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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
máme za sebou poslední zasedání zastupitelstva v tom-

to roce, kde se stal hlavním tématem rozpočet. Někteří 
opoziční zastupitelé vůči němu vystupovali trochu schi-
zofrenně, kdy nás na jednu stranu zpovídali, co všechno 
jsme ještě nestihli udělat z programového prohlášení, jako 
by bylo formulováno na jeden rok, a nikoliv na čtyřleté 
období, upozorňovali, že by se ještě mělo stavět to či ono, 
ale na druhou stranu se vyslovovali proti úvěru. Frýdek-
-Místek přitom v této chvíli patří k nejméně zadluženým 
městům v republice a i špičkoví ekonomové doporučují 
s blížící se ekonomickou recesí povzbuzovat ekonomiku 
ze strany státu i úvěrovými finančními prostředky.

Událostí číslo jedna, která ovšem přebila úplně vše, se 
ale stal vražedný incident v Ostravě, který „dostihl“ kaž-
dého. Nás, vedení města, konkrétně na vernisáži v Muzeu 
Beskyd, kde jsme hned uctili oběti minutou ticha. Podob-
né záležitosti se už v republice staly, nemluvě o mnohem 
horších událostech ve světě, ale tentokrát už to bylo pro 
všechny obyvatele Frýdku-Místku příliš blízko, aby se 
nás událost nedotkla. Vzpomněl jsem si při této příležitos-
ti i na pár nepěkných komentářů k adventním opatřením 
republikové a městské policie na náměstí a jsme znovu 
u těch rozporuplných projevů. Někteří budou brojit proti 
různým bezpečnostním opatřením nebo „svobodu ome-
zujícím“ kamerám, na druhou stranu asi s povděkem při-
jmou, když povedou k vypátrání nebezpečného pachatele. 
Chci jen říct, že najít rovnováhu není vždy jednoduché, 
vždy je něco za něco, a že na miskách vah nebývá většinou 
ta jedna úplně prázdná. V souvislosti s nadcházejícími Vá-
nocemi bych vám chtěl proto popřát, ať najdeme všichni 
co nejvíce rovnováhy v našich životech a našem konání.

 Michal Pobucký

Téma: Co byste přáli městu  
pod stromeček? (str. 2)

Výstava betlémů si vysloužila 
podepsání memoranda  (str. 3)

Česká hokejová dvacítka před MS 
v hale Polárka!   (str. 6)

Nebyla to rozhodně 
procházka růžovým sa-
dem, i když zaznívala 
slova o chudobkách i chr-
pách modrých. Nakonec 
ale zastupitelstvo na svém 
prosincovém jednání 
po dlouhé debatě schválilo 
podobu rozpočtu na příští 
rok i návrh střednědobé-
ho výhledu rozpočtu měs-
ta na léta 2021–2022.

Hospodaření města vý-
razně kritizovala opozice. 
Například Zbyněk Šostý 
(Naše Město) se nechal sly-
šet, že jej rozpočet neoslo-
vil, oblast školství označil 
za chudobku a dodal, že „je 
pro, aby se financoval sport, 
ale že město není tak boha-
té, aby každému dalo, co si 
nárokuje, co požádá“. „Naši 
voliči si nechtějí půjčovat. 
Je pěkné, že se občané do-
zví, že záhony tvoří chrpa 
modrá a kde létá jaký ptá-
ček, je to krásné, ale bude 
se to muset omezit. Je nut-
no nastartovat redukci roz-
počtu,“ dotkl se ještě jednou 
květeny Zbyněk Šostý.

Náměstek primátora pro 

školství Pavel Machala mu 
připomněl, že do školství 
šlo mnoho desítek milionů 
do zateplování škol i jejich 
vybavení, že rozpočet po-
čítá například s tělocvič-
nou v Chlebovicích za 30 
milionů, ale také sdělil, že 
ve vedení radnice je shoda 
na tom, že při první roz-
počtové změně se při pří-
znivém vývoji financí kapi-
tola školství ještě posílí.

Jiří Kajzar (Naše Město) 
kritizoval „enormní ná-
růst výdajů“ i nové dotační 
programy, „apetit neustále 
něco kupovat“ – například 
hospodu v Zelinkovicích 
nebo hotel Centrum – a při 
vyjmenování balastních 
(neužitečných) výdajů se 
dotkl i městské hromadné 
dopravy zdarma. „Oče-
kával bych, že se tomu dá 
nějaký rámec, nějaké brzdy, 
že se město začne chovat re-
alističtěji vzhledem k tomu 
výhledu, nebo chce předat 
město s dluhem, který je 
predikován na 400 milio-
nů?“ tázal se Jiří Kajzar.

Všechny opoziční výtky 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Největší debata se strhla nad rozpočtem. 
 Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo nejvíce debatovalo o rozpočtu města

Prosincové zasedání 
zastupitelstva rozhodlo 
o tom, že už i Frýdek-
-Místek se zařadí mezi 
města s vyhláškou regu-
lující o nedělích a svátcích 
hlučné činnosti, spojené 
s užíváním sekaček, cir-
kulárek, motorových pil, 
křovinořezů a podobně. 
Vzešla z podnětu občanů 
a jak se dalo očekávat, 
našla si své zastánce i od-
půrce.

Například Zbyněk Šostý 
z Našeho Města se nechal 
slyšet, že mu z takové vy-
hlášky běhá mráz po zá-
dech a že občané a celé 
zahrádkářské kolonie si vy-

hlášku v této formě nepřejí. 
„Nevím, proč tady hovoříte 
za všechny zahrádkářské 
kolonie, já mám ze dvou 
informace naprosto opačné, 
navíc mezi sebou takový 
úzus dávno dodržují,“ opá-
čil mu náměstek primátora 
Karel Deutscher.

„Ve většině okolních ob-
cích již tato vyhláška platí, 
my jsme se tomu obloukem 
vyhýbali, takže jsme jedni 
z posledních. Doufali jsme, 
že se lidé dokáží dohod-
nout, ale ta potřeba tady je, 
já jim to pískat nehodlám,“ 
reagoval primátor Michal 
Pobucký, kterého podpořil 
i náměstek primátora Mar-

cel Sikora s tím, že občané 
oslovovali zástupce osad-
ních výborů, aby město vy-
hlášku zavedlo.

„Není třeba regulovat 
úplně všechno, vyhláška mi 
připadá nadbytečná. Prak-
tický dopad bude ten, že 
znesváření sousedé budou 
na sebe volat městskou po-
licii a ta má mnoho jiných 
věcí na práci,“ přidal se 
ke kritikům Jakub Tichý 
(Piráti). „Chcete vyhlášku 
proti cirkusům, ale argu-
mentujete, že není třeba 
regulovat všechno,“ vpálil 
Pirátům Karel Deutscher. 
Pro vyhlášku se nakonec 
našlo 27 hlasů.  (pp)

Město má protihlukovou vyhlášku

hromosvodně shrnul Jaroslav 
Chýlek: „Opozice nad roz-
počtem vždycky křičí, mo-
bilizuje, varuje, apeluje a po-
dobně, mluví o obrovském 
zadlužení, že to město ne-
zvládne, ale přesto, že tu jsou 
ti rozhazovační socani, tak 
jsme v době, kdy jsme jedno 
z nejméně zadlužených měst, 
jsme dobrým příkladem, 
jsme dáváni spíše za vzor...“ 
 (Pokračování na str. 2)
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„Město je územně sa-
mosprávným společen-
stvím občanů. Bez obča-
nů nemůže město vůbec 
fungovat. Přání městu 
pod stromeček, se proto 
týká všech občanů naše-
ho města. 

Každý by měl začít 
u sebe. Najít si chvilku 
a sám si zhodnotit, co 
dělám pro svou rodinu, 
zda je to dost nebo málo, 
co by šlo ještě zlepšit 
ve vzájemných vztazích, 
aby rodina byla spokoje-
ná a pak to hlavní, najít 
v sobě sílu a nedostatky 
postupně odstraňovat. 

Dalším krokem je pře-
nesení klidu a pohody 
z osobního života na své 
okolí, své spoluobčany 
a tím i na město. Kromě 
kritiky nedostatků se ak-
tivně podílet na odstraně-
ní toho, co se mi ve městě 
nelíbí. 

Proto bychom městu 
nejen pod stromeček přá-
li jen takové občany, kteří 
se budou o dění ve městě 
zajímat, budou projevo-
vat svou spokojenost i ne-
spokojenost s cílem do-
tvoření takového města, 
ve kterém se budou dobře 
cítit, ve kterém budou 
chtít žít a na které budou 
hrdi.

Jménem Klubu zastupi-
telů za KSČM Vám všem 
přeji, šťastné a veselé 
vánoční svátky a v roce 
2020 jen samá pozitiva 

a sociální jistoty.“ 
 Ivan Vrba 
 za Klub KSČM

„Vrcholí čas adventu, 
doba zklidnění a rozjí-
mání, přichází největší 
křesťanské svátky. Letos 
bohužel poznamenané 
obrovskou lidskou tragé-
dií, která připravila o ži-
vot rukou šíleného střelce 
šest nevinných lidí. Dlou-
ho jsme považovali naši 
zemi za enklávu napros-
tého bezpečí. Ukazuje se, 
že ani toto není jistota. 
Jsme v duchu s rodinami 
obětí a soucítíme s jejich 
hlubokou bolestí. Věřím, 
že právě v těchto dnech 
víc než kdy jindy spo-
lečně vnímáme, že jsme 
součástí jednoho lidského 
společenství. Proč se tedy 
dlouhodobě necháváme 
jako společnost rozdělovat 
a štěpit ve srovnání s touto 
tragédií na základě úpl-
ných malicherností? Proč 
se necháváme ovládat je-
dinci, kteří svou moc často 
staví na pokrytectví, lži 
a přetvářce? Proč naslou-
cháme samozvaným maji-
telům univerzální pravdy, 
uzurpátorům moci a jedin-
cům, kteří systematicky 
naleptávají naši občanskou 
společnost? A je jedno, 
jestli se bavíme o naši 
zemi nebo o našem městě. 
Máme své životy ve svých 
rukách, jsme odpovědni 
za své činy. Záleží na kaž-

dém z nás, jestli takovým 
lidem ustoupíme a nechá-
me si vzít naši svobodu. 
Buďme hrdými lidmi, kte-
ří jsou si vědomi své hod-
noty, vědomi si svých práv 
i povinností. Nenechejme 
nikoho, ani falešné morál-
ní autority, aby ovládaly 
nebo interpretovaly naše 
životy. Překonejme strach, 
který často zaslepuje. Přej-
me lidem, kteří stále ještě 
nenašli vnitřní klid a bojí 
se o své světské statky, po-
zice a postavení, aby i oni 
našli cestu z bludného 
kruhu závislosti. Buďme 
velkorysí… A závěrem? 
Nejen ve svých myšlen-
kách, ale zejména v činech 
nezapomínejme, že pomoc 
bližnímu je jedním ze zá-
kladních kamenů našich 
životů. Pořád věřím, že 
hodnot, které nás spojují, 
je mnohem více než pře-
kážek, které by nás měly 
rozdělit. Pokoj všem lidem 
dobré vůle…“ 

