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Rady města

Nemocnice otevřela 
rekonstruované porodní sály  (str. 3)

Brownfield Arceloru je 
pro město stále „ve hře“ (str. 3)

Kácení stromů v Sadech B. 
Smetany i Lipinském lese  (str.  4)

slovo primátora
Vážení občané,
uplynulé dny byly pro nás velmi hektické poté, co jsme 

se museli zabývat havárií ohrožující životní prostředí, 
která vznikla ve Starém Městě. I když se jedná o lokalitu 
na samotné katastrální hranici s Frýdkem v sousedství síd-
liště Slezská, a tudíž se nás bezprostředně dotýká a máme 
zájem, aby naši občané nebyli v ohrožení, situací jsme se 
museli zabývat hlavně z pozice obce s rozšířenou působ-
ností. Frýdek-Místek je mezičlánkem přenesené působnos-
ti samosprávy mezi krajskými úřady a ostatními obecními 
úřady, takže jsme situaci ze zákona museli aktivně řešit. 
Opakovaně jsme svolávali krizový štáb a hledali spolu se 
složkami integrovaného záchranného systému řešení a po-
stupy, dá se říci „na dosud neprobádaném území“. Nedob-
rovolně jsme vstoupili do jakéhosi testu byrokracie státní 
správy a chci moc poděkovat všem úředníkům magistrátu, 
kteří se v něm snažili a snaží zorientovat tak, abyste byli 
co nejlépe chráněni vy jako obyvatelé města i vedení měs-
ta v jeho rozhodovacích procesech, navíc s vizí ideálního 
výsledku na konci, kdy městu nezůstane Černý Petr, co se 
týče úhrady vzniklých nákladů. To ale není v danou chvíli 
prioritou, zásadní je, že poté, co Česká inspekce životního 
prostředí konstatovala mimořádně závažné ohrožení, dě-
láme vše pro to, aby se ohroženi nemuseli cítit občané. Od-
pad bude odbornou firmou odvezen a uskladněn do doby, 
než budeme mít potřebné závěry od Policie České repub-
liky ohledně odpovědnosti konkrétních osob. Už nyní 
ale prověřujeme všechny možnosti, aby se vynaložené 
prostředky vrátily do městského rozpočtu formou dotací 
z kraje nebo ministerstva.  Michal Pobucký

V uplynulých dnech 
opakovaně zasedal Kri-
zový štáb obce s rozšíře-
nou působností Frýdek-
-Místek, který se zabýval 
problémem nelegálního 
uskladnění nebezpečných 
látek v hale na katastru 
sousedního Starého Měs-
ta. Inkriminovaný objekt 
hlídá Policie České repub-
liky, která se stejným pří-
padem zabývá také v Bo-
humíně, řešení se hledalo 
v součinnosti s hasiči, Po-
vodím Odry, Českou in-
spekcí životního prostředí 
a dalšími institucemi.

„Ve stručnosti jde o to, 
že ve Starém Městě vlast-
ník objektu pronajal skla-
dovací prostory polské 
firmě, která tam navezla 
obrovské množství barelů, 
odhadem na dvou stovkách 
palet, o celkovém objemu 
500 tisíc litrů neznámého 
obsahu. Když to zjistil, 
kontaktoval policii, a pro-
tože Staré Město z hledis-

ka státní správy spadá pod 
Frýdek-Místek, začali jsme 
vše aktivně řešit. I proto, že 
se jedná o lokalitu bezpro-
středně sousedící s naším 
katastrálním územím,“ in-
formoval primátor Michal 
Pobucký, který svolával za-
sedání krizového štábu.

Že se skutečně jedná 
o „případ pro policii“ se po-
tvrdilo velice brzy, protože 
polská firma byla nekon-
taktní a vše se nyní musí ře-
šit přes hranice. Statutární 
město Frýdek-Místek svo-
lávalo krizový štáb a kon-
zultoval se další postup, 
v další fázi i za přítomnosti 
specializované společnosti, 
schopné se s inkriminova-
ným odpadem vypořádat, 
a také zástupců České in-
spekce životního prostředí. 
Ti vyjádřili jednoznačný 
souhlas se záměrem, kte-
rým se hodlala frýdecko-
-místecká radnice vydat 
– tedy nebezpečný odpad 
postupně z haly odebrat, 

BARELY S ODPADEM: Odebrané vzorky potvrdily nebezpečný odpad.

Město řeší odhalený sklad nebezpečného odpadu

Na 3. zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-
-Místku, mimořádně svo-
laném v termínu 22. ledna, 
se rozhodovalo o dalším 
osudu mládežnického ho-
keje ve městě poté, co mu 
na předchozím jednání 
nebyly schváleny finance 
na provoz. Zastupitelům 
se tehdy nelíbilo možné 
ohrožení městských peněz 
exekutorem a neprůhled-
né financování, které vy-
ústilo v trestní oznámení 
hokejového klubu na bý-
valého prezidenta klubu 
(a zakladatele hnutí Naše 
Město) Lukáše Vícha, kte-
rý měl zpronevěřit 1,7 mi-
lionu korun.

Poté, co se zastupitelé 
seznámili s výsledky veřej-

nosprávní kontroly v klubu 
na semináři, který předchá-
zel jednání zastupitelstva, 
a po dlouhé diskuzi se našel 
kompromis přijatelný pro 
nadpoloviční většinu v za-
stupitelstvu. Hokejovému 
klubu bylo schváleno po-
skytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města do oblas-
ti mládežnického sportu 
na rok 2019 v omezené míře 
na období prvního čtvrtletí 
s tím, že do té doby provede 
další kroky k tomu, aby si 
získal důvěru zastupitelstva, 
které bude o financích zno-
vu rozhodovat v březnu.

Náměstek Pavel Macha-
la zastupitele informoval 
o změnách ve vedení hoke-
jového klubu a také o nasta-
vení přísnějších podmínek 

podpory hokeje, které by 
měly eliminovat riziko, že 
by prostředky poskytnuté 
městem zabavil exekutor. 
Jaroslav Chýlek, zastupitel 
za ČSSD, který je jedním 
z nových členů výkonného 
výboru hokeje, si na jedná-
ní posteskl: „Je mi trapné 
mluvit o sobě, do hokeje 
jsem vstoupil, abych situaci 
uklidnil, ale teď mám pocit, 
že ji spíše jitřím – a to je mi 
líto. Nejsem tam proto, že 
jsem sociální demokrat, ale 
protože můj kluk hraje ho-
kej, podobně jako je tomu 
u ostatních. Máme jeden 
a tentýž cíl, aby klub, který 
po sportovní stránce fungu-
je velice slušně, začal fungo-
vat slušně i ekonomicky... 

 (Pokračování na str. 2)

převézt a dále s ním naklá-
dat odbornou firmou, aby 
se vyloučila možnost úni-
ku látek, výbuchu, požáru, 
ohrožení podzemních vod 
i obyvatelstva. 

 (Pokračování na str. 2)

Hokej získal peníze a „čas“
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 (Pokračování ze str. 1)
Podle inspektorů život-

ního prostředí lze konsta-
tovat, že „způsob uložení 
na vodohospodářsky neza-
bezpečené podlaze, typ ulo-
žených látek (i s ohledem 
na jejich množství) napl-
ňuje ustanovení paragrafu 
40 odst. 1 vodního zákona 
a lze jej považovat za mi-
mořádné závažné ohrožení 
jakosti povrchových nebo 
podzemních vod“.

„Šli jsme po dvou zase-
dáních s informacemi ven, 
protože jsme se shodli na ri-
ziku, že podobných míst 
může být nejen v kraji, ale 
v celé republice více, a shod-
li jsme se na potřebnosti 
upozornit, že se něco tako-
vého organizovaně provádí, 
aby si vlastníci skladovacích 
objektů dávali pozor, komu 
je pronajímají, a neztráceli 
přehled, co se v jejich nemo-
vitostech děje,“ vysvětloval 
primátor Michal Pobucký. 
„Ohrožení v našem případě 
jsme definovali v tom, že se 
jedná o objekt v této chvíli 
určený k demolici, od které-
ho neexistuje potřebná do-
kumentace o inženýrských 
sítích, že se zde nachází vel-
ké množství odpadu, ke kte-
rému se v této chvíli nikdo 

nehlásí, a nevíme, zda někde 
v tom obrovském objemu 
nemůže docházet k úniku, 
zvlášť když na některých 
místech došlo ke zborcení 
nádob. Na druhou stranu 
není důvod k panice, víme, 
že se nejedná o žádný ex-
trémní případ typu radioak-
tivního odpadu, ale o směsi 
odpadních hořlavých látek. 
Přesto si nemůžeme dovolit 
být nečinní,“ sděloval médi-
ím primátor.

Krizový štáb se od té 
doby sešel ještě jednou, 
kde již byly k dispozici 
vyhodnocené odebrané 
vzorky, potvrzující, že se 
jedná o odpad nebezpečný 
(hořlavý), s velmi různým 
obsahem, od směsí alko-
holu s barvivem, přes ře-
didla, oleje nebo chladicí 
kapaliny. Policie ČR proto 
objekt permanentně 24 
hodin denně hlídala. „Je 
to vnímáno jako havárie, 
v zastavěné oblasti, kousek 
od sídliště, které je na do-
hled. Ochrana obyvatel je 
pro nás na prvním místě,“ 
konstatoval za PČR Petr 
Klega, vedoucí územního 
odboru Frýdek-Místek. 
Česká inspekce životní-
ho prostředí potvrdila, že 
„bezpečně není uloženo 

nic“, ale protože se může 
jednat o přeshraniční pře-
pravu odpadů, nemůže být 
v této chvíli odpad zlikvi-
dován, ale musí se usklad-
nit. V těchto intencích už 
magistrát začal oslovovat 
kompetentní firmy.

Ve čtvrtek 31. ledna rada 
města vzala na vědomí veš-
keré dostupné informace 
od krizového štábu, jednot-
livých složek integrované-
ho záchranného systému 
a dalších orgánů a z před-
ložených nabídek vybrala 
při řešení havarijního stavu 
konkrétní firmu, která bude 
po uzavření smlouvy prová-
dět nezbytné služby za úče-
lem zajištění bezpečného 
převozu a uskladnění odpa-
du, v této chvíli neznámého 
původce, z objektu v bý-
valém dřevařském areálu 
ve Starém Městě. „Vybrali 
jsme firmu Aaqautest, kte-
rá má zkušenosti například 
s likvidací lagun v Ostravě. 
Po podpisu smlouvy, jejíž 
obsah se musí ještě pečli-
vě připravit, zahájí práce 
do týdne a samotná realiza-
ce by měla zabrat maximál-
ně deset dní,“ konstatoval 
bezprostředně po zasedání 
rady města primátor Michal 
Pobucký.  (pp)

Město řeší odhalený sklad...

 (Pokračování ze str. 1)
...Hokej se otvírá, otvírá 

úplně celé účetnictví, aby 
nebyly obavy o použití fi-
nancí. V klubu jsou stovky 
dětí nadaných, i méně na-
daných, tráví zde volný čas, 
bruslí, sportují, dělá jim to 
radost, spoustu lidí jim vě-
nuje za minimální prostřed-

ky svůj čas, takže bychom 
se měli povznést nad osobní 
animozity. Pokud to neudě-
láme, od února nebude mít 
klub z čeho hradit plochu, 
trenéry, pořadatelskou služ-
bu, rozhodčí, hokej prakticky 
skončí. To by byla strašná 
škoda, protože od doby, co 
jsme postavili novou halu, 
hokeji se věnuje mnohem 
více dětí, desítky velmi talen-
tovaných, které mají i velkou 
budoucnost, a my bychom 
jim malichernými osobními 
spory zabránili pokračovat.“

Přidělení alespoň části 
dotace hokejovému klubu, 
navržené Milanem Vala-
chem (SPD), a tedy pokračo-
vání mládežnického hokeje 
ve městě, podpořili zástupci 
ČSSD, KDU-ČSL, Piráti, 
KSČM a dva ze tří zastu-
pitelů SPD. Pro přidělení 
dotace nehlasovali zástupci 
hnutí Naše Město a ANO. 
Náměstek primátora Ra-
dovan Hořínek (ANO) to 
vysvětloval přetrvávajícím 
nedostatkem pro rozhodnutí 
potřebných a podložených 
informací. „Situace je kraj-
ně nejasná. Bereme na vědo-
mí změny ve vedení klubu, 
pokud jde o dotační smlou-
vu, myslím, že město se 
vydává správným směrem, 
protože dochází k zpřísnění 
podmínek, takže bychom 
chtěli poděkovat všem, co se 
na tom podíleli. Nicméně fi-
nanční situace se nezměnila, 
dluh trvá a jsou s tím spoje-
na určitá rizika. Chtěl bych 
tímto oznámit, že jsme se 
dohodli na klubu na volném 
hlasování v této věci a dou-
fám, že každý zastupitel 
bude hlasovat podle svého 
nejlepšího vědomí a svědo-

mí,“ sdělil Radovan Hořínek 
na zastupitelstvu s tím, že je 
připraven na další jednání 
s klubem. „My rozhodně 
nebudeme ti, kteří připus-
tí, že by děti nemohly dále 
hokej hrát. KDU bude od-
vážná a podpoříme návrh 
na poskytnutí dotace,“ sdě-
lil náměstek Marcel Sikora.

