇÁGA A ŽĎORP

SAUNA A HATHA JÓGA
25. 1. v 17.00 

ČAJ O PÁTÉ
Oblíbené  setkání  v  kruhu  přátel 
nad šálkem čaje, v Oáze, tentokrát 
na  téma Filozofie života  s vyprá-
věním a úvahami Zdeňka Šebesty 
O existenci na tomto světě. Bližší 
informace  na  www.joga-karakal.
cz. 
Jste  srdečně  zváni,  těšíme  se 
na vás.
Učitelé  a  přátelé Školy  jógy KA-
RAKAL.

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 TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
Únor 2019

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
Březen 2019

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

Únor 2019
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 fyzioterapeut-
ky!

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
www.charitafm.cz/nezbeda 

Provozní doba přes  školní  rok  je: 
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin. 
Každou středu je konzultační den 
– den, určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
přípravu do školy nebo téma, které 
chtějí s pracovnicí prodiskutovat. 
Dětem  a mládeži  z  F-M ve  věku 
od 6 let ZDARMA nabízíme: dů-
věrné a bezpečné prostředí pro trá-
vení volného času, zajímavé akti-
vity, 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
- 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 od-
počinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů.

LuMpÍKOV

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

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

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

každé pondělí od 16.30 do 18.30 - 
Tvoření s Bárou (zdarma pro děti 
1. stupně ZŠ) 
každé  úterý  od  17.00  do  17.45  – 
Jumping na trampolínách (zdarma 
pro děti 1. stupně)
9. 1. – kurz Maminky v byznysu
26.  1.  –  Divadélko  JednaDvě 
od 9.30 
30. 1. – Digitální úklid s Markétou 
Ubíkovou od 17.00 do 19.00

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

v prostorách ředitelství Slezanu 

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

CAMpANA

777 297 382
michal@skolacampana.cz 

www.skolacampana.cz
Montessori mateřská škola,

základní škola, 
dětská skupina 

a Montessori centrum
Kurzy pro rodiče s dětmi:

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

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

TANEČNÍ ŠKOLA JuST DANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz
disco dance, street dance, baby dan-
ce, show dance, gymnastika, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.
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Ve čtvrtek 20. prosince 
proběhlo v místecké po-
bočce Knihovny F-M se-
tkání finalistů a vyhlášení 
vítězů soutěžně-vědomost-
ního cyklu 100 let ČSR.
V předvánoční atmosfé-

ře byli vylosováni vítězové 
paní  Marika  Maršálková, 
paní Jaroslava Wendrinská 
a pan Patrik Brož, kterým 
ředitel  knihovny  Tomáš 

Benedikt  Zbranek  předal 
poukázky  na  nákup  knih. 
Další  knižní  ocenění  pak 
získali  paní  Hana  Pavlás-
ková a pan Miroslav Socha. 
„Projekt,  který  probíhal 

od února do listopadu loň-
ského roku, měl deset sou-
těžních kol a naše knihov-
na  jej  připravila  v  rámci 
oslav 100 let vzniku ČSR. 
Otázky se týkaly okolností 

vzniku  republiky,  ale  také 
její  historie  i  současnosti. 
Pro usnadnění bylo možné 
řešit  úkoly  buď  v  knihov-
ně  v  tištěné  podobě,  nebo 
on-line  prostřednictvím 
našich webových stránek,“ 
přiblížil  ředitel  Městské 
knihovny  Frýdek-Místek 
Tomáš Benedikt Zbranek.
Všem  výhercům  gratu-

lujeme!

3. ples pro Frýdek-
-Místek, taneční večer 
se skvělou hudbou, kte-
rý si užijete na parke-
tu i u baru, připravuje 
na polovinu února Kul-
turaFM. Po úžasném 
loňském úspěchu zve 
znovu Petra Soviče 
a jeho Golden Big Band 
Prague, kteří roztan-
covávají plné parkety 
i v pražské Lucerně. 
Golden  Big  Band  Pra-

gue  patří  k  nejlepším 
swingovým  orchestrům 
v  České  republice.    Je  to 
vyhledávaný orchestr, kte-
rý si zakládá na moderním 
aranžmá skladeb z oblasti 
swingové  klasiky,  sou-
dobé  populární  hudby 

a  stabilně  také  nabízí  to 
nejlepší  z  českosloven-
ských hitparád jako jediný 
orchestr  u  nás.  Samotný 
repertoár  je  určený  k  po-
slechu i k tanci, a proto je 

Golden  Big  Band  Prague 
doma  všude  tam,  kde  se 
lidé chtějí bavit.
15. 2. / 19 hodin / Národ-

ní dům / Vstupné 250 Kč / 
400 Kč s večeří

3. ples pro Frýdek-Místek

ples
třetí

pro frýdek≈místek

Pá 15. 2. | 20.00 | Národní dům

Soutěžně-vědomostní cyklus knihovny 100 let ČSR zná vítěze

KulturaFM připravu-
je na příští měsíc hned 
několik zajímavých kon-
certů. Na své si přijdou 
příznivci folku i vážné 
hudby.
V  pátek  8.  2.  od  19.00 

vystoupí  v  Nové  scéně 
Vlast  Žalman & spol., 
jedna z nejznámějších fol-
kových kapel, která fungu-
je v různých obměnách již 
přes  tři  desetiletí.  Samot-
ný Pavel Žalman Lohonka 
působí  na  hudební  scéně 
od  roku 1968  a  je  jedním 
z  tvůrců,  kteří  ovlivnili 
dnešní  podobu  české  fol-
kové  scény.  V  úterý  12. 