Petr Korč, Naše Město

„V první řadě bych přál 
městu a tedy nám všem, 
kteří v něm žijeme, méně 
hádání a předpojatosti 
a více normální lidské ko-

Všem občanům města 
přejeme šťastné a veselé Vánoce, 

plné klidu a pohody.
Rada města Frýdku-Místku

Téma pro opozici: Co byste přáli městu pod stromeček?

munikace. Oč by všechno 
bylo jednodušší, kdyby-
chom spolu, místo vzá-
jemného přesvědčování se 
o svých pravdách, prostě 
mluvili a poslouchali se. 
Přeji nám všem také méně 
lhostejnosti a více souná-
ležitosti, méně anonymi-
ty a více sousedství, více 
tolerance a pochopení. 
I když to snad zní banálně 
a pateticky.

A když už to všechno 

píši zrovna do Zpravodaje 
Rady města, přeji městu 
vedení a úřady, o kterých 
skoro nebudou vědět a nad 
kterými se nebudou muset 
rozčilovat, protože věci 
zkrátka budou fungovat 
dobře a podle očekávání. 

Hezké Vánoce všem!“ 
 Jakub Tichý, Piráti

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou  redakč-
ně upravovány)

 (Pokračování ze str. 1)
„...Rozpočet ústy opo-

zice je vždy chaotický, 
nesystémový, jednou do-
konce neměl ducha, ale 
koalice má tu zodpověd-
nost, musí hledat balanci 
mezi výdaji a já jsem pře-
svědčen, že i této koalici 
se to daří. Máme tolik 
plánů, a je dobře, že je 
máme, ale nikdy samo-
zřejmě na všechny nebu-
de dost peněz, vždycky 
upřednostňujeme něja-
ké priority. Žádná velká 
akce se nepostavila bez 
úvěru, ale nakonec jsme 
jej splatili a jsme na tom, 
jak jsme. Rozpočet je cit-
livě vybalancovaný, v pří-
jmech konzervativně, 
ve výdajích uvážlivě.“

„Peněz nikdy nebude 
tolik, aby byli uspokoje-
ni všichni, je třeba hle-
dat střední cestu. Kdyby 
platil stát městu všechny 
služby, co si objedná, 
bylo by peněz v rozpočtu 
více a mohli jsme toho 
více realizovat, ale to 
tady bohužel nevyřeší-
me, to je téma rozpočto-
vého určení daní,“ přidal 
se primátor Michal Po-
bucký a připomněl, že 
hospodaření města příští 
rok nejvíce ovlivní výdaj 
ve výši čtvrt miliardy ko-
run na kanalizaci v okra-
jových částech města. 
(O dalších výdajích roz-
počtu více v příštím zpra-
vodaji a na webu města) 
 (pp)

Zastupitelstvo nejvíce 
debatovalo o rozpočtu města

Svícny, vánoční 
ozdůbky, betlémy, de-
korace, inspiraci ke sto-
lování, to vše najdete 
na tradiční vánoční vý-
stavě v Domě včelařů 
na Fojtství v Chlebo-
vicích, kde místní klub 
seniorů svou každoroční 
expozicí připomněl vá-
noční tradice a zvyky.

„Chodím tu jako téměř 
místní rád, vždycky to 
tady na vás už dýchne tou 
předvánoční atmosférou 
a potkáte tu známé a sou-
sedy. Ti si dají nějakou 
tu medovinku a mohou 
si popovídat a ještě se 
na chvíli před tím před-
vánoční shonem, který 
nikoho z nás nemine, 
zastavit,“ říká náměstek 
primátora Pavel Macha-
la. Jeho kolega náměstek 
primátora Marcel Sikora 
se zařadil mezi ty, kteří 
si zakoupili svícen, aby 
si aspoň trochu těch Vá-
noc už odnesli domů, 
a společně si vyzkouše-
li i obyčej s pouštěním 

skořápkových lodiček se 
svíčkou. „Nebylo to moc 
průkazné,“ smáli se ne-
jasné odpovědi na svou 
budoucnost.

Zdejší klub seniorů 
má své obvyklé výstavní 
kousky, ale vždy i nové 
nápady a dekorační před-
měty a chybět nemohou 
ani perníky v nejrůzněj-
ší formě, od podkoviček 
po adventní kalendář. Vše 
je spojeno s osvětou, která 

připomíná, jak se Vánoce 
slavily kdysi, co k době 
adventní neodmyslitelně 
patřilo. „Asi nejdůležitěj-
ší je, že se v těch základ-
ních věcech toho zase až 
tolik nezměnilo, že se za-
chovaly symboly Vánoc, 
což vlastně znamená, že 
se tradice daří předávat 
– a určitě k tomu napo-
máhají i výstavy podobné 
této chlebovické,“ uzavřel 
Marcel Sikora.  (pp)

Vánoční tradice v Chlebovicích

VÁNOCE V CHLEBOVICÍCH: Náměstci Pavel Ma-
chala a Marcel Sikora vyrazili na Fojtství za vánočními 
tradicemi.  Foto: Petr Pavelka
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Vedeno snahou za-
chovat a připomenout 
lidové tradice ukázkami 
betlémů v čase Vánoc 
uzavřelo Statutární měs-
to Frýdek-Místek Me-
morandum o spolupráci 
s pořadateli tradiční 
výstavy betlémů, která 
už v celé republice nemá 
obdoby. Organizátoři 
navázaní na tiskárnu 
Kleinwächter deklarova-
li s radnicí společný zá-
jem při pořádání výstav 
v prostorách 8. ZŠ.

„Zajistíme pro pořa-
datele výstavy bezplatné 
užívání prostor školy, pro-
tože chceme podpořit sku-
tečně unikátní akci, kte-
rou za dva dny navštíví až 
okolo sedmi tisíc lidí, což 
je nejlepší důkaz její mi-
mořádnosti. Letos má mít 
výstava už dvě stě exem-
plářů a je předpoklad, že 
bude expozice dále růst,“ 
sdělil náměstek primátora 
Pavel Machala. „Je skvělé, 
že máme ve Frýdku-Míst-
ku takové nadšence, kteří 
každý rok připraví výsta-
vu, co opravdu pohladí 
po duši. Víme, jak je ná-
ročné něco takového zaji-
stit, kolik lidí tím musí žít, 
aby se výstava v takovém 
rozsahu mohla uskuteč-

nit. A chtěli jsme snažení 
pana Kleinwächtera a jeho 
kolegů ocenit a deklaro-
vat podporu do dalších 
let. Zvlášť když na jed-
notlivých ročnících for-
mou řezbářských plenérů 
vzniká unikátní betlém 
s kulisami města,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký.

Samotný Josef Klein- 
wächter měl pro vedení 
města při podpisu memo-
randa spoustu vánočního 
povídání, z něhož bylo pa-
trné, že Vánoce jsou pro 
něj specifickým obdobím, 
svátkem rodiny. Není 
divu, že pak samotná at-
mosféra výstavy vtahuje 
lidi natolik, že kolikrát 
přijdou znovu, se souse-
dy, dalšími rodinnými 
příslušníky nebo známý-
mi, kterým chtějí podob-
ný zážitek rovněž dopřát. 
A počet návštěvníků se 
tak rok co rok „nabaluje“, 
stejně jako množství ex-
ponátů, od betlémů v ná-
ušnici, ořechu, v korku 
od vína až po pohyblivý 
betlém zachycující průběh 
dne od ranního kokrhání 
do stmívání s odbíjením 
zvonů. Co betlém, to pří-
běh. Přijďte se přesvědčit 
i vy ve dnech 26.–27. pro-
since.  (pp)

PODPIS MEMORANDA: Město zdůraznilo svou participaci na výstavě betlémů

Výstava betlémů si vysloužila podepsání memoranda

V místeckém Národ-
ním domě se 5. prosin-
ce uskutečnila první 
Konference sociálních 
služeb, s podtitulem 
Společně k druhým, 
jíž se zúčastnilo na 250 
sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociál-
ních službách. 

Byly pro ně připraveny 
odborné přednášky, které 
byly ze stran účastníků 
hodnoceny velmi kladně. 
Dozvěděli se například, 

jak předcházet syndromu 
vyhoření, zazněla ale i té-
mata jako Konflikt v ro-
dině a jejich řešení, Bez-
pečnost pro seniory nebo 
Návykové látky ve škol-
ním prostředí. Odpoled-
ne patřilo workshopům 
se zaměřením například 
na netolismus – závis-
lost na sociálních sítích, 
na zajištění péče senio-
rům v domácím prostředí 
nebo canisterapii. 

„Síť sociálních slu-

žeb na území města je 
již za léta jejího budová-
ní stabilizovaná a díky 
spolupráci poskytovatelů 
a města funguje jako spo-
lehlivý záchranný systém 
pro lidi, kteří ho potře-
bují. V současné době se 
kladou čím dál vyšší ná-
roky na kvalitu poskyto-
vaných služeb, což obnáší 
mít odborné a vzdělané 
zaměstnance. Cílem této 
jednodenní konferen-
ce tedy bylo především 
prohloubení odbornosti 
pracovníků sociálních 
služeb,“ uvedla vedoucí 
odboru sociálních služeb 
Jarmila Kozlová.