HLASY OPOZICE:
Jakub Tichý (Piráti): 

„Rádi bychom hlasovali pro 
kompromisní návrh na čás-
tečné financování. Osobně 
nemám dojem, že by tam 
bylo až tolik nejasností 
a otazníků, naopak se mi si-
tuace zdá celkem jasná a ten 
vývoj v podstatě kvituji.“

Karel Volný (SPD): „Já 
pracuji na chirurgické am-
bulanci v nemocnici, kde 
dosti často vidíme opilé 
nebo i zdrogované mladé 
lidi, kteří nemají co dělat, 
a byl bych nerad, kdyby 
mezi nimi byly ty děti, co 
mají být na tom ledě.“

Petr Korč (Naše Město): 
„Jediná změna oproti prosin-
ci 2018 je ta, že došlo k per-
sonálním změnám. Víme 
přesně to, co jsme věděli. 
Informace nejsou v ničem 
nové a vzbuzuje to ve mně 
velké obavy, zdali mám tuto 
smlouvu podpořit.“

Ivan Vrba (KSČM): „My 
máme podporu mládežnic-
kého sportu ve volebním 
programu, takže naše sta-
novisko je jasné.“

„Jsem rád, že se nakonec 
podařilo schválit kompro-
misní návrh na poskytnutí 
dotace pro mládežnický 
hokej, takže zhruba tři sta 
dětí může skočit na led 
a trénovat,“ uzavřel Pavel 
Machala.  (pp)

Hokej získal peníze a „čas“

KAREL DEUTSCHER: Většinu času v tomto voleb-
ním období bude náměstek pro dopravu věnovat stavbě 
obchvatu, která se již rozjíždí.  Foto: Petr Pavelka

Jako posledního v povo-
lebním seriálu přibližují-
cím kompetence náměstků 
primátora představujeme 
Karla Deutschera (ČSSD), 
který je zodpovědný 
za úseky dopravy a silnič-
ního hospodářství, silnič-
ního obchvatu města a za-
hraničních styků.

Co je momentálně nej-
větší aktualitou v oblasti 
dopravy?

„Začínáme soutěžit opra-
vu Rubikovy křižovatky.“

Bude to v duchu jejího 
jména nějaký těžký rébus?

„Vyřešit to půjde, ale sa-
mozřejmě se to bez určitých 
omezení neobejde. Dopra-
va na horní části povede 
po polovinách mostu, stej-
ně tak oprava pod Rubikov-
kou, vždy bude svedena ze 
čtyř do dvou pruhů, podle 
potřeb. ŘSD se připojilo 
k opravě a bude významně 
opravovat i opěrné zdi, kte-
ré řidiči vidí, když projíždě-
jí pod křižovatkou.“

V jakém čase má pro-
bíhat realizace?

„V ideálním případě by 
se vše stihlo letos, také je 
ale možné, že letos se stih-
ne polovina a ta druhá příští 
rok. Vše záleží i na počasí, 
kdy skončí zima, kdy začne 
další, jsou to jevy nepředví-
datelné.“

Když jsme u zimy, jak 
hodnotíte zatím tu letošní 
z hlediska náročnosti zim-
ní údržby?

„Technické služby se ur-
čitě snaží v rámci možnos-
tí. Do konce roku byl klid, 
leden je mnohem náročněj-
ší, často to pro technické 
služby představuje náročný 
provoz 24 hodin denně i ně-
kolik dní v kuse.“

Kritika na silničáře se 
ale objevuje. Ostatně jako 
každou zimu…

„Tak určitě musíme pře-
devším rozlišovat, které 
silnice jsou městské a kte-
ré krajské, protože ty má 
na starosti někdo jiný. Prak-
ticky všechny výpadovky 
z města jsou krajské silnice 
a třeba zrovna špatná si-
tuace na nich se nám pak 

Představujeme náměstka primátora Karla Deutschera
projeví i ve městě. Třeba 
nedávno při ledovce bylo 
ucpané město, protože rych-
lostní komunikace na Těšín 
i na Ostravu byly ve špat-
ném stavu, lidé hledali ná-
hradní trasy a špatná situace 
se přenesla do města.“

Komplikace bude přiná-
šet i výstavba obchvatu…

„Na té stavbě se může 
ještě odehrát ledacos, podle 
nejrůznějších scénářů. Už 
nyní je ale jasné, že je zá-
sadní mít přehled, co se kde 
děje, abychom mohli rychle 
reagovat a dopravu ve městě 
účinně řídit a koordinovat. 
Bez toho by to nešlo.“  (pp)
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Na porodních sálech 
se stříhají sice pupeční 
šňůry, ale při slavnost-
ním otevření rekonstru-
ovaných porodních sálů 
frýdecké nemocnice si 
zde 17. ledna vystačili 
s obligátní páskou. Až 
o pět dní později, v úte-
rý 22. ledna, se prvním 
miminkem narozeným 
v prostorách vonících 
novotou stal chlapeček 
Matěj, druhý syn ma-
minky Michaely Oren-
čákové z Frýdku-Míst-
ku.

Management nemocni-
ce si od rekonstrukce, kte-
rá probíhala čtyři měsíce 
a náklady na ni dosáhly 
9,6 milionu korun, slibu-
je právě mimo jiné to, že 
místní občané už nebudou 
mít důvod „pokukovat“ 
po alternativách porodů 
v jiných městech a že se 
výrazně zvýší i spádovost 
rodiček, pro které může 
být nyní Frýdek-Místek 
první volbou. V lehkém 
tónu byl primátor Michal 
Pobucký, který byl mezi 
těmi, kteří dostali svěře-
ny nůžky, vyzýván, aby 
radnice nejen pokračova-
la v politice zajišťující, že 
městu na rozdíl od jiných 
neubývají obyvatelé, ale 
aby i podpořila porodní 
politiku nějakým vhod-
ným dotačním titulem. 

„Porodní sály jsou nyní 

nejmodernější v Morav-
skoslezském kraji,“ uvedl 
primář gynekologicko-
-porodního oddělení Mar-
tin Němec. „Vybudovali 
jsme tři samostatné po-
rodní boxy s vlastním so-
ciálním zařízením a cen-
trálním monitorovacím 
systémem, které umožní 
vysokou intimitu každé 
z rodiček. Na každém 
boxu je nyní ošetřova-
cí pult pro novorozence. 
Nově je součástí porodní-
ho sálu i příjmová porodní 
ambulance, z níž odchází 
rodička přímo na porod-
ní sál. Další samostatná 
místnost, určená jako zá-
zemí pro doprovod, bude 
sloužit nastávajícím ta-
tínkům a dalším členům 
rodiny.“

Rodičkám je nově 
k dispozici také hydro-
masážní vana, ve které se 
bude moci nastávající ma-
minka nahřívat a masíro-
vat. K úlevě od porodních 
bolestí slouží i další vy-
moženosti a systémy, na-
příklad ten se závěsným 
lanem usnadňuje relaxaci 
rodičky během porodu 
a umožňuje bezpečný 
a pohodlný porod v přiro-
zené vertikální poloze.

Porodní sály navazují 
přímo na lůžkové porod-
ní oddělení, které prošlo 
kompletní rekonstrukcí 
před rokem a půl a jehož 

Do posledního kvartá-
lu vstoupila soutěž s ná-
zvem „Hejbni s elektrem 
pro lepší život“, kterou 
pro statutární města 
v České republice v roce 
2018 vyhlásil kolektivní 
systém pro sběr a recyk-
laci vysloužilých spotře-
bičů ELEKTROWIN. 

Zapojená města, kte-
rých je celkem 25, včetně 
Frýdku-Místku, soutěží 
o největší celkové množ-
ství elektrospotřebičů 
odevzdaných prostřed-
nictvím sběrných dvorů 
na jejich území. Aktivně 
tím přispívají k ochra-
ně životního prostředí, 

navíc mohou získat jed-
nu z finančních výher. 
„Jsme rádi, že také chcete 
‚hejbnout s elektrem‘, dě-
kujeme za váš odpovědný 
přístup k životnímu pro-
středí,“ vzkazuje účast-
níkům Roman Tvrzník, 
předseda představenstva 
ELEKTROWIN a.s.

Soutěž byla zahájena 
1. dubna loňského roku, 
ukončena bude poslední 
březnový den. Organizá-
toři pak výsledky vyhod-
notí během měsíce dubna. 
Podle nich prozatím ode-
vzdali obyvatelé statu-
tárních měst do systému 
celkem 2701 tun elektro-
zařízení, což je o zhruba 
100 tun více, než bylo 
odevzdáno za stejné časo-
vé období v roce 2017.

„Kritériem hodnocení 
je hmotnost zpětně ode-
vzdaného elektrozařízení 

přepočtená na jednoho 
obyvatele města. Máme 
ještě tři měsíce na to, 
abychom nepotřebné 
přístroje odevzdali a vy-
lepšili tak ještě šanci 
na dobré umístění,“ vy-
zývá občany k inventuře 
v domácnosti primátor 
Michal Pobucký. Radni-
ce vítá každou aktivitu, 
která v lidech podpoří 
kladný postoj k životní-
mu prostředí a motivuje 
je k tomu, aby sami při-
spěli k jeho vyšší kvalitě. 
Vysloužilé elektrospotře-
biče budou recyklovány 
a opět poslouží užiteč-
nému účelu a zároveň 
nebudou představovat zá-
těž pro životní prostředí. 
„Čím lepší životní pro-
středí budeme mít, o to 
příjemněji a lépe se nám 
bude žít,“ má jasno vede-
ní města.  (pp)

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ: Na slavnostní pracovní 
oběd pozval náměstek primátora Pavel Machala vedoucí 
pracovníky organizací spadajících pod odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, aby se spolu s vedoucím odbo-
ru Jiřím Adámkem dozvěděli v neformální debatě, co ředi-
tele příspěvkových organizací v této chvíli trápí i jaké mají 
plány pro letošní rok, do kterého jim bylo popřáno hodně 
zdraví, štěstí a sil do další práce.  Foto: Petr Pavelka

KOMFORT PRO MAMINKY: Primátor Michal Po-
bucký s náměstkem Marcelem Sikorou a vedoucí odbo-
ru sociálních služeb Jarmilou Kozlovou přijali pozvá-
ní na slavnostní otevření zrekonstruované porodnice. 
 Foto: Petr Pavelka

Nemocnice otevřela rekonstruované porodní sály

Statutární město Frý-
dek-Místek navazuje 
na předchozí volební 
období a stále projevuje 
zájem o získání brown-
field pozemků v bývalém 
areálu Válcoven plechu, 
kde vidí perspektivu dal-

ší městské průmyslové 
zóny a tím pádem i pra-
covních míst.

„Stále platí, že bychom 
jako město chtěli mít vliv 
na to, co se v té lokalitě 
bude dít. Proto jsme hle-
dali osobu, která je v této 

chvíli v dané záležitosti 
kompetentní jednat, aby-
chom zjistili současný stav 
věcí. Samozřejmě chápe-
me, že tam existuje spous-
tu návazností v souvislosti 
s prodejem ostravské huti, 
kdy se čeká mimo jiné 
na vyjádření Evropské ko-
mise a podobně. Pro nás je 
ale důležité, že jsme nesly-
šeli od Arceloru, že by se 
situace nějak diametrálně 
změnila a společnost třeba 
změnila strategii, co s da-
nými pozemky zamýšlí. 
Záměr prodeje podle ujiš-
tění ostravské huti trvá, 
ale musíme počkat, než 
huť převezme nový ma-
jitel, abychom se mohli 
posunout dále. Někdy 
na přelomu března a dub-
na bychom mohli vědět 
více,“ shrnul závěry z jed-
nání náměstek primátora 
Jakub Míček.  (pp)

SCHŮZKA K BROWNFIELDU: Náměstek primátora 
Jakub Míček s Lubošem Lacikou, který má ve společnos-
ti ArcelorMittal Ostrava na starosti controlling prodeje 
a řízení výkonu dceřiných společností. 
 Foto: Petr Pavelka

Brownfield Arceloru je stále „ve hře“

Soutěž měst „Hejbni s elektrem“

součástí je i novorozenec-
ké oddělení. V jednom 
podlaží se tak nyní na-
cházejí a jsou vzájemně 
propojeny všechny části 
gynekologicko-porod-
ního oddělení včetně 
ambulancí. „Těší mě, že 
frýdecko-místecká ne-
mocnice zrekonstruovala 
už i porodní sály a tím 
vylepšila komfort pro 
všechny, kteří zde přivá-
dějí děti na svět. Současně 
jsem rád, že tady zaznělo, 
že nemocnice výborně 
spolupracuje s městem,“ 
uvedl náměstek primátora 
Marcel Sikora.  (pp)
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Již koncem roku jsme 
informovali o kácení 
většího počtu vzrostlých 
stromů v Sadech Bedři-
cha Smetany u řeky Os-
travice. Nyní už bylo 
zahájeno (ve čtvrtek 17. 
ledna) a potrvá několik 
týdnů. 

Prostor kácení bude 
vždy vymezen bezpeč-
nostní výstražnou červe-
no-bílou páskou a bude 
označen zákazem vstupu. 
V době kácení stromů 
bude nutné dbát v Sadech 
Bedřicha Smetany zvýše-
né pozornosti a opatrnosti 
a řídit se pokyny pracovní-
ků společnosti provádějící 
kácení.