2.  od  18.00  se  ve  farním 
kostele  sv.  Jana  Křtitele 
v rámci Chrámových kon-
certů  představí  Sukovo 
smyčcové trio,  navazující 
na  bohatou  tradici  čes-
kých  komorních  souborů. 
Jeho  repertoár  zahrnuje 
stěžejní díla od klasicismu 
po současnost.
Ve  čtvrtek  28.  2. 

od  19.00  v  historickém 
sále ZUŠ vystoupí v cyklu 
Komorní  koncerty  Petrof 
Piano Trio slavného  čes-
kého výrobce klavírů PET-
ROF, které zahraje skladby 
J. Haydna, S. Rachmanino-
va a A. Dvořáka.

Loni před koncem 
prázdnin vznikl na mís-
tecké ulici Josefa Lady 
2194, v bývalém výmění-
ku Distepu, Veřejný ma-
lířský ateliér výtvarného 
spolku Rosenfeld. Nyní 
už jsou k vidění první 
výtvory, které vytvoři-
li právě zde výtvarníci, 
kteří si do něj našli cestu. 
Ateliér však hlásí, že má 
stále i volnou kapacitu. 
Pokud tedy máte chuť 
tvořit a nemáte k tomu 
odpovídající prostory 
nebo to správné tvůrčí 
prostředí, neváhejte vy-
užít ateliér, jehož vznik 

výrazně podpořilo Sta-
tutární město Frýdek-
-Místek i jeho městské 
společnosti.
„Momentálně  probíhá 

v  hospůdce U Arnošta  až 
do  března  výstava  lidí, 
kteří k nám do ateliéru do-
cházejí a mnohá jejich díla 
u nás ve veřejném ateliéru 
vznikla. Doufáme,  že  tím 
přilákáme  další  zájemce, 
zvlášť nyní, když jsou ven-
kovní aktivity omezenější. 
Každou  středu  odpoledne 
pořádáme  návštěvní  dny, 
kdy  k  nám  je  možno  při-
jít, podívat se, jak to u nás 
vypadá,  nebo  si  rovnou 

vyzkoušet, jak se u nás dá 
tvořit,“  láká  další  adep-
ty  k  plátnům  Alexander 
Mosio,  předseda  spolku, 
který  plánuje,  že  některé 
odpoledne bude zpestřeno 
i přítomností místních ma-
lířů,  kteří  zde  předvedou 
své umění a budou připra-
veni předat své zkušenosti 
a besedovat.
V  ateliéru  probíha-

jí  kurzy  kreslení  pravou 
hemisférou,  kurzy  ma-
lování  ve  dvou  úrovních 
(začátečníci  a  pokročilí), 
hodiny  věnované  portrétu 
a figurální kresbě. „Vznik 
ateliéru  jsme  rádi  podpo-
řili, protože každý nenajde 
dostatečné  zázemí  a  po-
chopení  pro  tuto  činnost 
v  domácím  prostředí,“ 
vysvětlil  podporu  radnice 
náměstek primátora Pavel 
Machala.
Otevírací  hodiny  veřej-

ného  ateliéru  jsou  prak-
ticky  kdykoli  po  před-
chozí  dohodě  na  telefonu 
731 180 533 nebo prostřed-
nictvím  emailu  malirsky.
atelier@seznam.cz.   (pp)

Využijte veřejný malířský ateliér

KulturaFM připravuje koncerty
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

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.

 

PŘIJMEME STRÁŽNÉ
pro pracoviště 
ve Frýdku-Místku
Práce je určena pro osoby 
se zdravotním postižením

Nabízíme:
 Příspěvky na lázně a rehabilitace
 Nástup ihned
 Odměny dle vykonané práce
 Mzda 15 000 Kč/měsíc

Požadujeme: zodpovědnost, spolehlivost, 
                       pečlivost, čistý trestní rejstřík

E-mail: rostislav.cielepa@vkus-bustan.cz, 
tel.: 725 466 606

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

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

NEJLEPŠÍ VÝBĚR LYŽAŘSKÉHO
VYBAVENÍ V OKOLÍ

10%
SLEVA

NA SERVIS
PO PŘEDLOŽENÍ LETÁKU

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

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichy 

731 504 306  

 
 
 

 
Dámy, pánové, mládeži, zvu Vás do provozovny 

masáží a kosmetiky 
v domku na ulici Pod Šimlem 526 ve Sviadnově. 

klid – odbornost – důslednost – soukromí 
www.sviadnovzurkova.cz 

Kontakt: pavlazurkova@post.cz, tel. 724 078 935 
 

 