„Poskytovatelé sociál-
ních služeb po podobném 
setkání volali, a proto 
jsme přišli s tímto for-
mátem konference, která 
jim nabídla širokou šká-
lu odborných přednášek 
a zajímavých informací,“ 
doplnil k nové vzdělávací 
akci náměstek primátora 
Marcel Sikora.  (pp)

PRVNÍ SVÉHO DRUHU: Konference sociálních slu-
žeb v Národním domě.  Foto: Petr Pavelka

Konference sociálních služeb
Rezervoár vody z pra-

mene v Hájku je z důvodu 
nástupu období s mrazi-
vým počasím opět zazi-
mován. Voda nyní ale stále 
vytéká z potrubí pod re-
zervoárem, přičemž tento 
„náhradní“ prostor byl le-
tos upraven. Vede k němu 
nově vybudované schodiš-
tě olemované zábradlím. 

„V roce 2016 byla reali-
zována oprava rezervoáru, 
ze kterého vytéká voda bě-
hem většiny roku. Aby v re-
zervoáru voda nezamrzla 
a nepoškodila ho, přistupu-
jeme již tradičně ke zvykům 
dávno minulým a rezervoár 
každoročně zazimovává-

me. To znamená, že voda 
je prostřednictvím tzv. by-
passu odváděna do nižší-
ho bodu pod rezervoárem, 
odkud vytéká. Letos jsme 
tento prostor upravili, vede 
k němu nové schodiště se 
zábradlím, takže i v zimě 
bude přístup a nabírání vody 
z pramene v Hájku poho-
dlnější a také bezpečnější,“ 
uvedl náměstek primátora 
Radovan Hořínek. 

Voda z pramene v Hájku 
je pravidelně kontrolována 
a bude tomu tak i v zimě. 
Vzorky budou odebírány 
z trubky pod rezervoárem, 
takže kvalita vody bude 
známa i nadále.

ZAZIMOVÁNÍ: K zimnímu vývodu je nyní lepší pří-
stup.  Foto: Petr Pavelka

Pramen je v zimním režimu

Změna jízdních řádů od 15. prosince
Ministerstvo dopravy 

vyhlašuje každoročně ter-
míny, ve kterých je možné 
uplatnit změny v jízdních 
řádech. Ve Frýdku-Míst-
ku nové jízdní řády MHD 
platí od neděle 15. prosin-
ce.

„Občané mají již tradičně 
možnost se k jízdním řádům 
vyjádřit. V rámci připomín-
kového období v termínu 
od července do září jsme 
obdrželi 31 připomínek. 
V 80 procentech jsme žá-

dostem vyhověli, jednalo se 
převážně o časové posuny, 
tedy o uspíšení nebo opož-
dění spojů,“ řekl náměstek 
primátora Karel Deutscher.

Nové jízdní řády jsou 
ke stažení na webu města, 
v tištené podobě jsou k mání 
například na autobusovém 
stanovišti, a to za 15 korun.

Se změnou jízdních řádů 
platných od 15. prosince se 

mění také názvy dvou zastá-
vek v místní části Lískovec, 
výstižnější pro lidi neznalé 
místních poměrů.

Autobusová zastávka 
Lískovec, Mateřská škola 
(na lince 311) se bude nově 
jmenovat Lískovec, U Hřbi-
tova. A zastávka Lískovec, 
Fabík točna (na lince 301, 
305, 311 a 319) se přejmeno-
vává na Lískovec, Marlenka.
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Pořádá statutární město  prostřednictvím .

 

Rozsvěcování Pátek 29. 11.

15.30   Pěvecký sbor Caro Raškovice
16.45   Rozsvícení stromu
17.00   The Tap Tap

Sobota 30. 11.

16.00   The Beatools
17.00    Sugar and Spice

Neděle 1. 12.

15.00   Los Pedros
16.00   Céline Bossu
17.00   Jaroslav Pszczolka

Pondělí 2.12. 
16.00   Noirmal
17.00   Botanyk

Úterý 3. 12.

16.00   Vítězky Talentu 2019
17.00    Dolls In The Factory

Středa 4. 12.

15.00   Sboreček 2. ZŠ
16.00   Places
17.00   Slepí Křováci

Čtvrtek 5. 12.

15.30   Mikuláš – rozdávání balíčků
17.00   Koncert Josefa Vágnera se sborem ZUŠ FM

Pátek 6. 12.

16.00   Noemiracles
17.00   Lucie Redlová & Garde

Sobota 7. 12.

10.00   Nezbedná čarodějka/Divadlo Silesia
11.00   Cimbálová muzika Portáši
15.00   Evamore
16.00   Café Industrial
17.00   Silesian Dixie Band

Sobota 14. 12.

10.00   Vánoce se skřítky/ Divadlo Křesadlo
11.00   Cimbálová muzika Sli¤a
15.00   Líšky
16.00   F-M Band
17.00   Náhoda

Sobota 21. 12.

10.00   Taškařice s pastýři/Divadlo Kejkle
11.00   RukyNaDudy
15.00   Okýbachi
16.00   Fred Madison
17.00   Akuma

Neděle 22. 12.

10.00   Vánoční povídání o pejskovi a kočičce
             /Řád červených nosů/
11.00   Cimbálová muzika Úsměv
15.00   Petr Vrána Taraba
16.00   Benny Hill Band
17.00   René Souček

Pondělí 23.12.

10.00   Ondra Klímek
11.00   Bublifunk s Milanem Michnou

Neděle 15. 12.

10.00   O drakovi Bramborákovi/Divadlo V batohu
11.00   Cimbal HellBand
15.00   Hrozen
16.00   Lesanten
17.00   Stanley´s Dixie Street Band

Pondělí 16.12.

16.00   Sbor Osma a Osminka
17.00   Kaczi

Úterý 17. 12.

16.00   Modrý déšť
17.00   Vadim and Co.

Středa 18. 12.

16.00   To
17.00   Superfox

Čtvrtek 19.12.

16.00   Saca
17.00   Čadi

Pátek 20. 12.

16.00   Přátelé Dr. Melouna
17.00   Downbelow

Neděle 8. 12.

10.00   O kouzelné vánočce s myškou Klárkou…
11.00   Devětsil
15.00   Adam Bartoš
16.00   David Vysloužil & Acoustic Iris
17.00   Dobráci od kosti

Pondělí 9. 12.

15.00   Sboreček Trnečky MŠ J. Trnky
16.00   Comar in the Cube
17.00   4Fourband

Úterý 10. 12.

15.00   Sbor MŠ Čejky
16.00   Markéta a její mu±oni
17.00   Ptakustik

Středa 11. 12.

15.30-17.00   Vítězové Beskydského Slavíka
17.30-18.30   Catena Musica
18.00   Česko zpívá koledy

Čtvrtek 12. 12.

15.00   Sbor MŠ Pohádka
16.00   Čeladenka
17.00   Rockstar FM

Pátek 13. 12.

16.00   Festival Souznění - Meridian
17.00   LUCIE Cover Band

ADVENTNÍ MĚSTEČKO
29. 11. - 23. 12. 2019

Ukázka práce kovářů
Dětský vláček / ul. Tržní / zdarma
Tvořivé dílny / Náměstí Svobody
Ježíškova pošta / Náměstí Svobody
Živá zvířátka / ulice Tržní 

Změna programu vyhrazena

 Foto: Petr Pavelka
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Mezinárodní den dob-
rovolníků vyhlásila Or-
ganizace spojených náro-
dů a slaví se od roku 1986. 
Den 5. prosince je tak 
svátkem lidí, kteří bez ja-
kéhokoli nároku na hono-
rář věnují svůj čas a ener-
gii těm, kdo jejich pomoc 
potřebují. Většinou si roli 
dobrovolníků uvědomu-
jeme pouze v případě, 
kdy jsou více vidět – jako 
při přírodních katastro-
fách, kde obvykle pomá-
hají zmírnit následky 
škod. Tento den má proto 
připomenout, jak je jejich 
pravidelná a dlouhodobá 
práce pro společnost dů-
ležitá.

Mezi hlavní důvody, 
proč lidé pomáhají, patří 
potřeba být užitečný ostat-
ním, ale svou roli hraje také 
náboženské přesvědčení 
a další faktory. Motivace 
jednotlivců k dobrovolné 
činnosti je tak u každého 
jedinečná. „Naši dobro-
volníci zmiňují, že je tato 
činnost velmi obohacuje 
a získávají skutečné přáte-

le a nové zkušenosti. Starší 
lidé, kteří se stanou dů-
chodci, hledají smysluplné 
využití času. Mladí lidé 
zase chtějí mít zkušenost 
z prostředí, které zatím ne-
znají,” říká Radomír Špin-
ka, ředitel humanitární ne-
ziskové organizace ADRA.

Dobrovolníci pomáhají 
pravidelně a dlouhodobě

V rámci patnácti dobro-
volnických center ADRA 
pomáhají dobrovolníci se-
niorům, lidem se zdravot-
ním postižením, osamo-
ceným a nemocným nebo 
sociálně znevýhodněným 
dětem. Svou přítomností 
pomáhají těmto lidem zís-
kat zpět radostný pohled 
na svět a změnu perspekti-
vy. V Adře 65 % dobrovol-
níků pomáhá již delší dobu, 
přičemž téměř 40 % více 
než dva roky.
Nejvíce dobrovolníků je
mezi studenty a seniory

Dobrovolnickému sek-
toru v organizaci ADRA 
dominují ženy, které tvoří 
více než 80 % všech dobro-
volníků. Největší skupinu 

STOLETÁ V HOSPICI: Městský hospic se umí vý-
borně postarat i o lidi v opravdu požehnaném věku 
a letos zde měli i jednu výjimečnou oslavu – stole-
té Adély Fišerové. Ta se narodila ve Frýdku v roce 
1919 „na Potoční v dřevěném domku u trati“. Po-
chází ze sedmi děvčat, z nichž pouze tři se dožily 
dospělosti. Vždy se podle rodinných příslušníků 
stravovala skromně, ale měla ráda sladké obědy. 
V mládí ráda tančila a zpívala a dodnes má stále 
hezký alt, má ráda staré české písničky a jejím ob-
líbeným zpěvákem byl vždycky Karel Gott. Má dvě 
dcery a syna, čtyři vnoučata, devět pravnoučat a tři 
prapravnoučata.  Foto: Jana Matějíková

Mezinárodní den dobrovolníků – hrdinů každodenního života

V letošním roce získa-
la Armáda spásy, Domov 
Přístav Frýdek-Místek, 
dotaci Moravskoslez-
ského kraje z Progra-
mu na podporu zvýšení 
kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Morav-
skoslezském kraji. Díky 
této podpoře jsme mohli 
vytvořit soukromí u lů-
žek 29 uživatelů, a to 
pomocí kolejnicového 
systému. 