Káceny budou zejména 
lípy srdčité, ale také ja-
vory, břízy, akáty, hlohy 
a jasan. Důvodem je špat-
ný zdravotní stav, vitalita 
a snížená provozní bez-
pečnost stromů. Většina 
z nich je masivně napade-
na jmelím, které ze stromů 
vysává život, pak dochází 
k jejich uschnutí a odum-
ření. Ačkoli odbor životní-
ho prostředí a zemědělství 
bojuje proti jmelí ořezy 
a postřiky, nacházejí se 
nejen v tomto parku, ale 
také jinde ve městě stromy, 
na kterých je jmelí tak roz-
šířeno, že ořezy ani postři-
ky již nepomohou a stromy 
musí být pokáceny z dů-
vodu nízké provozní bez-
pečnosti. V případě hlohů 

a bříz se jedná o přestárlé 
dožívající stromy s téměř 
suchými korunami. U ja-
sanu byla přístrojovým 
měřením zjištěna přítom-
nost rozsáhlé hniloby v ko-
řenech, která snižuje jeho 
provozní bezpečnost.

„Pokud by ke kácení 
stromů anebo jejich re-
dukci nedošlo, mohlo by 
být ohroženo zdraví nebo 
život osob pohybujících se 
v parcích – a to nemůže-
me dopustit. Za vykácené 
stromy bude provedena 
adekvátní náhradní výsad-
ba,“ řekl primátor Michal 
Pobucký.

Město si na zeleni 
zakládá a každým 
rokem vysazuje nové 
stromy, za poslední 
dva roky jich bylo vy-
sazeno na pět set. 

„Stromy jsou pro měs-
to důležité, plní několik 
důležitých funkcí. Zachy-
cují prach, eliminují hluk 
a v horkých letních dnech 
plní funkci přírodní kli-
matizace, což je v poslední 
době, kdy máme spoustu 
horkých letních dnů, ob-
zvlášť přínosné. V zájmu 
města je tedy vysazovat 
co nejvíce stromů,“ dodal 
primátor. 

Kácení stromů bylo 
konzultováno s dendrolo-
gem, arboristou i zástupci 
ochrany přírody a krajiny.

JMELÍ JE PROBLÉM: Ořezy vyžadují odbornost, jedná se o rizikovou práci ve výš-
kách.  Foto: Petr Pavelka

Kácení v sadech u řeky Ostravice, ořezy i v jiných parcích

Lesy České republiky 
informovaly Statutární 
město Frýdek-Místek 
o pokračování kácení 
nebezpečných a poško-
zených stromů v lokalitě 
Lipina. Jedná se o stro-
my ve vlastnictví České 
republiky, které jsou 
ve správě státního podni-
ku Lesy České republiky. 

Kácení v lokalitě „Li-
pinského lesa“ mezi uli-
cemi Míru a Nad Lipinou 
ve Frýdku probíhalo již 
v loňském roce. O způso-
bu lesnického hospodaření 
v tomto lesním komple-
xu, zjednodušeně řečeno 
o míře kácení, vedlo město 
spolu s občanskými inicia-
tivami jednání s Lesy ČR. 
Vzešla z něj dohoda, že 
Lesy ČR přistoupí k časo-
vě a finančně náročnějšímu 

lesnickému hospodaření, 
při němž nedojde ke vzni-
ku velkoplošných holin 
a které co nejméně omezí 
rekreační funkci „Lipin-
ského lesa“. 

Dle zmíněné dohody 
v těchto dnech Lesy ČR 
přistoupily k odstranění 
nebezpečných stromů hro-
zících pádem a zpracování 
vyvrácených, suchých a ji-
nak poškozených stromů. 
Tyto práce jsou podle Lesů 
ČR plánovány do poloviny 
února 2019.

Vzhledem k práci v lese 
žádají Lesy ČR občany, 
aby se v daném termínu 
v lese nepohybovali a pře-
dešli tak nebezpečí úrazu. 
Po těžbě dřeva provedou 
Lesy ČR v dané lokalitě 
potěžební úpravy a úklid 
klestu.

Lesy ČR budou pokračovat 
v kácení nebezpečných stromů

Sportplex je první 
městská společnost, kte-
rá se zapojila do pro-
jektu Senior Pas, který 
je zaměřený na všechny 
aktivní seniory nad pět-
apadesát let. Jeho držite-
lé mohou využít zlevně-
ných vstupů do Krytého 
aquaparku Olešná.

„Je to taková první vlaš-
tovka, budeme se snažit 
jako radnice najít i další 
aktivity ve městě, které by 
se mohly do projektu za-
pojit. Výhledově chceme 
rozjet také Rodinné pasy,“ 

připomněl jeden z bodů 
programového prohlášení 
rady města náměstek pri-
mátora Marcel Sikora.

Nyní tedy platí, že od 1. 
ledna tohoto roku mají 
držitelé Senior Pasů sle-
vu na vstupném ve výši 
20 %, a to ve všední dny 
do 14 hodin. Aktivních 
seniorů neustále přibývá 
a hledají stále nové a za-
jímavé způsoby, jak trávit 
čas. A právě v tom jim 
pomáhá Senior Pas, ur-
čený lidem, kteří vědí, že 
ta nejlepší léta života jim 

právě začínají a chtějí pro 
to něco udělat. Pokud jej 
ještě nemáte a chtěli bys-
te si jej pořídit, můžete se 
zaregistrovat a načerpat 
další potřebné informa-
ce na www.seniorpasy. 
.cz. Najdete zde i přehled 
poskytovatelů jiných slev, 
z různých oborů – od ces-
tování, hobby, gastrono-
mie, sportu, zdraví, až 
po muzea, galerie a pa-
mátky. Za okres Frýdek-
-Místek je momentálně 
v databázi 38 položek. 
 (pp)

Senior Pas už i v aquaparku

Splatnost místních poplatků
Splatnost místního 

poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstra-
ňování komunálních 
odpadů (dále jen „po-
platek za komunální 
odpad“) a místního po-
platku ze psů je do 31. 
května 2019.

V dubnu budou zasí-
lány poštovní poukázky 
na rok 2019. V případě, 
že je u poplatníka evido-
ván nedoplatek z před-
cházejících let, bude 
poštovní poukázka za-
slána i s tímto nedoplat-
kem. Poplatníkům, kteří 
hradí místní poplatek 
za komunální odpad pro-
střednictvím realitních 
kanceláří a společen-
ství vlastníků jednotek 

(v těchto případech je 
splatnost poplatku vždy 
nejpozději do 15. 4., 15. 
7., 15. 10. a 15. 1.), poš-
tovní poukázky rozesílá-
ny nebudou. 

Místní poplatky 
lze zaplatit:

1) poštovní poukázkou 
prostřednictvím pošty

2) v hotovosti nebo 
platební kartou na po-
kladnách Magistrátu 
města Frýdku-Místku, 
na ul. Radniční 1148, 
a na ul. Palackého 115, 
v přízemí, a to v době po-
kladních hodin:

Po, St: 9.00 – 11.30, 
12.15 – 16.30 hodin
Út, Pá: 9.00 – 11.30, 
12.15 – 13.00 hodin

Čt: 9.00 – 11.30, 
12.15 – 14.30 hodin
3) převodem na ban-

kovní účet města, a to:
- poplatek za komu-

nální odpad: na ban-
kovní účet města vedený 
u Komerční banky a.s., 
číslo účtu: 

19-3767000237/0100
- poplatek ze psů: 

na bankovní účet města 
vedený u Komerční ban-
ky a.s., číslo účtu: 

19-928781/0100
4) prostřednictvím 

SIPO
5) prostřednictvím 

PORTÁLU OBČANA 
(osoby, které mají zřízen 
přístup prostřednictvím 
internetového portálu 
statutárního města Frý-
dek-Místek).

Úplné znění obecně 
závazných vyhlášek je 
zveřejněno na webu měs-
ta v sekci „Občan“. 
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Přes stovku ambulant-
ních lékařů, sester a spe-
cialistů v oboru očního 
lékařství se sešlo na Bes-
kydském regionálním 
oftalmologickém semi-
náři pořádaném Bes-
kydským očním centrem 
Nemocnice ve Frýdku-
-Místku, aby se podělili 
o své znalosti a zkuše-
nosti.

„Regionální oftalmolo-
gický sjezd pořádá naše 
nemocnice již posedm-
nácté a tématem jsou 
vždy nejnovější poznatky 
z oboru očního lékařství, 
výměna vzájemných zku-
šeností z odborné praxe 
a klinického výzkumu,“ 

řekl primář Beskydského 
očního centra Tomáš Utí-
kal. „Patříme mezi špičko-
vá oční pracoviště v České 
republice s akreditací III. 
typu. Jen za loňský rok 
jsme provedli 2420 mikro-
chirurgických zákroků,“ 
uvedl primář Utíkal. 

„V odborném programu 
zazněly přednášky vě-
nované operacím šedého 

zákalu, zadního segmentu 
oka, korekci očních vad 
pomocí nitroočních čoček 
nebo terapii onemocnění 
slzných cest u dětí. Stra-
nou nezůstaly ani součas-
né možnosti estetických 
zákroků v oblasti obličeje 
a diskuse k vybraným té-
matům,“ doplnila Jolana 
Filipová, tisková mluvčí 
nemocnice.

ŽÁDANÉ, AKREDITOVANÉ KURZY 
– V POMÁHÁJÍCÍCH PROFESÍCH! 

Absolvujte naše 160hodinové, velmi kvalitní, 
vzdělávací kurzy s akreditací MPSV a MŠMT a řízenou praxí! 

Nabízíme tímto i možnost uplatnění pro uchazeče vedené na Úřadu práce ČR, 
v rámci zvolené rekvalifikace, za splnění daných předpokladů. 
I. „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“ 
Kurz je akreditován u MPSV. Absolventi mají možnost práce 

v přímé i ambulantní péči o seniory, mladistvé i děti. 
Datum konání kurzu: 11. 2. – 8. 4. 2019. 

Praxe je zajištěna v zařízeních sociálních služeb. 
II. „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

se zkouškou profesní kvalifikace“
Kurz je akreditován MŠMT s uplatněním absolventů ve státních i firemních 

školkách, dětských skupinách a jeslích. Práce na živnostenský list otevírá možnost 
získání volné i vázané činnosti k podnikání, které je velmi perspektivní. 

Datum konání kurzu: 4. 3. – 3. 5. 2019. 
Praxe je zajištěna v mateřských školách a jeslích. 

Výuka v obou kurzech bude probíhat 3x týdně v odpoledních hodinách 
v budově obchodní akademie, Palackého 123, ve Frýdku-Místku. 

Blíže na www.vzdelavaci-kuzy.eu 
nebo na tel.: 732 349 654, 595 174 336, dále 608 871 754.

Centrum služeb pro 
neslyšící a nedoslýchavé, 
o.p.s., realizuje vzdělá-
vací prospěšné aktivity 
i v roce 2019, kdy napří-
klad 30. ledna pořádalo 
besedu „Klíčenka pro 
záchranu života“. 

Setkali jste se již s pří-
věskem „Klíčenka pro 
záchranu“? Že nevíte, co 
to je? Účastníci besedy se 
dozvěděli, komu klíčenka 
může posloužit a jak si ji 
můžete pořídit, a tyto in-
formace jsme schopni zpro-
středkovat i dalším zájem-
cům, kteří se na nás obrátí.

Posláním organizace je 
poskytovat tlumočení, zá-

kladní poradenství a obecně 
prospěšné aktivity občanům 
se sluchovým postižením 
profesionálním způsobem 
na území Moravskoslez-
ského kraje a šířit osvětu 
vůči veřejnosti k překonání 
komunikačních bariér. Spo-
lupracujeme také s řadou 
organizací. Spolek „Klí-
čenka pro záchranu“ je jed-
nou z nich. Více se čtenáři 
mohou dozvědět na webu 
CSNN www.csnn.cz, 
na kterém naleznou i naše 
kontakty.  Eva Liberdová, 

 Lucie Michlová

Regionální oftalmologický sjezd uvítal 115 účastníků

BETHEL Frýdek-Mís-
tek je jedno ze středisek 
Slezské diakonie, které 
poskytuje hned čtyři so-
ciální služby dospělým 
lidem bez domova, a to 
na adrese Bahno-Pří-
kopy 1309, Frýdek-Mís-
tek. Konkrétně se jedná 
o azylový dům, nízko-
prahové denní centrum, 

noc lehár nu 
a terénní 
program. 

V zimním 
období je ze 
stran lidí bez 

domova o tyto služby větší 
zájem. Muži bez domova 
mají možnost využít ce-
lodenní ubytování v azy-
lovém domě, přenocování 
na noclehárně; muži i ženy 
mohou od 10.00 do 16.00 
využít zázemí nízkopra-
hového denního centra, 
ve kterém se mohou umýt, 
vyprat oblečení, připravit 
si jídlo, ohřát se. Ve všech 
těchto sociálních službách 
je jim k dispozici sociální 

pracovník, který jim po-
máhá řešit jejich situaci.

Během mrazivých nocí 
mohou muži bez domova, 
kteří nejsou na azylovém 
domě anebo na nocle-
hárně, strávit zdarma 
noc na tzv. teplé židli 
v místnosti denního cen-
tra (od 20.00 do 6.00 ná-
sledujícího dne). Naopak 
ženy bez domova mohou 
přečkat mrazivou noc 
na středisku SÁRA Frý-
dek-Místek.