Instalací tohoto systému 
došlo k optickému rozdě-
lení pokojů, které umož-
ňuje uživateli vytvořit si 
soukromí dle svých indi-
viduálních potřeb. Mož-

ností vytvořit si svůj osob-
ní prostor můžeme snížit 
výskyt konfliktních situ-
ací, psychickou nepohodu 
uživatele, vytvoříme dů-
stojnější místo pro odpo-
činek, spánek a provádění 
úkonů péče u uživatele. 

Rádi bychom poděkovali 
Moravskoslezskému kraji 
za poskytnutí této dotace. 

 Pracovníci Domova 
 Přístav Frýdek-Místek

Vytvoření soukromí uživatelům 
Domova Přístav Frýdek-Místek

V rámci patnácti dobro-
volnických center ADRA 
pomáhají naši dobrovol-
níci seniorům, lidem se 
zdravotním postižením, 
osamoceným a nemocným 
nebo sociálně znevýhod-
něným dětem. Největší 
dobrovolnická centra se 
nachází v Ostravě, Frýd-
ku-Místku, Havířově 
a v Brně, přičemž více než 
80 % dobrovolníků ADRY 
pomáhá v Moravskoslez-
ském kraji. 

Dobrovolníci jsou lidé, 
kteří bez jakéhokoli nároku 
na odměnu věnují svůj čas 
a energii těm, kdo jejich 

pomoc potřebují. Dochá-
zejí do zařízení sociálních 
služeb, nemocnic, hospiců 
i dětských domovů. Spo-
lečně chodí na procházky, 
jezdí na výlety, čtou si, hra-

jí společenské hry nebo si 
jen povídají. Dobrovolníci 
chodí za potřebnými při-
bližně na 1–2 hodiny týdně. 
Chceme, aby tuto službu 

dělali dlouhodobě, a proto 
je vedeme k tomu, aby ra-
ději tuto činnost dělali kratší 
dobu a pravidelně. A mys-
lím, že se to daří, protože 
máme dobrovolníky, kteří 
se této činnosti věnují i více 
jak 10 let. 

Vážení dobrovolníci i vy, 
kteří o zapojení se do dob-
rovolnických aktivit uvažu-
jete, srdečně vám přeji vše 
nejlepší do nového roku, 
pevné zdraví a dobré vzta-
hy. 

 Radomír Špinka, 
 ředitel humanitární 
 neziskové organizace 

 ADRA Česká republika

Poděkování dobrovolníkům – 
hrdinům každodenního života

dobrovolníků pak předsta-
vují studenti (34 %) a ak-
tivní skupinou jsou také 
lidé v důchodovém věku 
(necelých 15 %). Nejstarší 
dobrovolnici je dokonce 
88 let. Paní Emílie je dob-
rovolnicí již od roku 1985, 
kdy začala pomáhat v cha-
ritativním šatníku, kde 
působí dodnes. Přibližně 
40 % dobrovolníků Adry 
má ukončené středoškol-
ské vzdělání a kolem 20 % 
dobrovolníků má ukončené 
vzdělání vysokoškolské.

Celkový počet dobrovol-
níků v posledních letech 
roste, i díky přibývajícím 
dobrovolnickým centrům 
v dalších městech. V roce 
2018 ADRA koordinovala 
činnost 2 575 pravidelných 
dobrovolníků. Finální po-

čet za rok 2019 ještě není 
k dispozici, zatím ale toho-
to čísla nedosahuje. V pří-
padě zájmu o dobrovol-
nickou činnost se můžete 
přihlásit i vy.

ADRA pomáhá
ADRA je mezinárodní 

humanitární organiza-
ce poskytující pomoc li-
dem v nouzi. ADRA ČR 
je součástí mezinárodní 
sítě organizací ADRA, 
které pracují ve více než 
130 zemích světa. V Čes-
ké republice působíme 
od roku 1992. Poskytu-

jeme okamžitou pomoc 
doma i v zahraničí při 
mimořádných událostech. 
Zároveň realizujeme dlou-
hodobé projekty s cílem 
poskytnout lidem žijícím 
v chudobě a ve špatných ži-
votních podmínkách tako-
vou podporu, aby dokázali 
vzít život do vlastních ru-
kou. V České republice se 
ADRA zaměřuje na dobro-
volnictví, globální rozvojo-
vé vzdělávání a psychoso-
ciální pomoc. 

ADRA ČR (grafy: lis-
topad 2018 – říjen 2019)

Čechy 19,5%

Více než dva roky

Méně než 1 rok

Více než jeden rok (a měné než dva roky)
25,2%

Morava a Slezsko 80,5%

35,3%

39,6%
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Hokejové mistrovství 
světa juniorů, které se 
uskuteční od 26. prosin-
ce 2019 do 5. ledna 2020 
v Ostravě a Třinci, už 
pomalu klepe na dveře! 
Hokejoví fanoušci však 
budou moci vidět jeho 
aktéry v akci ještě před 
jeho začátkem. Všech de-
set týmů odehraje v rám-
ci kempů přípravné 
zápasy na území České 
republiky a jedno atrak-
tivní utkání se odehraje 
také ve frýdecko-místec-
ké hale Polárka!

Přípravné zápasy ode-
hrají jednotlivé týmy 
od 19. do 23. prosince. 
Českou reprezentaci čekají 
před začátkem šampioná-
tu dva zápasové testy. 20. 
prosince od 17.30 změří 
výběr trenéra Václava Va-
radi ve Frýdku-Místku síly 
s týmem Švédska a v nedě-
li 22. prosince se v třinecké 
WERK ARENĚ představí 
ve „federálním“ souboji 

s kolegy ze Slovenska.
Frýdecko-místecká hala 

Polárka zve na atraktiv-
ní konfrontaci Varaďova 
týmu proti výběru Tre 
Kronor. Předprodej vstu-
penek odstartoval v pátek 
6. prosince. Zakoupit je 
lze na konkrétní místa 
za jednotnou cenu 140 Kč, 
na https://wm20.enigoo.
cz/online/#/pripravneza-
pasy. Návštěvou tohoto 
přípravného utkání navíc 
podpoříte místní děti. Celý 
výtěžek ze vstupného totiž 
poputuje na konto mláde-
že HC Frýdek-Místek.

Česká hokejová re-
prezentace U20 bude 
ve Frýdku-Místku už 
začátkem týdne. Hlavní 
trenér Varaďa společně se 
svými kolegy si vybrali 
pro svůj tréninkový kemp 
právě moderní halu Po-
lárka, kterou vybudovalo 
město v roce 2014.

Přípravné utkání je vel-
kou poctou pro celé město 

u řeky Ostravice. Statu-
tární město Frýdek-Mís-
tek už několik let velmi 
aktivně podporuje místní 
mládež a prvoligový ho-
kejový klub, který od roku 
2015 úzce spolupracuje 
s extraligovým týmem HC 
Oceláři Třinec. Vzájem-
ná synergie obou klubů 
a města přináší naprosto 
hmatatelné výsledky.

Do Frýdku-Místku 
v rámci prvoligových 
utkání již zavítali takové 
hvězdy českého hokeje 
jako například Jaromír Jágr 
nebo Václav Prospal. Navíc 
minulý rok v hale Polárka 
se představili vycházející 
hvězdy z Finska a letos při-
jedou Švédové. Ke všemu 
několik hráčů, kteří prošli 
frýdecko-místeckým klu-
bem už v minulosti, dostalo 
pozvánky do mládežnic-
kých reprezentací, a do-
konce se staly mistry nej-
vyšší české soutěže ledního 
hokeje. V aktuálním širším 

Přátelská utkání
reprezentací U20

Pá 20. 12. 2019 | 17:30

HALA POLÁRKA
FRÝDEK-MÍSTEK

ČESKO
ŠVÉDSKO

Domácí TJ Sokol 
Frýdek-Místek přivítal 
loňské vítěze extraligy 
z Olomouce. Naše volej-
balistky se snažily s mis-
trem držet krok, což se 
jim až do polovin setů 
dařilo, ale pak v koncov-
kách hostující celek uká-
zal svou kvalitu.

V prvním setu byl vy-
rovnaný průběh do stavu 
13:13, poté sérií pěti servisů 
Michalíkové Olomouc od-
skočila na 17:13 a set s pře-
hledem vyhrála. V druhém 
setu domácí tým držel 
krok do poloviny sady, pak 
hostující hráčky zlepšily 
hru v útoku a Sokol jen ko-
rigoval výsledek. I v třetím 

setu byla Olomouc lepším 
týmem a měla utkání pod 
kontrolou.

Veronika Šnellyová (ka-
pitánka TJ Sokol F-M): 
„Jsme rády, že jsme po ce-
lou dobu zápasu soupeři 
vzdorovaly a hrály vyrov-
naně. Gratuluji soupeři 
k vítězství.“

Jaroslav Vlk (trenér TJ 
Sokol F-M): „Olomouc 
potvrdila roli favorita, my 
jsme sice bojovali, ale Olo-
mouc nám moc nedovolila. 
Ukázala zkušenosti v roz-
hodujících fázích hry.“

Katarina Dudová (kapi-
tánka VK UP Olomouc): 
„Jsme rády za vítězství 3:0 
po náročném programu.“

Petr Zapletal (trenér VK 
UP Olomouc): „Důležité 
vítězství, plnili jsme tak-
tické pokyny, měli jsme 
problémy se servisem, což 
pramenilo z toho, že jsme 
trénovali s jinými míči.“

Sestava: Borovcová, Ha-
dáčková, Šnellyová, Pluha-
řová, Jurčíková, Uhrová, 
libero Teperová. Střídaly: 
Petrová, Šprochová

Česká hokejová dvacítka před MS v hale Polárka! 

V malebném prostředí 
Krkonoš ve Špindlero-
vě mlýně se ve dnech 9. 
až 16. 11. utkali nejlepší 
šachisté na Mistrovství 
ČR juniorek a Polofinále 
mistrovství ČR juniorů 
2019.

Jako už tradičně měl 
i Frýdek-Místek v sou-
těžích zastoupení hráčů 
z šachových klubů, jejichž 
činnost město podporuje. 
Vynikajícím výkonem se 
prezentovala frýdecko-
-místecká studentka Gym-
názia Petra Bezruče WCM 
Zuzana Gřesová (Meziná-
rodní šachová akademie 
Interchess), která v průbě-
hu turnaje jako nasazená 

hráčka č. 1 své nasazení 
potvrdila a výhrou v 8. 
kole devítikolového klání 
si zajistila celkové prven-
ství v turnaji juniorek. Vy-
hrála obě dívčí kategorie 
do 18 a 20 let a bude tak 
v příštím roce reprezen-
tovat Českou republiku 
na mistrovství světa juni-
orek a dorostenek do 18 
a 20 let, které se budou 
konat v Rumunsku a Indii.