Za lidmi bez domova 
na území města Frýdku-
-Místku docházejí pracov-
níci terénního programu, 
kteří je informují o služ-
bách našeho střediska 
a pomáhají jim řešit jejich 
situaci. Za důležité pova-
žujeme sdělit, že některé 
osoby bez domova nechtě-
jí nabízené služby stře-
diska využít a zůstávají 
na ulici i během zimního 
období. 

 Pracovníci střediska 
BETHEL Frýdek-Místek

Zimní opatření diakonie 
pro osoby bez přístřeší

Beseda „Klíčenka pro život“ v Centru 
služeb pro neslyšící a nedoslýchavé

Dluhy se dnes stáva-
jí běžnou součástí života 
mnoha lidí. Jsou-li řádně 
spláceny, je vše v pořádku. 
Problém nastává v oka-
mžiku, kdy své závazky 
splácet přestanete, příp. 
je nesplácíte včas. Po ter-
mínu splatnosti se dlužná 
částka začíná navyšovat 
o úroky a velmi často 
dochází k soudnímu vy-
máhání dluhu a následné 
exekuci. 

Není výjimkou, že má 
člověk exekucí několik 
a postupně o nich přestává 
mít přehled. Pokud se tato 
situace týká i vás, nejste si 
jistí, kolik máte aktuálně 
exekucí, pomoci vám může 
Výpis z centrální evidence 
exekucí. Získat jej můžete 
na pobočkách České pošty. 

Poplatek za jednu stranu 
výpisu je 50 Kč. Z výpisu 
lze zjistit, o jaký dluh se jed-
ná, který exekutorský úřad 
a exekutor exekuci vede, 
kdy byla exekuce naříze-
na, příp. zda byla exekuce 
odložena či zastavena. Pro 
zjištění počtu exekucí však 
stačí pouze základní výpis 
obsahující spisové značky 
exekučních řízení. Bližší 
informace k jednotlivým 
exekucím lze poté získat 
prostřednictvím webových 
stránek Exekutorské komo-
ry ČR a dotazem u konkrét-
ního exekutora. 

Se zjištěním vašich exe-
kučně vymáhaných závazků 
a zodpovězení případných 
dotazů vám rádi pomohou 
pracovníci Poradny pro 
osoby se zdravotním posti-

žením Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezské-
ho kraje, o.p.s.

Najdete nás ve Frýdku- 
-Místku, Kolaříkova 2185 
(kancelář je v blízkosti Kap-
kovy vily; nejbližší zastávka 
MHD Anenská a ČSA), na-
vštívit nás můžete v pondělí 
8.00–12.00, 13.00–17.00, 
středa 8.00–12.00, 13.00– 
–15.00, telefonicky se 
můžete také objednat: 
558 431 889 na úterý 13.00– 
–15.00, čtvrtek 8.00–12.00. 
 Marie Mayerhofferová, 
 vedoucí detašovaného 
pracoviště Frýdek-Místek

Víte, kolik máte exekucí? 
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z atletiky

Bez čtyř hráčů zá-
kladní sestavy nastoupili 
házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek v neděli 
27. ledna k prvnímu sou-
těžnímu zápasu v novém 
kalendářním roce. V 15. 
kole Strabag Rail extrali-
gy vzdorovali favorizova-
né Dukle, které nakonec 
podlehli o tři branky. 

Martin Stržínek, Sebas-
tián Strack, Tomáš Klaban 
a Dalibor Mynář. Ti všich-
ni mohli střetnutí s Duklou 
sledovat jen z tribuny, 
případně fandit svým spo-
luhráčům na dálku. Naše 
družstvo Pepino SKP Frý-
dek-Místek tak nastoupi-
lo proti pražskému celku 
výrazně oslabené. Poprvé 
v extralize nastoupil i do-
rostenec Jakub Ondrušík 
a neuvedl se špatně, doká-
zal i dvakrát skórovat.

Diváci viděli od začátku 
velice nervózní střetnutí, 
ve kterém rozhodčí udělili 

šestnáct dvouminutových 
trestů. Tři hráči duel ne-
dohráli, protože uviděli 
červenou kartu. Náš tým 
takto přišel o pivoty Ada-
ma Gřeška a Erika Žvaka, 
hostující Dukla o Ondřeje 
Šimůnka.

Hostující Dukla se na za-
čátku sice dostala do mír-
ného vedení, ale v rozmezí 
od 10. do 24. minuty bylo 
skóre neustále vyrovnané. 
Pokud se jedno z družstev 
dostalo do jednobrankové-
ho vedení, druhé dokázalo 
vzápětí srovnat. V posled-
ních třech minutách prv-
ního poločasu však dala 
Dukla tři branky v řadě, 
takže po prvních třiceti 
minutách vedla 13:11.

Po změně stran dokázali 
naši hráči znovu dotáhnout 
náskok Pražanů, byť ti ná-
sledně vždycky dokázali 
opět odskočit do vedení. 
Největší rozdíl ve skóre byl 
ve 48. minutě, kdy Dukla 

vedla o čtyři branky pomě-
rem 22:18. Od té doby až 
do konce už se náš celek ne-
dokázal dotáhnout na více 
než tříbrankový rozdíl, tak-
že si Dukla nakonec došla 
pro výhru 27:24.

„Bylo to velice nervózní 
utkání, protože oba týmy 
potřebovaly bodovat. Nyní 
totiž začíná honba za play 
off a tabulka je extrémně 
vyrovnaná,“ uvedl trenér 
Dukly Praha Daniel Čur-
da. Podle trenéra našeho 
družstva Jiřího Kekrta bylo 
utkání otevřené skoro až 
do konce. „I když je pravda, 
že od desáté minuty dru-
hé půle nám Dukla trochu 
odskočila, ale bylo to po-
řád otevřené. Rozhodlo to, 
že jsme udělali o nějakou 
technickou chybu více než 
soupeř a že jsme v závěru 
nedali šance, které jsme si 
vypracovali. Bylo to tedy 
zasloužené vítězství Duk-
ly,“ konstatoval Kekrt.

Bowling Jadran Frý-
dek-Místek je jedi-
ná bowlingová herna 
ve Frýdku-Místku, která 
se pyšní profesionálními 
bowlingovými dráhami. 
Díky tomu se v této her-
ně odehrává spousta tur-
najů, na které přijíždějí 
lidé nejen z České repub-
liky, ale i ze zahraničí. 

V neděli 13. ledna se 
v centru Bowling Jadran 
konalo samotné mistrov-
ství regionu severní Mo-
ravy. Na mistrovství se 
sjelo 36 nejlepších bow-
lingových hráčů z celého 
regionu severní Morava, 
kteří se na mistrovství se-
verní Morava kvalifikovali 
v jednotlivých městských 
kolech. Turnaj trval cel-
kově přes 10 hodin. První 
půlka turnaje byla kvali-
fikační. Šlo o to, nahrát 
nejlepší průměrné skóre. 
Do druhé poloviny postou-
pilo 16 mužů a 8 žen. Dru-
hou půlkou turnaje však 
začala dramatická část. 
Hrálo se play off. Aneb, 

kdo vyhraje, postupuje dál, 
kdo prohraje, jeho účast 
na mistrovství končí. Bylo 
to opravdu napínavé. Hrá-
či museli předvést nejen 
svou nejlepší hru, ale také 
zachovat klid, protože ten 
byl pro dosažení skvělých 
výsledků stěžejní. Sa-
motné finále se odehrálo 
v hrobovém tichu. O mis-
tra regionu severní Mora-
va usilovaly za ženy Dana 
Klusáčková a Andrea Ku-
dělková, za muže David 
Klein a Tomáš Valošek. 
Všichni s napětím očeká-
vali, jak tento turnaj do-
padne. Nakonec se šampio-
ny ABL z celkového počtu 
92 hráčů v regionu stávají 
Andrea Kudělková a mla-
dičký Tomáš Valošek. 
Vicemistry regionu jsou 
Dana Klusáčková a David 
Klein a třetí místo získali 
Ivana Fojtíková a Radek 
Novák. Na mistrovství 
České republiky v Pardu-
bicích celkově postoupilo 
10 mužů a 6 žen. Přejeme 
jim mnoho štěstí.

V rámci Mistrov-
ství Moravy a Slezska 
ve vícebojích se konaly 
vložené závody na 800 
a 1500 m, kde startovala 
početná skupina našich 
atletů. Skvěle si vedli naši 
běžci na 800 m. Anna Ca-
gašová vylepšila časem 
2:14.43 minuty žákovský 
oddílový rekord a dostala 
se do čela letošních čes-
kých tabulek. Juniorka 
Eliška Kopcová zaběhla 

2:20.75 minuty, v ženách 
Kateřina Krtková 2:23.16 
minuty a dorostenka Klá-
ra Ningerová 2:27.50 min. 
Všechna děvčata si vy-
lepšila letošní maxima. 
To kluci si posunovali 
osobní rekordy. Doroste-
nec Patrik Stankov zaběhl 
2:01.09 min a junior Ma-
rek Spilka 2:05.68 min. 
Zatímco půlkařům se da-
řilo, tak běhy na 1500 m 
se našim moc nevydařily. 

Nejlépe si vedla v žač-
kách Viktorie Ťahanová, 
která předvedla solidních 
5:16.44 min. Od kluků 
se čekalo určitě více – 
Ondřej Pavelek zaběhl 
4:47.11 min, Jiří Pavelek 
4:57.89 min a Vojta Pa-
velek 5:14.66 min. Kaž-
dopádně se u všech jed-
nalo o kvalitní test před 
blížícím se mistrovstvím 
Moravy. Rekordmanům 
blahopřejeme.

S DUKLOU: Takto padl hned první gól, a jak je vidět, 
platit neměl. I v dalším průběhu zápasu rozhodčí vůči do-
mácím rozhodně vstřícní nebyli, takže si vysloužili spoustu 
kritiky z úst trenéra Kekrta.  Foto: Petr Pavelka

V okleštěné sestavě házenkáři vzdorovali Dukle
Pepino SKP F-M – Dukla Praha 24:27 (11:13)

Mistrovství regionu severní Morava 
v Bowling Jadran Frýdek-Místek

Vynikajícím způso-
bem si vedla chodec-
ká skupina na halovém 
Mistrovství Moravy 
a Slezska ve Vítkovicích. 
Osmička chodců přivez-
la 2 zlaté, 1 stříbrnou 
a 2 bronzové medaile. 
Na všechny čekala trať 
3000 m. V dorostenkách 
vybojovala titul mistry-
ně Moravy Denisa Pán-
ková v osobáku 17:38.05 

minuty, pro stříbro si 
došla Amálie Mynářo-
vá za 17:49.32 min. Páté 
místo získala Hana Ko-
pelová v čase 19:20.54 
min. V žákyních si došla 
pro bronzovou medaili 
Jana Bednářová v čase 
19:13.92 min. Výborně 
si vedly i další žačky, 
které si výrazně vy-
lepšily osobní rekordy. 
Šestá Nikola Boboko-

vá na 19:57.25 minuty 
a sedmá Hana Maštalí-
řová na 19:58.06 min. 
Závod žáků ovládl a zla-
tou medaili vybojoval 
Vojta Novák v osobním 
rekordu 19:01.26 minu-
ty. To je navíc nový od-
dílový rekord mladších 
žáků. Bronz přidal opět 
v osobním rekordu Pavel 
Ebr v čase 21:32.47 mi-
nuty.

Chodci skvěle na mistrovství

V Ostravě se konal atle-
tický mítink Indoor Ostra-
va I, na kterém jsme měli 
jednoho zástupce. Patrik 
Stankov nastoupil k zá-

vodu na 3000 m a zaběhl 
slušný čas 9:27.84 minuty. 
Ten by mu měl bez problé-
mů stačit ke kvalifikování 
na Mistrovství České re-

publiky na této trati. Jisto-
tu startu má již na polovič-
ní trati 1500 m, kde časem 
4:13.88 minuty vede letoš-
ní české tabulky. 

Patrik Stankov v Ostravě

Anna Cagašová s novým rekordem
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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 

NE 17. 2. v 19.00, Kino Petra Bezruče
Diáky: Adam Ondra, 

Čarodějův učeň ve skalách
/ Vstupné 150 Kč do vyprodání 

/ 180 Kč / 200 Kč na místě
Přednáška rodilého Brňáka, který začal lézt po ska-

lách už jako malé dítě a od té doby nikdy nepřestal. 
Dnes je mu 25 let a patří mezi nejlepší lezce světa. Jak 
s lezením začínal v Moravském krase „za domem“? 
Co ho na lezení nejvíc baví, co ho motivuje? A proč 
o lezení tvrdí, že je to nejlepší sport na světě?

Adam bude mluvit o své kariéře, o lezení jako ta-
kovém, ale i o nejaktuálnějších projektech a úspěších. 
Promluví třeba o úspěšném roce 2016, kdy nejprve 
získal dvě medaile na MS a jen o pár týdnů pozdě-
ji úspěšně přelezl v amerických Yosemitech ikonic-
kou stěnu Dawn Wall za pouhých 8 dní. Mluvit bude 
i o přelezu nejtěžší cesty světa Silence obtížnosti 9c, 
kterou přelezl v září 2017. Přidá i nejnovější zážitky 
z letošní cesty do Kanady, zářijového MS i z dalšího 
lezení v Yosemitech.

Do Polárky zavítalo 
v 48. kole vzdálené Ústí 
nad Labem a v první 
třetině se fanoušci gólu 
nedočkali. Až ve dru-
hé se to povedlo Adamu 
Flokovi a pak utkání po-
kračovalo jako po másle. 
Slezané dokázali Ústí 
přidat v posledním děj-
ství další tři branky 
a sami neinkasovali.

Adamu Flokovi vy-
šla nevědomá spolupráce 
s Marianem Adámkem. 
Ten dobře dostal kotouč 
do útočného pásma, kde se 
pokusil vypálit, ale puk se 
odrazil od brusle jednoho 
z ústeckých hráčů přímo 
k Flokovi a ten si poradil.

Ani ne minutu po začát-
ku závěrečné dvacetiminu-
tovky Frýdek-Místek přidal 
další branku. Štěpán No-
votný se chystal k zakonče-
ní, když ho jeden z protihrá-
čů zahákoval, ale domácím 
byla ponechána výhoda. 
Mezi ležícím Stezkou a No-
votným a několika dalšími 
hráči se nejlépe zorientoval 
Rostislav Martynek.

V 56. minutě se prosadil 
David Klimša. Nejprve to 
zkoušel Martynek a Novot-
ný, ale až Klimšovi se po-
dařilo přehodit beton Stez-
ky. O padesát devět vteřin 
později skóroval také Da-
vid, ale nikoliv Klimša, ný-
brž David Kofroň. 

Vlastimil Wojnar (HC 
F-M): „Zase to byl pro nás 
velký, těžký zápas. Čeká se 
od nás, že tyhle týmy bude-
me porážet. Samozřejmě je 
to vždycky těžké potvrdit. 
Zase to byly dvě třetiny boj, 
naštěstí zkraje třetí třetiny 
jsme dali na 2:0, pak se už 
dýchá líp. Kluci to vybojo-
vali, odmakali, zblokovali 
spoustu střel. Hlavně Mal-
da (Nick Malík) měl výbor-
né zákroky. Takže velký 
dík patří jemu, protože to 
zavřel a podržel nás.“

Frýdek-Místek následně 
prohrál na nájezdy v Tře-
bíči 3:2, ale s Litoměřice-
mi se vrátil na vítěznou 
vlnu (5:2).

První volejbalová liga 
mužů skončila svou zá-
kladní část a od prvního 
února pokračuje zápa-
sy play off. Před defini-
tivním určením dvojic, 
které se v něm střetnou, 
sehrál Black Volley Bes-
kydy dva zápasy před 
svým domácím publi-
kem ve stylu „noc a den“.

V samotném konci zá-
kladní části první ligy 
v pátek 18. ledna to v hale 
6. ZŠ ke koukání moc ne-
bylo, přesto hosté, až příliš 
chybující na servisu, pro-
hrávali o dva sety. Nakonec 
však bylo ještě hůř a ani 
vedení 2:0 na sety nestačilo 
Beskydám k vítězství, hos-
tující Staré Město dokonale 
obrátilo zápas a domácí se 
museli spokojit jen s bo-
dem za prohru v tie-brea-
ku. „Ztratili jsme odvahu. 
Může se stát, že uděláme 
chybu, ale potom je třeba jít 
do zápasu s bojovností a od-
vahou a to jsme nedokáza-

li,“ popsal trenér Black Vol-
ley Beskydy Marek Tomáš. 
„Staré Město se ve třetím 
setu chytilo a my už jsme 
nedokázali jejich „rozjetý 
vlak“ zastavit. Svou roli 
hrálo i podcenění soupeře 
při vedení 2:0 na sety.“

V sobotu však po velmi 
vyrovnaném průběhu první 
a třetí sady odjel z Frýdku-
-Místku pro změnu s prázd-
nou vedoucí tým soutěže 
Bučovice – 3:0 (29, 16, 28). 
Po ostudné prohře se Sta-
rým Městem jako by v so-
botu nastoupil na domácí 
hřiště vyměněný tým. „Bu-
čovice hrály dobře, uvolně-
ně. První místo v tabulce 
už jim nikdo vzít nemohl,“ 
podotkl trenér Black Volley 
Beskydy Marek Tomáš. 

Protože Staré Město vy-
hrálo tiebreak také v sobotu 
na Tesle Brno, získané body 
jej posunuly na sedmou 
příčku tabulky, takže leh-
kou ironií osudu se z něj stal 
soupeř Beskyd v prvním 

kole play off. Ale alespoň 
mu Beskydy mohou veli-
ce rychle porážku vrátit. 
V play off je ovšem nesta-
bilní forma s nevyrovnaný-
mi výkony velký problém. 
To si uvědomuje i trenér 
Tomáš: „Teď nás čeká play-
-off, s týmem v současném 
složení, posilovat nakonec 
nebudeme. Pokusíme se dál 
bojovat o celkové vítězství, 
ale po posledních výsled-
cích a s marodkou, kterou 
máme, by to spíš byl volej-
balový zázrak...“.  (pp) 

NEINKASOVALI: Domácí hokejisté nedovolili Ústí 
vstřelit ani gól.  Foto: Petr Pavelka

Hokejisté Frýdku-Místku poprvé udrželi čisté konto
HC F-M – HC Slovan Ústí nad Labem 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Ve vítkovické hale se 
konal Krajský přebor 
mužů, žen, juniorů a do-
rostu v atletice a Slezan-
ští si vedli velice dobře, 
když vybojovali celkem 
7 prvních, 8 druhých a 2 
třetí místa. Nejvíce se za-
skvěl v dorostu Thomas 
Hlavačka, který vyhrál 
nejprve běh na 400 m 
v novém oddílovém re-
kordu 51.09 s a vítězství 
přidal i na 200 m, opět 
v oddíláku 23.32 s.

Ve stejné kategorii 
vyhrál závod na 1500 m 
Patrik Stankov v kvalit-
ním osobáku 4:13.88 min, 
třetím místem ho doplnil 
Lukáš Vlk 4:42.19 min. 
Dvě vítězství přidaly 
ženy, Veronika Siebeltová 
vyhrála závod na 3000 m 
za 11:16.75 min, hned za ní 
si doběhla pro stříbro Ka-
teřina Krtková 11:25.76 
min. Soňa Lisníková vy-
hrála skok o tyči a byla 

stříbrná na 60 m. Mezi 
dorostenkami se nejvíce 
dařilo Kláře Ningerové, 
která vyhrála trojskok 
v osobáku 11.34 m a byla 
stříbrná na 400 m za 62.00 
s. Stejnou medaili vybo-
jovala i Magda Žurovco-
vá na 3000 m v osobáku 
12:19.64 min. Naprázd-
no nevyšly ani juniorky. 
Eliška Kopcová zvítězila 
na 800 m v čase 2:21.85 
min, Darina Křenková 

doběhla druhá na 1500 m 
a Adéla Lojkásková brala 
bronz ve výšce. Mezi ju-
niory se prosadil na stří-
brný stupínek hned dva-
krát Petr Lisník. Na 60 m 
za 7.56 s a v dálce za vý-
kon 5.64 m, vždy se jed-
nalo o osobní maximum. 
Poslední medaili do boha-
té sbírky přidal Vojta Ze-
mánek na 1500 m v čase 
4:20.86 min. Všem blaho-
přejeme.

Sedmnáct medailí z krajského přeboru

Do play off s nevyrovnanými výkony
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DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem 
nebytových prostorů sloužících k podnikání:

1. Nebytový prostor 
v budově v k. ú Frýdek, 
ulice Lískovecká, č. 
p. 3326, stavba technic-
kého vybavení, na po-
zemku p. č. 5196/89, 
zastavěná plocha a ná-
dvoří, to vše zapsáno 
na LV č. 2751 pro k. ú. 
Frýdek, vedeném Ka-
tastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj se 
sídlem v Opavě, Katast-
rální pracoviště Frýdek-
-Místek.

Jedná se o nebytový 
prostor ve dvou úrovních, 
přístupný pohodlným 
schodištěm, o ploše 288,16 
m2. V současné době je 
prostor užívání povolený 
ke skladování skleněných 
a papírových obalů. Změ-
na účelu užívání je možná 
až po souhlasu stavebního 

úřadu. Prostor nesmí být 
užíván jako restaurační 
zařízení nebo zařízení 
s obdobným provozem.

Minimální nájemné je 
stanoveno ve výši 15.000 
Kč/1 měsíc.

2. Nebytový prostor 
v budově v k. ú Místek, 
ulice 17. listopadu, č. 
p. 2186, stavba občanské-
ho vybavení, na pozem-
ku p. č. 1535/19, zasta-
věná plocha a nádvoří, 
to vše zapsáno na LV č. 
3129 pro k. ú. Místek, 
vedeném Katastrálním 
úřadem pro Moravsko-
slezský kraj se sídlem 
v Opavě, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Mís-
tek.

Jedná se o nebytový 
prostor s jedním nadzem-
ním a jedním podzemním 

podlažím o ploše 351,2 
m2. Užívání prostor musí 
schválit stavební úřad 
podle plánovaného zá-
měru. Prostor nesmí být 
užíván jako restaurační 
zařízení nebo zařízení 
s obdobným provozem.

Minimální nájemné je 
stanoveno ve výši 20.000 
Kč/1 měsíc.

V nájemném nejsou 
zahrnuty náklady na ener-
gie (vodné a stočné, teplo 
a teplá voda, elektřina), 
plyn do budovy není za-
veden.

Prohlídka nebyto-
vých prostorů je možná 
po telefonické domluvě 
– Eliška Zientková – tel. 
558 442 141.

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

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení 
na místo účetní oddělení správy budov odboru správy obecního majetku 

Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148
Zařazení: neúředník
Druh práce: účetní 
na oddělení správy budov 
odboru správy obecního 
majetku
Místo výkonu práce: 
město Frýdek-Místek
Platová třída: 8. (platový 
stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s na-
řízením vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; mož-
nost postupného přiznání 
osobního příplatku dle 
zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: 
dohodou nejpozději 1. 8. 
2019
Pracovní poměr: doba 
neurčitá
Požadované předpokla-
dy:
1. vzdělání středoškolské 
s maturitní zkouškou, 
popř. vysokoškolské vzdě-
lání
2. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne 
starším než tři měsíce 
3. základní znalosti násle-
dujících předpisů:
• zákon č. 563/1991 Sb., 
zákon o účetnictví 
• zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty 

• zákon č. 67/2013 Sb., 
o poskytování plnění spo-
jených s užíváním bytů 
a nebytových prostorů 
• vyhláška č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě
• nařízení vlády 
č.308/2015 Sb., o vyme-
zení pojmů běžná údržba 
a drobné opravy souvisejí-
cí s užíváním bytu
4. uživatelská znalost prá-
ce s PC – Word, Excel, 
Outlook, práce s interne-
tem
5. zkušenosti z oblasti ve-
řejné správy výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. 
titul uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost ucha-
zeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana
f) datum a podpis ucha-
zeče
K přihlášce je nutno do-
ložit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednos-
tech

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 čtvr-
tek (v době od 13.00 
do 15.00 h), na odbor 
sociálních služeb, bu-
dova ul. Radniční 1149, 
1. patro, kancelář č. 210 
k aktualizaci svých žá-
dostí. 

K aktualizaci je třeba 
doložit aktuální potvr-
zení o výši příjmu (popř. 
o přiznání příspěvku 
nebo doplatku na bydle-

ní) 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 přidě-
lení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o., ul. Lískovecká. 
Tito žadatelé budou své 
žádosti aktualizovat až 
v dubnu 2019.

 Renata Baraňáková

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory

Dne 7. 3. a 8. 3. 2019 
bude matrika Magistrá-
tu města Frýdku-Míst-
ku, Palackého 115, uza-
vřena z důvodu školení.

Úřední hodiny budou 
v tomto týdnu následující:

Pondělí 8.00 do 17.00
Úterý 8.00 do 15.00
Středa 8.00 do 17.00

Úřední hodiny na matrice 
v týdnu od 4. do 8. 3. 2019

• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů ne starší než tři 
měsíce; u cizích státních 
příslušníků obdobný do-
klad vydaný domovským 
státem
Co nabízíme:
• pružná pracovní doba
• 25 dnů řádné dovolené, 
možnost čerpání zdravot-
ního volna v délce až tři 
dny v kalendářním roce 
a možnost čerpání nepla-
ceného volna dle kolektiv-
ní smlouvy
• stravenky, volnočasové 

poukázky v hodnotě 4 tisí-
ce Kč, příspěvek na penzij-
ní připojištění
• možnost dalšího vzdělá-
vání formou školení a se-
minářů
• možnost zvyšování jazy-
kových znalostí na praco-
višti
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení 
je nutno si osobně vy-
zvednout do deseti dnů 
po ukončení výběrového 
řízení. Po uplynutí této 
lhůty budou nevyzvednuté 
doklady a podklady skar-
továny.
V přihlášce uveďte i číslo 

telefonu a e-mailovou ad-
resu, abychom vás moh-
li aktuálně informovat 
o přesném datu a hodině 
výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 22. 
2. 2019 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče 
na adresu: 
Hana Kalužová
Magistrát města 
Frýdku-Místku
odbor správy obecního 
majetku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VII. NP 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VIII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², II. NP 
(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 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.

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

Občané nám mohou 
zaslat jakékoli podněty, 
pokud si myslí, že by se 
mělo cokoli v dopravě 
zlepšit. Podněty vkládejte 
do sekce „Napište nám“ 
na stránkách projektu 
www.mobilita-frydekmis-
tek.cz.