Podrobný výsledkový 
servis a komentář na-
jdou šachoví příznivci 
na webových stránkách 
Mezinárodní šachové aka-
demie Interchess www. 
.interchess.cz. 

 Sergej Berezjuk

Dvě zlaté medaile Zuzany Gřesové 
na Mistrovství ČR juniorek v šachu

Předvánočním během 
byl zakončen 22. ročník 
Běžecké ceny mládeže. 
A poslední závod ješ-
tě zamíchal pořadím, 
ve dvou případech do-
konce na prvním místě. 
V devatenácti závodech, 
které běžecký seriál za-
hrnoval, se v šesti věko-
vých kategoriích bodově 
prosadila tisícovka dětí 
– 523 děvčat a 478 chlap-
ců.  

Z výše uvedeného počtu 
43 dětí startovalo ve všech 
závodech a může se těšit 
na speciální cenu. Kromě 
tří kategorií ovládli naši 
běžci všechny ostatní. 
V dorostenkách byla nej-
lepší Eliška Kopcová, kte-
rá se právě na posledním 
závodě dostala před dosud 
vedoucí Kláru Ningero-
vou. Dorostence vyhrál 
Patrik Stankov. Ve star-

ším žactvu se díky vítěz-
ství v posledním závodě 
vyhoupla do čela Anna 
Cagašová, před vedou-
cí Karolínu Vilčkovou. 
Mezi kluky byl nejlepší 
Franta Szkatula z Jablun-
kova. Mladší žactvo vy-
hrála Barča Bystřičanová 
a Kuba Jányš. V přípravce 
se podařilo nejvíce bodů 
nasbírat Viktorii Barto-
ňové a Vojtovi Kulichovi 
z Jablunkova. V minipří-
pravce zvítězila jablun-
kovská Lenka Trombíko-
vá a náš Ondra Mynarz. 
Mezi nejmladšími benja-
mínky byla nejlepší Míša 
Münsterová a jasným 
vítězem u kluků se stal 
Tonda Míček. Všem bla-
hopřejeme. Slavnostní vy-
hlášení proběhne v neděli 
5. ledna 2020 od 15 hodin 
ve velkém sále Národního 
domu v Místku.

V Běžecké ceně mládeže dobojováno

výběru Václava Varadi na-
příklad figuruje jméno Nic-
ka Malíka, Adama Rašky 

a Jonáše Peterka, což jsou 
hráči, kteří působí nebo pů-
sobili v HC Frýdek-Místek.

S MISTRYNĚMI: Volejbalistky Sokola jasně podlehly 
loňským vítězkám extraligy z Olomouce. 
 Foto: Petr Pavelka

Sokolky s mistryněmi bez šance
TJ Sokol F-M – VK UP Olomouc 0:3 (17:25, 21:25, 19:25)
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Mnoho řádků už bylo 
na stránkách Zpravodaje 
popsáno o úspěších hráčů 
Beskydské šachové školy. 
Ale nikdy tu nebylo řeče-
no, že ve Frýdku-Místku 
se mohou do šachového 
dění zapojit i ti, kdo nema-
jí ambice hrát výkonnost-
ní šach a vyhrávat prestiž-
ní turnaje, přivítali by ale 
možnost poměřit své síly 
s hráči své úrovni přimě-
řenými a mohli společně 
prožívat radost ze své 
oblíbené hry. Ta možnost 
tady je, jmenuje se Přebor 
Klubu přátel šachu a hra-
je se už od roku 2011!

V těchto dnech se do-
hrává podzimní klubový 
přebor a zároveň se připra-
vuje nový klubový přebor 

s mírně klamavým označe-
ním jarní. Koná se od led-
na do dubna a je otevřen 
všem zájemcům o šachovou 
hru. Hraje se vždy v úterý 
od 17.30 ve Středisku volné-
ho času Klíč na ulici Pioný-
rů. V současné době turnaj 
navštěvují zhruba čtyři de-
sítky šachistů různé výkon-
nostní úrovně, od opravdu 
vytrénovaných přeborníků 
po řekněme vyloženě rekre-
ační hráče. I když se jedná 
o jeden společný turnaj, 
ve skutečnosti systém hry 
spojuje dohromady tři vý-
konnostní skupiny hráčů, 
které odlišuje tzv. pomoc-
nými nasazovacími body, 
a každá z těchto skupin si 
také rozděluje čtyři finanční 
ceny pro nejlépe umístěné 

hráče stejné bonifikační 
skupiny. Navzdory názvu 
klubový přebor není pod-
mínkou být členem nějaké-
ho klubu, hrát mohou i nere-
gistrovaní, turnaj je opravdu 
otevřen všem, bez rozdílu 
pohlaví a dokonce i věku. 
Nejmladší účastníci jsou 
děti školou povinné, nejstar-
šímu účastníkovi je neuvěři-
telných 98 let. Podrobnější 
informace je možno získat 
na webových stránkách 
BŠŠ www.chessfm.cz, pří-
padně přímo v SVČ Klíč 
u pana Antonína Surmy. 
Jarní klubový přebor začíná 
7. ledna a všichni zájemci 
jsou srdečně zváni. Kvůli 
registraci je ovšem třeba 
dostavit se již v 17.15. 

 Tomáš Adamec

Přijďte si i vy zahrát šachy

Navzdory všem potí-
žím s hráčským kádrem, 
daným zraněními a ad-
ministrativou spojenou 
s cizinci v týmu, si Bes-
kydy proti Ústí věřily 
a doufaly v lepší zítřky. 
S výpadkem ve druhém 
setu zápas nakonec do-
padl podle očekávání 
i přání.

S nasazením vstoupili 
do zápasu s SK Volejbal 
Ústí nad Labem 7. prosin-
ce volejbalisté Black Vol-
ley Beskydy a poměrně 
přesvědčivě získali prv-
ní set. Ovšem v druhém 
setu se hra otočila, Ústí 
se začalo dařit na servisu 
i bloku a domácí volejba-
listé nedokázali srovnat 
ztrátu, kdy už v úvodu 
hosté odskočili o sedm 
bodů. „Vstup do druhého 
setu se nám nepodařil, ale 
nic jsme nevzdávali,“ řekl 
kapitán Black Volley Bes-
kydy Tomáš Široký, který 
se vrátil do hry po zranění. 
„Ve třetím setu se prostě 

začínalo od nuly. Zápas se 
nám podařilo dohrát kon-
centrovaně, už jsme soupe-
ře nepustili do hry.“

Domácí vyhráli zápas 
3:1 a odlepili se ode dna ta-
bulky, kde naopak zůstává 
Ústí nad Labem, jehož tre-
nér Jakub Salon neskrýval 
po utkání zklamání. „Tako-
vý výsledek jsme si za naši 
hru zasloužili. Prostě teď 
nehrajeme dobrý volejbal,“ 
popsal Jakub Salon. „Nej-
sem si jistý, zda naši hráči 
mají dostatečnou kvalitu 
na nejvyšší soutěž.“

Trenér Black Volley 
Beskydy Přemysl Kubala 
byl i před tímto zápasem 
v těžké situaci, tým trápí 
rozsáhlá marodka. „V po-
sledních zápasech jsme 
se trápili na bloku, proto 
jsme se primárně zaměřili 
na obranu na síti a v zá-
pase to bylo vidět,“ řekl 
Přemysl Kubala. „Dařilo 
se Mečiarovi na přihráv-
ce, Krysiak se osvědčil 
na pozici univerzála a je-

kam za sportem a relaxací

Vánoční turnaj v ping-pongu
Dne 26. 12. pořádá TJ Slezská – 2. ZŠ Frýdek-Mís-

tek, z. s. tradiční slavnostní 40. Vánoční turnaj ve stol-
ním tenise v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka.

Prezentace 8.30–9.00 hodin, příchod boční brankou 
(zastávka MHD u Gustlička). Sportovní obuv s sebou.

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

Novoroční čtyřlístek
KČT odbor TJ VP Frýdek-Místek srdečně zve pří-

znivce turistiky na Novoroční čtyřlístek s hvězdico-
vým výšlapem na Prašivou, který se uskuteční v neděli 
5. ledna na Prašivé v době od 11 do 14 hodin.

Pro účastníky je zajištěno posezení na chatě s mož-
ností občerstvení. Za příznivého počasí bude před chatou 
připraveno ohniště, kde se můžete ohřát a opéct buřty.

Příspěvek ve výši 20 Kč bude použit na rozšíření 
programu KČT „Turistika pro všechny“, ve kterém 
KČT buduje turistické trasy pro zdravotně handicapo-
vané spoluobčany – vozíčkáře.

Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek se skvě-
lým způsobem prezento-
val o víkendech 16. a 23. 
listopadu na krajských 
přeborech mladších či 
starších žáků a dorostu 
v Opavě a Havířově. 

Dohromady jsme 
do Frýdku-Místku přivezli 
z jednotlivých disciplín 35 
medailí, z toho 11 zlatých! 
Krajskými přeborníky pro 
rok 2019 se stali: Teodor 
Raška – 9letí, Vincent Sar-
közi – 10letí, Anna Stu-
dénková – 14letí a Štěpán 
Surma – dorost.

VÝHRA S ÚSTÍM: Beskydy tříbodovým ziskem poskočily ze dna tabulky na devátou 
příčku.  Foto: Petr Pavelka

Tým Black Volley Beskydy získal cenné tři body
Black Volley Beskydy – SK Volejbal Ústí nad Labem 3:1 (25:19, 17:25, 25:18, 25:20)

Valcíři půjdou do jar-
ních odvet Moravsko-
slezské fotbalové ligy 
s novým trenérským ve-
dením. Na lavičce Lipiny 
totiž skončil dosavadní 
kouč Martin Pulpit. 

Za koncem trenérské šta-
ce Martina Pulpita ve Stov-
kách stojí osobní důvody 
a oboustranná dohoda mezi 
ním a klubem. Klubové ve-
dení MFK Frýdek-Místek 

tak nyní bude intenzivně 
hledat nového kouče. O veš-
kerých změnách v realizač-
ním týmu bude klub fanouš-
ky co nejdříve informovat 
na svém webu a trenérovi 
Pulpitovi přeje v jeho dal-
ším případném působišti, 
ale také i v jeho osobním 
životě, mnoho úspěchů 
a děkuje mu za vše, co pro 
frýdecko-místecký fotbal 
doposud dělal a udělal.

Pulpit již není trenérem Lipiny

LSK F-M výtečně na krajských přeborech
Další medaile pak při-

dávali: Ema Ryšková, 
Anna Milotová, Lukáš 
Novotný, Tobias Raška, 
Matěj Kornel, Bára Bro-
žová, Matouš Matloch, 
Vanda Žálková, Daniel 
Venglář a Filip Hladík.

Těmito výsledky jsme 
se stali nejúspěšnějším 
klubem v počtu medailí 
v okrese Frýdek-Místek. 
Mnozí z úspěšných naše 
město pak budou repre-
zentovat na MČR či Po-
hárech Moravy. Budeme 
držet palce, ať se i na nad-
cházejících vrcholných 

akcích značka LSK F-M 
objeví co nejvýše. Dě-
kujeme našim trenérům 
za skvělou přípravu a dě-
kujeme našim sportovcům 
za skvělé výkony. Doko-
nalé!

den ze svých nejlepších 
zápasů odehrál Kozák, 

který tlačil soupeře servi-
sem i v útoku,“ hodnotila 

frýdecko-místecká volej-
balová ikona.
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TAXISLUŽBA PRO SENIORY 
FRÝDEK-MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb 
zajišťuje  službu pro seniory starší 70 let trvale bydlící na území města Frýdku-Místku
navazující na sociální služby Taxislužba pro seniory - Frýdek-Místek.

Služba je provozována na území města Frýdku-Místku a místních částí Chlebovice, Zelinkovice, 
Lysůvky, Lískovec a Skalice. Tuto službu si můžete objednat předem od 6,00 do 18,00 hodin na 
telefonním čísle:
                                                                       +420 777 359 100 
s tím, že samotná jízda bude uskutečněna v pracovních dnech pondělí až pátek (mimo soboty, 
neděle a státní svátky) v době od 6,00 do 14,00 hodin.
Službu může využít senior starší 70 let maximálně 6 x do měsíce a cena za jednu jízdu 
bude přepravcem účtována ve výši  20  Kč  (tj. poplatek za přistavení vozidla).

Kam Taxislužba pro seniory – Frýdek-Místek jezdí?

Pro využití služby si senior, případně osoba, které senior udělí plnou moc, musí vyřídit 
průkazku s názvem Taxislužba pro seniory – Frýdek-Místek. 

Průkazku lze vyřídit od 2. ledna 2020 v úřední dny na:
Magistrát města Frýdku-Místku 
odbor sociálních služeb
oddělení koncepce a rozvoje
Radniční 1149, Frýdek-Místek
(dveře č. 114)
tel.: 558 609 317
úřední dny: pondělí a středa: 8.00 - 17.00 hod.
                     čtvrtek:              13.00 - 15.00 hod.

Bližší informace naleznete na webových stránkách statutárního města Frýdku-Místku
www.frydekmistek.cz.

k lékařům 
do nemocnice a na polikliniku 
na návštěvu hřbitovních míst v Chlebovicích, Lískovci, Lysůvkách, 
Skalici a Frýdku
na pobočky České pošty 
na autobusové a vlakové nádraží 
na úřady např. Magistrát města Frýdek-Místek, Úřad práce Frýdek-
Místek, OSSZ Frýdek-Místek

V letošním roce 
o vánočních svátcích 
a na Nový rok bude svoz 
komunálního odpadu 
proveden opět bez vět-
ších změn. Ve dnech 20. 
12. 2019, 23. 12. 2019, 
27. 12. 2019 a dne 30. 12. 
2019 proběhnou svozy 
komunálního i separova-
ného odpadu beze změn.

Dne 1. 1. 2020 svoz 
komunálního i separova-
ného odpadu neproběhne. 

Náhradní termín svozu je 
4. 1. 2020. Svoz vytřídě-
ného odpadu (tj. separo-
vaného odpadu – papíru, 
plastu a skla) bude před 
vánočními svátky, během 
vánočních svátků i před 
Novým rokem posílen. 
Ve městě budou prove-
deny mimořádné svozy 
papíru a plastu, aby ne-
docházelo k přeplňování 
nádob.

Svoz popelnic od rodin-

V sousedním Polsku se 
opět rozšířil africký mor 
prasat (AMP). V sou-
vislosti s tím Krajská 
veterinární správa pro 
Moravskoslezský kraj 
upozorňuje na riziko 
opětovného zavlečení ná-
kazy do České republiky 
a připomíná dodržování 
zásad biologické bezpeč-
nosti v chovech domácích 
prasat i při obchodování 
s vepřovými produkty 
a zvěřinou.

Pro drobnochovatele do-
mácích prasat platí zásada:

- dojde-li k úhynu cho-
vaného prasete, nepro-
dleně tento úhyn ohlásit 
na místně příslušné Kraj-
ské veterinární stanici 
pro Moravskoslezský 
kraj, Na Obvodu 1104/51, 
703 00 Ostrava-Vítkovice, 
z důvodu vyšetření uhy-
nulého prasete na AMP.

Na území celé České 
republiky stále platí ZÁ-
KAZ:

- přikrmování a ome-
zení vnadění prasat divo-
kých, je nařízen jejich ce-
loroční intenzivní lov,

- dovozu trofejí z prasat 
divokých ze zemí s výsky-
tem AMP

- používat v chovech 
prasat seno a slámu pochá-
zející ze zemí s výskytem 
AMP

- krmení prasat domá-
cích kuchyňskými odpady 

(zbytky nezkonzumova-
ných jídel).

Velkým rizikem je 
samotné maso a masné 
výrobky jak z domácích 
porážek, tak z neznámých 
zdrojů. Rizikem je také 
maso z neprohlédnutých 
divokých prasat. Veškerá 
ulovená divoká prasata 
musí být laboratorně otes-
tována Krajskou veteri-
nární správou na AMP.

Nové ohnisko nákazy je 
vzdáleno 120 km od severní 
hranice s Českou repub-
likou. V současné době je 
hlášen výskyt AMP vedle 
Polska také na Ukrajině 
a v Srbsku, dále jsou pozi-
tivní nálezy výskytu AMP 
hlášeny v 9 členských stá-
tech EU: ze Slovenska, Ma-
ďarska, Rumunska, Belgie, 
Bulharska, Itálie (výskyt 
pouze na Sardinii), Eston-
ska, Litvy a Lotyšska.

Mysliveckým spolkům 
je doporučováno, aby 
dodržovali mimořádná 
veterinární opatření, tj. 
intenzivní celoroční lov 
prasat divokých bez ohle-
du na věk či pohlaví.

Na člověka se AMP ne-
přenáší a nepředstavuje 
pro něj zdravotní nebezpe-
čí. Ovšem AMP je nebez-
pečné, vysoce nakažlivé 
onemocnění domácích 
i divoce žijících prasat 
všech plemen a věkových 
kategorií. Pro akutní for-
mu onemocnění je charak-
teristická vysoká horečka, 
krváceniny v játrech, sle-
zině, na výstelce krevních 
cév a mízních uzlinách 
a také vysoký počet úhynů.

Další informace nalez-
nete na webových strán-
kách Státní veterinární 
správy.  odbor životního 
 prostředí a zemědělství

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

Africký mor prasat – upozornění

ných domů proběhne dle 
harmonogramu, kromě 
dne 1. 1. 2020. Náhradní 

svoz bude proveden dne 4. 
1. 2020.

Vánoční provozní dobu 

sběrných dvorů, skládky 
odpadů a kompostárny 
naleznete v tabulce.
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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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 10, na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 18/1) 
– Radniční
nebytový prostor č. 1.23 o výměře 55,62 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.24 o výměře 6,23 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.25 o výměře 10,22 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.26 o výměře 9,28 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.27 o výměře 1,99 m2, I. 
NP (WC)
stavba č.p. 46, na pozemku p.č. 61 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 61) – 
Zámecké náměstí
nebytový prostor o výměře 39,5 m2, I.NP (ne-
bytový prostor)
nebytový prostor o výměře 2,1 m2, I.NP (scho-
diště)
nebytový prostor o výměře 1,2 m2, I.NP (před-
síňka)
nebytový prostor o výměře 1,8 m2, I.NP (WC)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², II. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP 
(kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná 
plocha a nádvoří, (stavba je součástí pozemku 
p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytový prostor o celkové výměře 16,13 m², I. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m², 
I.NP (sociální zařízení)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 m2, I. 
NP (provozovna)
nebytové prostory o výměře 26,63 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 m2, I. 
PP (sklad)
nebytový prostor o celkové výměře 6,51 m2, I. 
PP (chodba)
nebytový prostor o celkové výměře 11,63 m2, I. 
PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 18,77 m2, I. 
PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 4,63 m2, I. 
PP (koupelna)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m2, I. 
PP (WC)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o 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 14,12 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, V. 
NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, V. 
NP (sklad)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 70,46 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor o výměře 2,11 m2, I. NP (zá-
dveří)
nebytový prostor o výměře 7,265 m2, I. NP 
(chodba)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místec-
ká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je sou-
částí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká 
kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře 
39,3 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 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 č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je sou-
částí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká 
kasárna: kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí po-
zemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, 
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, 
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavě-
ná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, 
II. NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

V některých lokalitách 
ve Frýdku-Místku dojde 
v následujících dnech, 
v období vegetačního kli-
du, ke kácení vzrostlých 
stromů a keřů. Důvo-
dem ke kácení je údržba 
ochranného pásma plyno-
vodu, zajištění provozní 
bezpečnosti plynové sou-
stavy, kterou provozuje 
společnost GridServices, 
s.r.o. 

Ve Frýdku dojde ke ká-
cení dřevin na ulici Roky-
canova, A. Staška, K Hájku 
a Příkrá. V Místku se bude 
kácet na ulici Křížkovského, 
V. Talicha, 28. října a J. Mys-
livečka.