Cílem projektu je vy-
tvoření plánu zabývajícího 
se mobilitou, jež ovlivňuje 
celé město, jeho atmosfé-
ru. Jedná se o dopravní 
strategii, která povede 

například ke zlepšení bez-
pečnosti dopravy, snížení 
znečištění ovzduší, hluku, 
spotřeby energií a zlep-
šení účinnosti přepravy. 
Zároveň přispěje k posí-
lení atraktivity a kvality 
městského prostředí.

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

Všechny podněty ob-
čanů budou zodpovězeny 
a do plánu zapracovány.
Ing. Petr Macejka Ph.D, 
UDIMO spol. s .r .o, www.
mobilita-frydekmistek.cz

Město Frýdek-Místek zpracovává
plán udržitelné městské mobility
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Statutární město Frý-
dek-Místek prostřed-
nictvím týmu z živ-
nostenského úřadu, 
který organizuje farmář-
ské trhy ve městě, připra-
vuje znovu i tradiční Ma-
sopustní jarmark. Pokud 
váháte, jestli bude spojen 
s masem nebo půstem, tak 
vězte, že proběhne mimo 
jiné i klasická zabijačka, 
takže náměstí Svobody 
bude 2. března od 8 do 13 
hodin vonět také speciali-
tami z vepřového masa.

Organizátoři slibují pro-
dejce s teplým pultem, kteří 
zajistí prodej zelí, uzenin 
a typických zabijačkových 
specialit – tlačenky, jelit, 
jitrnic, prejtu, ovaru, uze-
ného masa a podobně.

Na akci proběhne i sou-
těž „O nejchutnější koláč“, 
které se zúčastní čtyři pe-
kařství. V soutěžním stanu 
bude pro návštěvníky při-
pravena zdarma ochutnáv-
ka koláčků, kdy následně 
budou moci ohodnotit 
nejlepší vzorek. Pekařství, 

jehož koláč bude nejvíc 
chutnat a v soutěží zvítězí, 
obdrží věcnou cenu. 

V době mezi 10. a 11. ho-
dinou se na náměstí Svo-
body uskuteční rej masek 
spojený s nahrávkou o tra-
dicích a zvycích masopus-
tu. Kdo se připojí k prů-
vodu přilehlými uličkami 
a bude mít na sobě maso-
pustní maškaru (masku), 
obdrží sladkou odměnu.

„Na Masopustním jar-
marku proběhne klasic-
ký prodej farmářských 
produktů, podobně jako 
na Beskydských farmář-
ských trzích, tedy mléčné 
výrobky z ovčího, kozího 
a kravského mléka, prodej 
pečiva – chleby, koláče, 
vdolky, buchty, záviny, fr-
gály, housky, prodej chla-
zené drůbeže – kuřata, krá-
líci, prodej čerstvých vajec, 
medu, džemů, marmelád, 
koření, brambor, česneku, 
kořenové zeleniny, zelí, tu-
řínu, vína, piva a ovocných 
sirupů z lokálního pivova-
ru. Zajištěno bude kromě 

teplého pultu u zabijačky 
mnoho občerstvení – gri-
lované klobásy, bramboro-
vé placky, bude se prodá-
vat teplý punč a svařák se 
zázvorem, medovina, dět-

ský punč, škvarkové tyčin-
ky, čerstvě pražené oříšky, 
trdelník a spoustu dalšího. 
Bude probíhat prodej do-
plňkového sortimentu, ke-
ramiky, šperků, látkových 

tašek, kabelek, dřevěných 
pomocníků do kuchyně – 
vařečky, škrabky, misky 
a podobně,“ přiblížila širo-
kou nabídku za organizáto-
ry Irena Loupová.  (pp)

Sobota 2. 3. 2019
8.00    13.00

nám. Svobody 
v Místku

Masopustní jarmark se zabijačkou – prodej farmářských produktů, 
                                                                                  bohaté občerstvení s nabídkou zabijačkových 
                                                                                  výrobků /klobásy, ovar, prejt, tlačenky, jitrnice, 
                                                                                  jelita, uzené maso atd./ punč, svařák, medovina
Soutěž o nejchutnější koláč              - návštěvníci budou mít možnost zdarma koláče 
                                                                                  ochutnat a také je ohodnotit
Průvod masek                                               – na nám. Svobody a v přilehlých uličkách
                                                                                  /návštěvník, který bude v masce a připojí se 
                                                                                  k průvodu, obdrží sladkou pozornost/
Vyhlášení vítěze o nejchutnější koláč
Ukončení masopustního jarmarku

Program
8.00—13.00

9.00—11.00

10.00—11.00

11.15
13.00

MASOPUSTNÍ  JARMARK

Statutární město Frýdek-Místek pořadá 

www.beskydskefarmarsketrhy.cz, www.frydekmistek.cz, www.visitfm.cz 

Město připravuje Masopustní jarmark se zabijačkou

 
 

 

 

 

 

 

Masopustní jarmark 
Termín: sobota 2. 3. 2019 v době 
od 8.00 do 13.00 hodin 
Místo konání akce: 
náměstí Svobody v Místku 

Beskydské       
farmářské trhy 2019 
Místo konání akce: náměstí Svobody 
v Místku, od 8.00 do 14.00 hodin 
Termíny:  
02. 05. 2019        16. 05. 2019         30. 05. 2019 
13. 06. 2019        27. 06. 2019         11. 07. 2019                                    
25. 07. 2019        08. 08. 2019         22. 08. 2019     
05. 09. 2019        19. 09. 2019         03. 10. 2019      
17. 10. 2019        31.10. 2019           
14.11.2019 - Zabijačka 

Kontakt: Živnostenský úřad  

777 921 809, trhyfm@frydekmistek.cz 

                              

 

 

 

 

  

Velikonoční
městečko

Čt 18. 4.—So 20. 4. | Náměstí Svobody

městečko
Máte v nabídce velikonoční zboží, rukodělné 
výrobky, sazenice nebo místní pochutiny? Přihlaste
se a prodávejte na trzích Velikonočního městečka! 

Přihlášky a informace na www.kulturafm.cz 
a na telefonu 777 728 777
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Předškoláci z frýdecké 
mateřské školy na ulici 
K Hájku přišli do nemoc-
nice zjistit, co je nového 
na dětském oddělení. Pro-
jekt na seznámení dětí 
s nemocničním prostře-
dím nazvaný Nebojte se 
nemocnice, který je určen 
předškolákům a žákům 
prvního stupně základ-
ních škol, pokračuje již 
čtvrtým rokem.

„Postupně jsme oslovili 
mateřské a základní školy 
ve městě a jeho nejbližším 
okolí s nabídkou bližšího 
seznámení dětí s lékaři, 
sestrami, herní terapeut-
kou i diagnostickými vy-
šetřovnami,“ řekla mluvčí 
nemocnice Jolana Filipová. 
„V průměru naše dětské od-
dělení navštíví kolem čtyři-

ceti školních výprav za rok. 
Potvrzuje se nám, že pří-
padná následná hospitaliza-
ce je dítětem lépe snášena, 
protože přijde do prostředí, 
které už zná. Pokračování 
v projektu „Nebojte se ne-
mocnice“ nabízíme školám 
a školkám z frýdecko-mís-
teckého okresu také v letoš-
ním roce,“ doplnila Filipová.

„Děti z mateřské školky 
Naděje na ulici K Hájku 
k nám chodí pravidelně. 
Prošli jsme příjmovou a od-
bornou ambulancí, stan-
dardním lůžkovým od-
dělením, ukázali jsme si 
pokojíky pro děti a dopro-
vázející osoby, vyšetřovny 
a herny,“ popsala průběh 
exkurze herní terapeutka 
Renata Kročková. 

„V odborné ambulan-

ci si děti s paní doktorkou 
vyzkoušely sono vyšetření 
bříška a srdíčka. Na de-
monstrační látkové panence 
Petrušce jsme si v rámci 
vstupního vyšetření uká-
zali, jak probíhá vstupní 
vyšetření, jak vypadají 
jednotlivé orgány v dutině 
hrudní a břišní nebo jak se 
odebírá krev. Moc se dětem 
líbí také praktická ukázka 
poslouchání srdíčka fonen-
doskopem,“ usmála se Re-
nata Kročková.

Cílem projektu je sezná-
mit děti s nemocničním 
prostředím hravě naučnou 
formou, aby v případě hos-
pitalizace byl minimalizo-
ván jejich stres. Zájemci 
o exkurzi si mohou domlu-
vit termín s herní terapeut-
kou na tel. 723 172 310.

Školní výpravy do nemocnice pokračují také letos

Krajský přebor škol 
v šachu opět ukázal, 
že nejlepší hráči jsou 
ve Frýdku-Místku. Prv-
ní turnaj se odehrál 
v Orlové 15. ledna, to se 
utkaly týmy z prvních 
stupňů základních škol, 
a následoval turnaj v Kr-
nově, kde se 17. ledna 
střetla družstva druhých 
stupňů základních škol. 
Ve stejný den ve Stře-
disku volného času Klíč 
ve Frýdku-Místku změ-
řili síly i šachisté škol 
středních.

Pokud bychom sčítali 
medaile, a my je samozřej-
mě sčítáme, pak z celko-
vých devíti jich ve Frýd-
ku-Místku zůstalo šest. 
Důležitější je ale počet 
postupových míst, proto-
že do dalšího kola, tedy 
na mistrovství republiky, 
postupovala z každé kate-
gorie jen první dvě druž-
stva. A těchto postupů 
máme nakonec pět.

Podívejme se nyní 
na konkrétní výsledky. 
První místo a také postup 

v nejmladší kategorii vy-
bojovalo družstvo 8. ZŠ 
FM „A“ ve složení Ondřej 
Šigut, Antonín Zemek, 
Jaromír Osina a David 
Gřundil. Ve druhé kate-
gorii, do níž spadali žáci 
druhých stupňů základ-
ních škol, ale také nižších 
ročníků víceletých gym-
názií, bylo nejúspěšnější 
družstvo Gymnázia Petra 
Bezruče Frýdek-Místek, 
tvořené Markem Mičou, 
Adamem Frankem, Ferdi-
nandem Buchtou a Štěpá-
nem Pekarou, následova-
né družstvem 4. ZŠ F-M 
(Dalibor Mikesch, Marek 
Fizer, Lucie Fizerová, Fi-
lip Walek, Patrik Šebena). 
Vůbec nejlépe ale naši re-
prezentanti dopadli v ka-
tegorii středních škol, kde 
získali všechny medaile. 
Ruce si mnou zejména 
na Gymnáziu Petra Bez-
ruče, neboť vedle vítězství 
v kategorii starších žáků, 
jak bylo vzpomenuto 
výše, získali jeho studen-
ti právě tady další zlatou 
medaili (družstvo „A“ 

ve složení Matěj Kuchař, 
Ondřej Havelka, Kristý-
na Laurincová a Robert 
Demko) a k tomu navrch 
ještě jednu bronzovou 
(družstvo B, za které hráli 
Jan Chlebek, Zuzana Gře-
sová, Rostislav Berezjuk 
a Antonín Plšek). Radost 
ale jistě měli i na SPŠO-
AJŠ Frýdek-Místek, jejíž 
tým (Patrik Štěpán, Tereza 
Beluská, David Mavrev 
a David Pilch) se vklínil 
mezi gymnazisty a získal 
medaili stříbrnou.

Výsledek je tedy tento: 
Z šesti postupových míst 
připadajících na Morav-
skoslezský kraj získala frý-
decko-místecká družstva 
pět. Jistě, i tady se může 
najít někdo neskromný, 
kdo bude namítat, že jed-
no místo nám uniklo, ale 
lepší by bylo přát si zcela 
skromně, aby takto dobré 
časy vydržely frýdecko-
-místeckému šachu i nadá-
le. Všem úspěšným šachis-
tům gratulujeme a držíme 
palce v republikovém kole. 
 Tomáš Adamec

Frýdecko-místecké školy vítězí v šachu
Naše malotřídní škola 

v Chlebovicích se snaží 
o co nejkvalitnější a nej-
poutavější výuku dětí. 
K tomu je zapotřebí nejen 
odbornosti učitelů, ale 
také vybavení školy mo-
derními technologiemi. 

Firma Hanwha Advan-
ced Materials Europe 
s.r.o., se sídlem v Chlebo-
vicích, se rozhodla nám 
s finančně náročným vy-
bavením školy pomoci. 
Těsně před Vánocemi, 
20. prosince 2018, jsme 
ve škole přivítali preziden-

ta této společnosti pana 
Seung Heon Lee, který 
dětem osobně předal zaří-
zení pro interaktivní výu-
ku a drobné upomínkové 
dárky. Děti mu na oplátku 
k velkému díku věnovaly 
vlastnoručně malované 
obrázky.

Velmi si tohoto daru 
vážíme a sponzorovi dě-
kujeme. 

Současně děkujeme 
paní Michaele Kühtreibe-
rové, personální manažer-
ce, za skvělou spolupráci 
na této akci.

V chlebovické základní škole 
se nadělovalo už před Vánoci

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2018/2019 najdete na www. 
.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě. 

AKCE
9. 2. 

ČLOVĚČE, NEZLOB 
SE | O POHÁR MĚSTA 
F-M | DESKOVÉ HRY

Po roce máte opět možnost 
zahrát si tradiční desko-
vou hru Člověče, nezlob se 
a pokusit se vyhrát pohár či 
nějakou deskovou hru.
Věk: 5–99 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 

budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–16.00 hodin | 
Prezence: 9.00–9.30 hodi
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 8. 
2. 2019.