Celkem dojde k vyká-
cení 29 stromů (např. bo-
rovice, javory, břízy, smrk, 
dub, olše) a 35 keřů (např. 
tis, ptačí zob, zimolez). 
Rozsah a nutnost kácení 
jednotlivých dřevin posou-
dil zdejší orgán ochrany 

přírody. Přestože stromy 
a keře rostou na pozemcích 
ve vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek, pro-
vádí jejich kácení společnost 
provozující danou síť, pro-
tože podzemní inženýrské 
sítě mají v souladu s plat-
nou legislativou stanovena 
ochranná pásma, ve kterých 
je zakázáno vysazovat trva-
lé porosty.

Vzhledem k faktu, že 
stromy rostou přímo v trase 
plynovodu a svým dalším 
rozvojem by ho mohly na-
rušit, nelze stromy zachovat, 
ale je nutno je vykácet.

V minulosti často samotní 
občané vysazovali ve městě 
na plochách veřejné zeleně 
stromy bez respektování 
ochranných pásem inženýr-
ských sítí, proto v současné 
době dochází v rámci údrž-
by těchto ochranných pásem 
ke kácení dřevin provozova-
teli sítí.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č. p. 10, ul. Radniční, o výměře 
55,62 m2 (prodejna), 6,23 m2 (prodejna), 10,22 m2 

(prodejna), 9,28 m2 (prodejna), 1,99 m2 (WC), 
k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 

Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková 
výměra i se sociálním zařízením činí 83,34 m².

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájem-
ného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat 
– pronájem nebytových prostor Radniční 10“ na adre-
su Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obec-
ního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 6. 1. 2020 
do 14.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (nejpozději do 5. 1. 2020). 

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

Kácení dřevin z důvodu údržby 
ochranného pásma plynovodu
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Začátkem listopadu 
jsme se zúčastnili Repub-
likového finále ČASPV 
v Trutnově. V závodě 
nám startovaly čtyři 
týmy ve čtyřech různých 
kategoriích a náš oddíl 
reprezentovalo celkem 31 
dětí, kterým po vyhlášení 
visely na krku zasloužené 
medaile. Náš oddíl vybo-
joval v závodě 2x zlato, 1x 
stříbro a 1x bronz. V sou-
těži Českého poháru (sou-
čet všech výsledků pro 
dané družstvo v soutěži 
TeamGym za rok 2019) 
jsme získali zlato, stříbro 
i bronz.

Soutěž probíhala v so-
botu od brzkého rána 
do pozdního večera, jelikož 
se na závod sjelo přibližně 
20 oddílů z celého Česka. 
Každý oddíl měl do závo-
du většinou vysláno jedno 
až čtyři družstva různých 
kategorií.

Naše mladší dívky v ka-
tegorii Junior I zahájily svůj 
den už v 7 hodin ráno roz-
cvičením, ale očividně je to 
vůbec nerozhodilo, protože 
právě ony vybojovaly zla-
to v konkurenci 15 týmů. 
Holky předvedly na všech 
třech nářadích krásný vý-

kon, za který se rozhodně 
nemusely stydět. Bonusem 
byla nejlépe hodnocená 
trampolína, jak v obtížnos-
ti, tak v provedení. V Čes-
kém poháru se probojovaly 
na stříbrnou příčku.

Kluci jsou vždy třeš-
ničkou závodu, jelikož 
chlapeckých družstev není 
mnoho, proto se veškerá 
pozornost během závodu 
soustředí právě na naše bor-
ce. Kluci byli na svůj výkon 
pyšní. Akrobacii předvedli 
bez zaváhání, na trampo-
líně předvedli i tři dvojná 
salta a pódiovou skladbou 
ohromili celou halu, získali 
zlato v závodě i v Českém 
poháru. Kdyby byla celá 
kategorie Junior II vyhlá-
šena společně, bez rozdílu 
na pohlaví, tak by vybojo-
vali úžasné 3. místo z 11 
týmů.

Naše starší dívky závodí 
také v kategorii Junior II. 
Holky zahájily svůj závod 
pódiovou skladbou, poté 
následovala akrobacie, kde 
získaly hned druhou nej-
vyšší známku. Třetím ná-
řadím byla trampolína, kde 
stejně jako mladší dívky za-
bodovaly a získaly nejlepší 
známku z celé kategorie. 

Nejúspěšnější závod sezóny 2019 pro gymnastiku při 11. ZŠ

Jedním z dlouhodo-
bých podzimních tema-
tických okruhů bylo pro 
žáky z projektových tříd 
Začít spolu na frýdecké 
„Jedničce“ vybráno téma 
Ježek. Během čtrnác-
ti dnů se žáci seznámili 
s druhy ježků na území 
naší republiky, s jejich 
životními podmínkami, 
ročním cyklem, potra-
vou, stanovišti, na nichž 
se u nás nacházejí nejčas-
těji, s mláďaty, a to tak, 
že na konci období byli 
schopni o ježcích souvisle 
vyprávět.

„Příprava rozhodně ne-
byla jednoduchá. Informa-
ce jsme dětem dávkovali 
postupně, hravou formou, 
zvyšovala se obtížnost 
úkolů a náročnost pro-
váděných myšlenkových 
operací,“ vysvětlila ve-
doucí projektového týmu 
na Základní škole národ-
ního umělce Petra Bezruče 
Jitka Hanáková a dále řek-
la: „Na ježky se zaměřila 
centra matematiky, české-
ho jazyka, centrum objevů 
i výtvarný ateliér.“ 

První projektové setká-
ní bylo jednodušší, spíše 
seznamovací, a tak děti 
v matematice řešily pří-
klady s ježky, vytvářely 
si slovní úlohy, prováděly 
rozklad čísel a zkusily si 
i první hravé matematické 
řetězce s téměř detektivní 
zápletkou. Český jazyk 
pracoval s říkankou o jež-
kovi, která byla i moti-
vačním prvkem v ranním 

kruhu, děti ve skupinách 
nacvičovaly psaní prvních 
vět a hledaly v ježčích 
bodlinkách ty správné 
slabiky. V centru objevů 
si z brambory a párátek 
vytvořily vlastního ježka 
a nakonec si ho v atelié-
ru i namalovaly nebo mu 
prostě jen nalepily pořád-
né bodlinky z papíru.

Druhé setkání bylo mno-
hem obtížnější. Pro žáky 
z 1. A bylo zajímavé i tím, 
že se na jejich práci přišly 
podívat vyučující převáž-
ně z malotřídních škol, aby 
se v rámci takzvané inspi-
rativní hodiny, pořádané 
pod hlavičkou místeckého 
KVICu, podívaly, jakými 
způsoby je možné hravou 
formou rozvíjet matema-
tickou gramotnost u těch 
nejmladších školáků.

„Naše znalosti o ježko-
vi jsme shrnuli společně 
na ranním kruhu, promítli 
jsme si prezentaci o jež-
kovi a poté děti ve sku-
pinách vytvářely pamě-
ťovou mapu,“ řekla dále 
Jitka Hanáková. Děti pak 
dokonce v týmech pre-
zentovaly své poznatky 
zaznamenané v paměťové 
mapě a procvičily se v sa-
mostatném vyjadřování.

Ale to hlavní všechny 
účastníky teprve čekalo. 
Součástí matematických 
center bylo kromě tvorby 
slovních úloh a matematic-
kých příkladů na základě 
obrázku také seznámení 
s ozobotem, malým ro-
botem, který se dokáže 

pohybovat podle jednodu-
chých programů, ozokódů 
či jen tak po vytvořených 
cestách prostřednictvím 
pěti senzorů nepřetržitě 
snímajících cestu připra-
venou pro ozobota. Děti 
v centru hledaly cestu pro 
ježka a připravily se tak 
na další práci s jednodu-
chými ozokódy a na pro-
gramování malého robota. 

V českém jazyce děti 
kromě práce s textem řeši-
ly křížovku, zapsaly tajen-
ku, v objevech vytvářely 
ze šupin smrkové šišky 
malého ježečka a zkou-
maly při tom, z čeho 
se taková šiška skládá. 
Součástí centra bylo i za-
znamenání správného 
postupu a rozfázování 
činností. Ve výtvarném 
centru vytvořily ze slupek 
vlašských oříšků ježky, 
kterým z přírodnin vy-
tvořily pelíšky. I s těmi se 
bude ještě dále pracovat.

„V centrech jsme tento-
krát s kolegyněmi využi-
ly zásady kooperativního 
učení, přínosem byla ze-
jména práce s paměťovou 
mapou a první seznáme-
ní s ozoboty, které u dětí 
vytváří předpoklady pro 
rozvoj informatiky a pro-
gramování,“ dodala Jit-
ka Hanáková a uzavřela: 
„Centra byla nabitá novými 
informacemi, dovednostmi 
a věřím, že pro děti i vyu-
čující, které nás na inspira-
tivní hodině navštívily, byla 
obrovským přínosem.“ 

 Renata Spustová

Jak jdou dohromady ježci s Ozoboty? 
Nechte se překvapit jako prvňáčci

Zacvičily krásný závod, 
pouze s jedním pádem z 36 
skoků (18 skoků na akro-
bacii a 18 skoků na tram-
políně). Díky povedenému 
výkonu v našlapané konku-
renci dosáhly na bronz v zá-
vodě i v Českém poháru.

V závodě nám tentokrát 
soutěžilo i družstvo stře-
doškolaček, už nynějších 
trenérek, v kategorii Senior 
Trio. V této kategorii není 
pódiová skladba a akroba-
cii s trampolínou skáčou 
pouze tři závodníci. Dívky 
se na tréninku mnohokrát 
nesešly, ale i přesto nám 
vytřely zrak. Na akrobacii 
i trampolíně dokázaly zís-
kat hned druhou nejvyšší 

známku, kterou si zajistily 
stříbro v konkurenci 9 týmů 
a nám tak připsaly na konto 
další krásný úspěch.

Zajímají tě naše fotky 

a videa ze soutěží? Sleduj 
nás na Instagramu nebo 
na YouTube pod názvem 
FMGYMBOYS a FMGY-
MGIRLS.