9. 2. 
KOUZLO SUCHÉHO 

PASTELU | VÝTVARNÉ 
TVOřENÍ

Během dopoledne si uká-
žeme skryté kouzlo su-
chého pastelu. Naučíme se 
s ním pracovat tak, aby-
chom ztvárnili danou před-
lohu na papír. Budete sami 
překvapeni, jak toto kouzlo 
funguje.

Věk: 8–12 let, Cena: 90 Kč 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 7. 
2. 2019.
 (Pokračování na str. 13)

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na únor
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Valentýnská výtvarná dílna
12. 2. v 18.00, Místek 

Národní parky Zambie
Cestovatelská přednáška 

– Jiří Tomčík.
14. 2. ve 12.00–16.30, Slezská, 11. 

ZŠ
 Valentýnská výtvarná dílna

15. 2. v 9.00–10.30, Místek
Dětský klub pro rodiče 

s malými dětmi

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: 
info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá:  8.00 – 12.00, 
 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 13.00 – 17.00

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
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, 
vosy, mravenci a některé druhy včel. 
Zpestřením výstavy jsou insektária 
s živým hmyzem i doprovodné ak-
tivity pro děti. Potrvá do 24. února.

Štěpán Mleczko
Výstava představí malbu, grafiku, 
keramiku, kresbu tužkou doplněnou 
barvou. Různorodými technikami 
autor ztvárňuje jak figurální námět, 
tak i krajinu a snové motivy. Výstava 
potrvá do 10. března.

Černobyl 33 let poté
Soubor černobílých snímků fotogra-
fa Luďka Ovesného. V noci dne 26. 
4. 1986 v 1 hodinu, 23 minut a 58 
sekund tamního času, vybuchl 4. 
blok jaderné elektrárny v Černoby-
lu. Desítky tun oxidu uraničitého 
v podobě radioaktivního mraku 
byly rozptýleny po rozsáhlém úze-
mí, přičemž největší množství radi-
oaktivního spadu – 60 % – zasáhlo 
území dnešního Běloruska. Pripjať 

napínavý příběh o jednom setkání 
„po letech“. Sam a Marion totiž bý-
vali manželé.

ČT 14. 2. v 19.00
Zdravý nemocný 

/ Studio DVA divadlo / př. sk. Chyt-
ré rozptýlení / Vstupné 450 Kč

Klasická francouzská komedie 
o panu Arganovi, z nějž bezbřehá 
hypochondrie udělala sobce. Praž-
ské Studio DVA a jeho interpretace 
350 let staré frašky s Karlem Rode-
nem v hlavní roli. 

KONCERTY
PÁ 8. 2. v 19.00
Žalman & spol.

/ mimo předplatné 
/ Vstupné 250 Kč

Žalman působí na hudební scéně 
od roku 1968. Pavel Lohonka je jed-
ním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní 
podobu české folkové scény. Za-
sloužil se o popularizaci lidových, 
zejména jihočeských písní, některé 
z nich tak dostaly příležitost zlidovět 
podruhé.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
NE 10. 2. v 15.00

Plaváček 
/ Divadlo Elf Praha / Vstupné 60 Kč
Plaváček je chlapec jako každý jiný, 
má však navíc notnou dávku štěstí, 
kterou mu daly do vínku sudičky. 
Jeho štěstím je princezna, ale než 
si ji zaslouží, musí splnit obtížné 
úkoly. Kombinace činohry, animace 
loutek, zpěvu a tance. Pro děti od 3 
let.

NE 17. 2. v 15.00
Kašpárek a ježibaba 

/ Divadlo Křesadlo / Vstupné 60 Kč
Kašpárek zabloudí do lesa, ve kte-
rém bydlí ježibaba. Není zlá, ale 
nešťastná. Chce se proměnit pomocí 
čarovné polévky v krásnou čaroděj-
nici. Pohádka s písničkami a soutě-
žemi. Pro děti od 3 let.

KINO
ST 6. 2. v 10.00
Hovory s TGM 

ČR | historický | 12+ | česky | 70 min. 
| 60 Kč | Bio senior

PÁ 8. 2. v 9.30
Pat a Mat: Zimní radovánky 

ČR | animované pásmo | přístupný | 
česky | 60 min. | 30 Kč

SO 9. 2. v 15.00
Raubíř Ralf a internet 

USA | animovaný | přístupný | 113 
min. | 130 / 110 Kč

SO 9. 2. 17.00
LEGO příběh 2 

USA / AUS / DK / CA | animovaný 
| přístupný | dabing | 107 min. | 140 
/ 120 Kč

SO 9. 2. v 19.00
Na střeše 

ČR | komedie | 12+ | česky s anglic-
kými titulky | 97 min. | 130 Kč

NE 10. 2. v 10.00, 17.00
LEGO příběh 2 

USA / AUS / DK / CA | animovaný 
| přístupný | dabing | 107 min. | 140 
/ 120 Kč

10. 2. v 19.00

Marie, královna skotská 
VB / USA | historický | 15+ | titulky 
| 124 min. | 130 Kč

PO 11. 2. v 17.00
Ženy v běhu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 93 
min. | 140 Kč

11. 2. v 19.00 
Touch Me Not 

DE / FR / ČR / BG | experimentální 
| 18+ | titulky | 123 min. | 110 / 90 Kč

ÚT 12. 2. v 16.30
Bohemian Rhapsody

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

12. 2. v 19.00
Žena na válečné stezce 

ISL / FR / UKR | drama | 15+ | titul-
ky | 101 min. | 120 / 100 Kč

ST 13. 2. v 10.00
První člověk 

USA | životopisný | přístupný | titul-
ky | 141 min. | 60 Kč | Bio senior

ST 13. 2. v 17.00
Ženy v běhu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 93 
min. | 140 Kč

ST 13. 2. v 19.00
Na střeše 

ČR | komedie | 12+ | česky s viet-
namskými titulky | 97 min. | 130 Kč

PÁ 15. 2. v 9.30
Zimní putování za pohádkou 

ČSR | pásmo pohádek | přístupný | 
česky | 66 min. | 30 Kč

PÁ 15. 2. v 17.00
LEGO příběh 2 

USA / AUS / DK / CA | animovaný 
| přístupný | dabing | 107 min. | 140 
/ 120 Kč

PÁ 15. 2. v 19.00
Alita: Bojový anděl 

USA / CA / ARG | sci-fi | 12+ | titul-
ky | 120 min. | 130 Kč

SO 16. 2. 15.00
Čertí brko 

ČR / SR | pohádka | přístupný | česky 
| 99 min. | 80 / 60 Kč

SO 16. 2. v 17.00
LEGO příběh 2 

USA / AUS / DK / CA | animovaný 
| přístupný | dabing | 107 min. | 140 
/ 120 Kč

SO 16. 2. v 19.00
Marie, královna skotská 

VB / USA | historický | 15+ | titulky 
| 124 min. | 130 Kč

VÝSTAVY
Do 28. 2.

Pavel Stračánek: Island
Amatérský fotograf a vášnivý cesto-
vatel vás svými fotografiemi zavede 
do kouzelné krajiny Islandu. Pavel 
zde již několik let žije a jako prů-
vodce po ledovcích objevuje krásy 
drsného severského kraje.

www.knihovnafm.cz
7. 2. v 18.00–20.00, Frýdek

Čaj o šesté
Hudebně-literární pásmo Aleše 

Nitry „Rytíři“.
11. 2. ve 12.00–16.00, Frýdek

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
ÚT 12. 2. v 18.00, farní kostel 

sv. Jana Křtitele
Sukovo smyčcové trio

/ př. sk. Chrámové koncerty / Vstup-
né 150 Kč / 100 Kč studenti, senioři 

a ZTP/P
Soubor nese jméno slavného hous-
listy Josefa Suka, jedné z největších 
osobností houslové generace 20. 
století, vnuka skladatele Josefa Suka 
a pravnuka Antonína Dvořáka. Trio 
navazuje na bohatou tradici českých 
komorních souborů, především pak 
slavného Sukova tria.

TANEC
PÁ 15. 2. v 19.00, Národní dům

3. ples pro Frýdek-Místek
/ Vstupné 250 Kč / 400 Kč s večeří
Taneční večer se skvělou hudbou, 
který si užijete na parketu i u baru. 
Po úžasném loňském úspěchu zve-
me znovu Petra Soviče a jeho Gol-
den Big Band Prague, kteří roztan-
covávají plné parkety i v pražské 
Lucerně.

INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
NE 17. 2. v 19.00, 

Kino Petra Bezruče
Diáky: Adam Ondra,

 Čarodějův učeň ve skalách
/ Vstupné 150 Kč do vyprodání 

/ 180 Kč / 200 Kč na místě
Přednáška rodilého Brňáka, který 
začal lézt po skalách už jako malé 
dítě a od té doby nikdy nepřestal. 
Dnes je mu 25 let a patří mezi nej-
lepší lezce světa. Co ho na lezení 
nejvíc baví, co ho motivuje? A proč 
o lezení tvrdí, že je to nejlepší sport 
na světě?

VÝSTAVY
Do 28. 2.

Martina Bartoňová: 
Světelné proměny

Martina Bartoňová je studentka Os-
travské univerzity oboru výtvarné 
výchovy pro střední školy a základ-
ní umělecké školy. Autorčiny obrazy 
pojednávají o ztvárnění umělecké-
ho světla v krajině prostřednictvím 
nových vizuálních technik ve foto-
grafii. Fotografie jsou zpracovány 
formou luminografie, kde je světlo 
hlavním hrdinou.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
ÚT 5. 2. v 19.00

Jenom život 
/ Činoherní studio Bouře / př. sk. 
Silné příběhy / Vstupné 450 Kč

Bystrá komedie se špičkovými di-
alogy dává vyniknout dvěma he-
reckým osobnostem. Manželé Igor 
Bareš a Antonie Talacková se potká-
vají na jednom jevišti, kde rozehrají 
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– „město duchů“, již tři desítky let 
milosrdně pohlcuje divoká příroda. 
Ta, navzdory bezohledným zása-
hům člověka, opětovně opanovává 
prostor a vrací život v plné rozmani-
tosti do míst, které člověk sám sobě 
učinil neobyvatelným. Vernisáž 
ve čtvrtek 28. února v 17.00 hodin. 
Výstava potrvá do 24. března.

AKCE:
Čtvrtek 7. února v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Lázně a léčivé prameny 
na Moravě a ve Slezsku

Prezentace přiblíží známé i ne-
známé nebo dnes již zaniklé lázně 
a prameny. 

Čtvrtek 14. února v 16.30 hodin, 
Zelený dům

Putování Těšínskem
Vlastivědná přednáška přiblíží his-
torické památky, zajímavosti a tu-
ristické atraktivity na Těšínském 
Slezsku. 

DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zámku 
se můžete projít parky v jeho okolí. 
Procházku si můžete zpestřit zábav-
nou hrou pro celou rodinu – vyřešit 
několik úkolů a najít poklad. Více 
informací na webových 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 začátečníky; 
od 13. 1. v 16.30

Středeční kurz jógy pro pokročilé: 
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
Vytvořeno ve Veřejném 

malířském ateliéru
Výstava prací výtvarníků Veřej-
ného malířského ateliéru, jež vede 
Alexander Mosio. Výstava potrvá 
do 6. 3.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 9. února v 15 hodin
Květuška a ježibaba

Eva Schwarzová
Činoherní pohádka s písničkami. 
Podaří se Květušce s pomocí víly 
a lesního skřítka přelstít ježibabu 
s Baziliškem a dostat se z nedobré 
služby zpět domů? Pro děti od 3 let – 
hraje DS KuKo F-M. Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 16. února v 19 hodin

Dům tety Agáty
Komediální detektivka. Soukromý 
detektiv Evžen Mýdlo nás zavede 
do vykřičeného domu v 30. letech 
20. století, kde bude řešit záhadu 
ztraceného prstenu se vzácným dia-
mantem samotné bordelmamá Agá-
ty! Hraje DS KuKo F-M. Vstupné 
100 Kč.

Půjčování kostýmů v únoru:
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

10. 2. v 15.00
Dětský karneval

15. 2. v 17.00
Čaj o páté

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 foto-
koutek, bohatá tombola, k tanci i po-
slechu hraje R.U.M.

Info a předprodej: 731 505 575, 
www.bk-klasik.cz

 pátek 8. 2.
Společenský ples 

Beskydské šachové školy
pátek 15. 2.

Hip Hop CALIN
Calin aka Calin Panfili je člen ra-
pového labelu Comebackgang 
(CBG). Mladý rapper původem 
z Moldávie čerpá inspiraci k tvorbě 
ze svých vlastních zážitků a emocí!  
www.ticketlive.cz

sobota 16. 2. od 19.00
Valentýnský ples

Zažijte neopakovatelnou atmosfé-
ru a užijte si výjimečné okamžiky 
společenské zábavy se svou drahou 
polovičkou či kamarády. DJ a mode-
rátor večera bude všem známý a mi-
lovaný DJ LOWA.
www.ticketweb.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 dob-
rými 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
AKCE

(Pokračování ze str. 11)
18. 2. – 22. 2.

FANTASTICKÁ ZVÍřATA 
| JARNÍ PRÁZDNINY 
| POBYTOVÝ TÁBOR

Navštívíme společně fantastická 
zvířata z kouzelného světa Harryho 
Pottera. Zjistíš, že spousta úžasných 
zvířat, o kterých se moc neví, exis-
tuje i v našem světě. Čeká tě mnoho 
her, zábavy a tvoření. Zkrátka skvěle 
strávené prázdniny!
Věk: 6–15 let, Cena: 1 800 Kč
Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní 
Lhoty | Sraz: 18. 2. | SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Místek, 8.00 

hodin 
Návrat: 22. 2. | Nádraží ČD Frýdek, 
16.20 hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 12. 2. 2019.

18. 2. – 22. 2.
POD POKLIČKOU| JARNÍ 

PRÁZDNINY | PřÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR

Pronikneme do tajů kuchařského 
umění. Navštívíme profesionální 
QQ studio v Ostravě, z jehož dílny 
pochází například magazín o vaření 
Draci v hrnci nebo encyklopedický 
pořad Ty Brďo! Natočíme si vlastní 
pořad. Podíváme se, jak se vyrábí 
medové dorty v Marlence. Jídlo musí 
nejen chutnat, ale i dobře vypadat. 
Nahlédneme pod pokličku slavným 
televizním šéfkuchařům. Samo-
zřejmě nebudou chybět hry, soutě-
že a výtvarné aktivity. Užijeme si 
spoustu skvělé zábavy.
Věk: 6–12 let (zájemcem o tábor se 
může stát dítě, které navštěvuje 1. 
třídu základní školy)
Místo a čas: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 8.00–16.00 ho-
din | Ranní hlídání: od 6.30 hodin
Cena: 1 350 Kč | Děti lze přihlásit 
i na jednotlivé dny za cenu 350 Kč 
na 1 den
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 10. 2. 2019.

Více na www.ocfryda.czGALErIE 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

22. 2. v 17.00 
ČAJ O PÁTÉ

Oblíbené setkání v kruhu přátel 
nad šálkem čaje, tentokrát na téma 
UMĚNÍ JAKO INSPIRACE K PO-
ZITIVNÍMU ŽIVOTU s vyprávě-
ním LENKY KOVALOVÉ o jejích 
zkušenostech s uměním a ARTE-
TERAPIÍ a o tom, jak dokážou po-
zitivně ovlivnit náš život. Jógový sál 
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JIřÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 

EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 1900 - 200, ÚT až ČT 1900 - 2400,

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

HuDEBNÍ KLuB STOuN

KLUB STOUN JE NEKUřÁCKÝ, KUřÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PřED KLUBEM. 

8. 2. pátek HITY ZE ZÁHRO-
BÍ 18PLUS
DJS KOMÁR & KAMIL A TY 
NEJVĚTŠÍ PECKY VŠECH 
DOB.
15. 2. pátek MONKEY BUSI-
NESS
MANKÁČI S NOVOU DESKOU 

„BAD TIME FOR GENTLE-
MEN“ VE TVÉM KLUBU.
16. 2. sobota VIBRATIONS – 
HOUSE PARTY
JOE HARD, SPR, TOMY POPE 
A CHICKEN NA HOUSE PAR-
TY IN DA STOUN.
TIP: 8. 3. MŇÁGA & ŽĎORP

Frýdek, ZŠ El. Krásnohorské.
PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ 

KURZY LEDEN–BřEZEN 
v jógovém sále ve Frýdku

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

2. 3. v 9.00–18.00 
DEN V TICHU

Jednodenní balzám pro tělo a duši 
s maunou a technikami které osvěží 
naše fyzično, ztiší roztoulanou mysl 
a doplní energii pro zvládání každo-
denních náročných situací. 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asisten-
tek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

(20 let praxe)
Návštěvní služba porodní 

asistentky 
(zdarma – na základě 

indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu  

(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PřÍPRAVA K PORODU
26. 2. v 16.45
26. 3. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
5. 3. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

13. 2. v 15.00
13. 3. v 15.00

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Z důvodu nemoci sestřičky bude 
probíhat cvičení až od 7. 3. 2019.

Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

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

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
5., 12., 19. 3.– 9.00

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
5., 12., 19. 3.– 10.00

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: důvěrné 
a bezpečné prostředí pro trávení vol-
ného času, zajímavé aktivity, příle-
žitosti, 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 spo-
lečné malování probíhají čtyři dny 
v týdnu! Od listopadu nabízím so-
botní kurzy techniky paverpol!

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, Bruzovská 2589, 

budova B Goodwillu, 
v přízemí vpravo

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

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

dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

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

celého roku
každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní 
odpočinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů
neděle 10. 2. v 15.00 – 17.00
Komentovaná prohlídka 

s krmením ptáčků

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 dospělé, 
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)

15. 2. od 16.00 
Karneval 

16. 2. 9.30–10.15
O veliké řepě 

Divadélko JednaDvě.

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.

čtvrtek 14. 2. v 19.00
FAJNA MALA SODA 

komediální skečový večer
Večer plný scének, improvizace, 
živé hudby. Každý měsíc v novém 
kabátě s novými scénkami a hud-
bou. 80 Kč.

sobota 16. 2. v 19.00
KONCERT SKUPINY 

ZA HRANICEMI TICHA
Mnoho etnických nástrojů s boha-
tými alikvótními tóny, které působí 
blahodárně na celé tělo i duši. 80 Kč.

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 dět-
mi 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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Všichni příznivci ar-
chitektury a stavebnic-
tví jsou srdečně zváni 
na Ples přátel architek-
tury konaný dne 22. úno-
ra v Národním domě. 
Ples pořádá hlavní ar-
chitekt města Frýdek-
-Místek spolu se spolkem 
Architektura Moravsko-
slezského kraje. 

„Přijďte si zatančit, 
pobavit se a setkat se se 
všemi, kteří se pohybují 

v oboru stavebnictví, ať už 
jste architekti, projektanti, 
stavební inženýři, staveb-
níci, zástupci stavebních 
firem či jejich klienti,“ vy-
zývá hlavní architekt měs-
ta Ondřej Zdvomka. 

Plesem vás bude prová-
zet Ing. arch. Aleš Student, 
Ph.D., hudbu zajistí kapela 
HTK Band a těšit se mů-
žete mimo jiné na bar-
manskou show, vzdušnou 
akrobacii na kruhu nebo 

na stand-up comedy. Sou-
částí plesu bude výstava 
20 studentských projek-
tů budoucích architek-
tů fakulty architektury 
na VUT v Brně. A do-
jde rovněž k vyhlášení 
ceny hlavního architekta 
za nejlepší počin na území 
města Frýdku-Místku. 

Sál Národního domu 
bude otevřen od 19.00, 
ve 20.00 začíná oficiální 
program.

Hlavní architekt Frýdku≈Místku
a spolek Architektura Moravskoslezského kraje

si Vás dovolují  
srdečně pozvat na

pátek 22. února 2019
v reprezentativních prostorech  

Národního domu Frýdek≈Místek
ve 20:00 hodin (sál otevřen od 19:00 h)

K tanci a poslechu hrají:
HTK Band

Doprovodný program:
stand-up comedy          předtančení / dance show          barmanská show          Aerial hoop / vzdušná  

akrobacie        bohatá tombola        vyhlášení ceny hlavního architekta města F≈M za nejlepší počin  
na území MS kraje        výstava 20 studentských projektů budoucích architektů VUT Brno

Vstupné 300 Kč

Prodej vstupenek od středy 23. ledna 2019 on-line na webu www.kulturafm.cz, na kontaktním místě Nové scény  
Vlast, v Turistických informačních centrech ve F≈M, Beskydském informačním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
Tel. 558 646 888 / info@visitfm.cz.  
Další informace o prodeji vstupenek na www.archples.cz.

www.archples.cz

Architekti mají „svůj“ ples

Druh práce: ředitel Národ-
ního domu Frýdek-Místek 
„příspěvková organizace“
Místo výkonu práce: Frý-
dek-Místek 
Platová třída: v souladu 
s nař. vlády č. 341/2017 Sb. 
dle dosaženého vzdělání
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpokla-
dy:
1. minimálně střední vzdě-
lání s maturitní zkouškou
2. znalost problematiky 
řízení příspěvkové organi-
zace
3. základní znalost následu-
jících předpisů:
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů
• zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů
• nař. vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů
4. orientace v kulturním 
prostředí
5. praxe s organizováním 
kulturních a společenských 

akcí 
6. praxe na výkonné řídící 
pozici výhodou 
7. organizační a komuni-
kační dovednosti
8. občanská a morální bez-
úhonnost
9. zdravotní způsobilost
Písemně zašlete:
• přihlášku: jméno, příjme-
ní a titul uchazeče, datum 
a místo narození uchazeče, 
státní příslušnost uchaze-
če, místo trvalého pobytu 
uchazeče, číslo občanského 
průkazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana, 
datum a podpis uchazeče
(uveďte kontaktní adresu, 
telefon, případně e-mail)
• úředně ověřené kopie do-
kladů o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání
• strukturovaný životopis, 
ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalos-
tech a dovednostech
• koncepci rozvoje organi-
zace (maximálně 4 strany 
strojopisu)
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů (ne starší tří mě-
síců) nebo doklad o jeho 
vyžádání
• čestné prohlášení o plné 
svéprávnosti
• lékařské potvrzení o způ-

sobilosti k vykonávání po-
žadované činnosti (ne starší 
tří měsíců)
K výběrovému řízení bu-
dou přijaty pouze přihlášky 
podané do uvedeného ter-
mínu a doložené komplet-
ními doklady (přihlášku, 
životopis, koncepci rozvoje 
organizace a čestné prohlá-
šení vlastnoručně podepiš-
te).
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení 
je nutno si osobně vy-
zvednout do deseti dnů 
po ukončení výběrového 
řízení. Po uplynutí této 
lhůty budou nevyzvednuté 
doklady a podklady skar-
továny.
Předpokládaný nástup: 
dohodou
Informace: 
www.frydekmistek.cz

Přihlášky podejte v ter-
mínu do 15. 2. 2019 na ad-
resu:
MAGISTRÁT MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU, 
Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, 
Radniční čp. 1148, 738 22
 Frýdek-Místek, k rukám 
Ing. Jiřího Adámka.
Obálku označte textem: 
„výběrové řízení – neot-
vírat“

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Národní dům 

Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, se sídlem Palackého 134, 
738 02 Frýdek-Místek, IČ: 70632405

Faunapark připravuje 
na 10. února mezi 15.–17. 
hodinou komentovanou 
prohlídku s krmením 
ptáčků, na březen pak 
dílničku s výrobou pta-
čích budek, na duben 
akce Hledání velikonoč-
ního vajíčka a Architek-
ti: Made in Ostrava!!! 
a květen bude měsícem 
realizace projektu PRO-
JEKT374.

O co jde? Tento projekt 
má za cíl zajistit natře-
ní a opravu plotu kolem 
Faunaparku ve Frýdku-
-Místku, který je složen ze 
374 vlnitých plechových 

dílců. Některé díly je nut-
no vyměnit a některé je 
nutno obrousit ocelovým 
kartáčem a natřít zákla-
dovou a vrchní barvou. 
Hledá se proto 374 patro-
nů, kteří si adoptují jeden 
plech a na své náklady jej 
všichni společně v jeden 
den natřou, opraví a budou 
do budoucna udržovat. 

„Podmínkou je fyzická 
účast na dni D, kdy bude-
me společně všichni malo-
vat a opravovat. Každý si 
zakoupí ocelový kartáč, 
štětce, ředidlo, základovou 
a svrchní barvu. Odměnou 
všem bude nejen nádher-

ný pocit z pomáhání, ale 
i jméno spolu s ostatními 
374 na tabuli cti projek-
tu, která bude upevněna 
na natřeném plotu. Z cel-
kového počtu 374 zbývá 
už jen 168 volných plechů 
k adopci,“ sdělil za fauna-
park Petr Dvořáček.  (pp)

Faunapark a jeho PROJEKT374

ples
třetí

pro frýdek≈místek

Pá 15. 2. | 20.00 | Národní dům
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

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

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

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichy 

731 504 306  

CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA 
Jedná se o odborné komplexní skupinové cvičení 
vedené fyzioterapeutkou. Maximálně 8 osob ve skupině!!! 
KDY: Pondělí 17-18h, 18-19h Úterý 18-19h 

Středa 17-18h, 18-19h Čtvrtek 17-18h 
Úterý 17.15-18h CVIČENÍ NA DIASTÁZU A PÁNEVNÍ DNO 
Středa 10-11h FIT PO PORODU – Cvičení pro maminky s dětmi 
Přihlášky na tel: 724 500 216 nebo mailem na refyt@seznam.cz 
KDE: REFYT ambulance sportovní fyzioterapie, www.refyt.cz  
 

 

Nabídka na pronájem standardního obecního bytu 
s dluhem po předchozím nájemci

Byt č. 8 o velikosti 1 + 3 v domě čp. 1713, ul. Beskydská, 
k. ú. Místek s dluhem ve výši 69.072 Kč.

Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě 
na č. 558 609 364 nebo 558 609 363. 

Po prohlídce nahlásí žadatel svůj zájem o pronájem bytu do 20. 2. 2019 
na odbor správy obecního majetku, Radniční 10, kanc. č. 208, 

(tel. 558 609 181 nebo 558 609 364).
Bližší informace a podmínky pronájmu jsou uvedeny 

na stránkách www.frydekmistek.cz