„Před rokem 1989 
otevřeně říci nebo na-
psat nepohodlný názor 
vyžadovalo osobní hr-
dinství. Tlak a cenzura 
byla na denním pořádku. 
Avšak díky odvaze těch, 
kdo v době totality přes 
nebezpečí uvěznění a per-
zekuce nemlčeli, žijeme 
dnes ve svobodné zemi. 
A to je potřeba si připo-
mínat.“ (Zdroj: svoboda-
nenisamozrejmost.cz)

Tato slova provázela pe-
dagogy a děti MŠ Lískovec-
ká v celotýdenním projektu 

30 let svobody, který vy-
vrcholil ve čtvrtek 14. lis-
topadu lampiónovým prů-
vodem od mateřské školy 
ke KD VP. Děti si nejdříve 
společně se svými blízkými 
tvořivě pohrály ve své třídě, 
velké srdce z lipových listů 
pak každá třída upevnila 
na plot MŠ. Kromě rozsví-
cených lampiónů a zvláštní 
atmosféry průvodu dětem 
zpříjemnilo procházku ve-
černím Frýdkem i perníko-
vé srdce, které si dopoledne 
za pomocí personálu upek-
ly.  Jana Ondrušíková

Svoboda není samozřejmost



≈  11  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuŠkolství

Mladí redaktoři škol-
ního časopisu ZŠ a MŠ 
Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 2254 mají 
důvod k oslavě. V ce-
lostátním kole soutěže 
Školní časopis roku, kte-
ré se konalo 22. listopa-
du na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy uni-
verzity v Brně, zvítězil 
jejich HOT magazín 
v kategorii Obsah časo-
pisu a v kategorii Škol-
ní časopis roku získal 5. 
místo.

Postup do celostátního 
kola zajistilo HOT ma-
gazínu hned trojnásob-
né vítězství v krajském 
kole soutěže v září 2019 
v Třinci (Školní časopis 
roku, Obsah časopisu 
a Cena školních redakcí). 

Soutěž organizuje už 
třináctým rokem Asocia-
ce středoškolských klubů 
České republiky ve spolu-
práci s Katedrou mediál-
ních studií a žurnalistiky 
FSS Masarykovy univer-
zity. Letos porota vybírala 
vítěze z 385 přihlášených 

časopisů z celé republiky. 
Slavnostní vyhlášení vý-
sledků soutěže proběhlo 
v rámci akce Multimediál-
ní den 2019, během níž se 
na půdě fakulty sociálních 
studií představily redakce 
nejvýznamnějších čes-
kých médií, televizních, 
rozhlasových, tištěných 
i internetových. Začínající 
redaktoři tak měli mož-
nost nahlédnout do práce 
mediálních profesionálů 
a zároveň zalistovat sou-
těžícími školními časo-
pisy. Výstavka časopisů 
jasně ukázala, jak vysoká 
je v současnosti obsahová 
a grafická úroveň školních 
tiskovin v celonárodním 
měřítku. Mnohé z nich by 
svou profesionální vizáží 
mohly konkurovat zná-
mým českým týdeníkům. 

O to větší radost z úspě-
chu prožívá všech 32 sou-
časných členů redakční 
rady, složené z žáků 2. 
stupně 5. ZŠ. Mladí no-
vinářští kolegové se kaž-
doročně obměňují, star-
ší a zkušení odcházejí 

na střední školy a na je-
jich místa přicházejí noví 
nadšenci z šestých roční-
ků. Redakční kolotoč se 
u nás otáčí už šestnáctým 
rokem, pod hlavičkou 
HOT magazínu od roku 
2012. Zdá se, že zásoba 
nadšených aktivních pra-
cantů je nevyčerpatelná. 
Jejich elán je o to obdivu-
hodnější, že za své úsilí 
neočekávají jedničky, 
odměny či pochvaly. Veš-
kerá redaktorská práce 
se odehrává mimo škol-
ní vyučování, ve volném 
čase. Odměnou za vyna-
loženou energii je netr-
pělivě očekávaná chvíle, 
kdy držíš v rukou čerstvý 
výtisk časopisu, listuješ 
jeho stránkami a vdechu-
ješ vůni tiskařské černě. 
A pak ten úžasný oka-
mžik, kdy pozoruješ spo-
lužáky pročítající nové 
vydání časopisu a vypl-
ňující soutěžní úkoly, tře-
ba i tajně pod lavicí. 

 Olga Lahnerová, 
 vedoucí školní 

 redakce HOT magazínu

Do Mateřské školy Na-
děje dorazily Vánoce už 
o měsíc dříve. Ptáte se, 
jak je to možné? Dárky 
totiž nerozdával Ježíšek, 
ale firma Decathlon.

Naše mateřská škola je 
zapojena do vzdělávacího 
projektu Škola podporující 
zdraví. S dětmi pravidelně 
cvičíme pro zdraví i pro 
radost a trávíme hodně 
času venkovními aktivita-
mi na čerstvém vzduchu. 
Díky firmě mohou nyní 

děti z naší školky rozvíjet 
své pohybové dovednosti 
i na balančních podložkách, 
které tato firma školce vě-
novala. Podložky jsou díky 
svému povrchu dobrý pro-
středek pro stimulaci nohou 
dětí. Jejich funkčně řešená 
nestabilita umožňuje dětem 
trénovat také rovnováhu 
a koordinaci. Děkujeme 
firmě za podporu a za to, že 
dětem z naší školky pomá-
há na cestě ke zdraví. 

 Kateřina Chrobáková

V MŠ Naděje cvičíme pro zdraví

5. ZŠ: Redakční rada v plné parádě.

Redakční rada školního časopisu 5. ZŠ znovu slaví

20. listopadu bylo už 
i ve Frýdku-Místku slav-
nostně otevřeno Studijní 
centrum BASIC, které si 
na úvod své činnosti v ob-
jektu na Nádražní ulici 
připravilo pro zájemce 
přednášku na téma Jak 
na učení bez mučení, 
na níž se přítomní mimo 
jiné dozvěděli, proč mo-
hou mít děti problémy 
s učením a jak je zvládat.

„Naše specializované 
centrum je určeno pro děti 
s potížemi a poruchami 
učení. V republice je více 
než dvacet těchto cen-

ter a fungujeme už více 
než 17 let, během nichž 
si tímto programem pro-
šlo přes devět tisíc dětí,“ 
sdělila vedoucí pobočky 
Petra Kostelanská, připra-
vená ve Frýdku-Místku 
pomoci dětem s nechutí 
k učení, nedostatkem sou-
středěnosti, pomalým čte-
ním, nečitelným písmem, 
se špatnými známkami 
i různými poruchami uče-
ní.

„Pokud je dítě ve škole 
neúspěšné, jeho ochota 
učit se upadá. Bohužel 
tato ochota se u mnoha 

jedinců snižuje i smě-
rem do budoucnosti a to 
ovlivňuje následně i jejich 
postavení na trhu práce. 
Později jde třeba dělat 
práci, která ho nebaví, 
z důvodu, že je přesvědče-
né, že na lepší práci prostě 
nemá znalosti a schopnos-
ti, je plné nejistoty a ztrácí 
svoje sny i cíle do života,“ 
říká Zdeňka Masopusto-
vá, výkonná ředitelka Stu-
dijních center BASIC pro 
ČR, která je přesvědčena, 
že největším a zásadním 
problémem u dětí s pro-
blémy s učením bývá, že 
špatně čtou anebo neví, co 
čtou. „Pokud dítě neumí 
číst plynule a bez potíží 
a nerozumí přečtenému 
textu, je pro něj těžké se 
dále vzdělávat,“ upozor-
ňuje Zdeňka Masopusto-
vá. Zlepšení této základní 
dovednosti, tedy čtení, 
velice často vede ke zlep-
šení prospěchu v ostatních 
předmětech. Odborní lek-
toři centra ale samozřejmě 
ke každému jedinci při-
stupují individuálně a cí-
leně se zaměřují formou 
doučování na konkrétní 
problémy, které dítě v uči-
vu má.  (pp)

BASIC: Studijní centrum připravené pomoci individu-
álním doučováním i přednáškami.  Foto: Petr Pavelka

Basic není jen o doučování

Děti MŠ Lískovecká 
umějí potěšit babičky 
a dědečky. 

Svým vánočním vy-
stoupením se jim to po-
vedlo 27. listopadu 2019, 
kdy u příležitosti kaž-
doročního setkání KD 
v Penzionu pro seniory 
Frýdek≈Místek, příspěv-
kové organizace na ul. 

Lískovecká 86, předved-
ly svou vánoční besídku. 
Za odměnu jim milí seni-
oři předali krásný advent-
ní kalendář. Dojetí bylo 
znát na obou stranách 
a děti se již v tu dobu 
těšily na své vystoupení 
pod Vánočním stromem 
v Místku 9. prosince. 

 Jana Ondrušíková

Vánoční besídka pro seniory
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www.knihovnafm.cz
19. 12. v 17.00, Místek

Život s vášní a čokoládou 
přednáška Marcely Krčálové 

spojená s ochutnávkou
20. 12. v 9.00–10.30, Místek
Klub pro rodiče s malými 

dětmi
VÝSTAVY:

od 2. do 27. prosince, Frýdek
Výstava Reginy Kusové 

„O vodě“

Turistické informační cent-
rum Frýdek-Místek

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

středa 18. prosince
Příběh Vánoc

Komentovaná prohlídka, sraz 
u kostela sv. Jošta v 16.00 hodin.

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 A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
Listopad 1989 

Listopadové události roku 1989 
tak, jak se odehrávaly v našem 
regionu. 
 Výstava potrvá do 19. ledna 
2020.

Vánoční pozdravy
Muzeum Beskyd v nedávné době 
získalo téměř 200 ks takových 
pohlednic, adresovaných jedné 
z frýdeckých rodin v období 2. 
světové války. Výstava potrvá 
do 12. ledna.

JEDU V JEDU
Příroda, jíž jsme součástí, je 
krásná, zároveň však může být 
i nebezpečná. Pokud ale víme, 
na co si dát pozor, nemusíme se jí 
bát. Ukážeme si jedovaté rostli-
ny, živočichy a houby, které mů-
žeme najít v lese, na louce nebo 
i v zahradě či parku. Dozvíme 
se také o různých druzích jedů, 

Hathajóga
Lektorka: Nataliia Kočerenko

90 Kč / 1 lekce
St 17.30–19.00

Powerjóga
Lektorka: Renáta Koloničná

90 Kč / 1 lekce
St 19.30–22.00

Taneční pro dospělé: 
začátečníci

Lektoři: Jana Šodková, 
Jaroslav Jaglarz
400 Kč / 1 lekce

Čt 8.30–9.30
Cvičení pro seniory

Lektorka: Věra Řehová
50 Kč / 1 lekce
Čt 16.30–17.30

Cvičení pro zdraví
Lektorka: Ivana Oramová

70 Kč / 1 lekce
INSPIRATIVNÍ OSOBNOST

Čt 19. 12. v 18.30, 
Zelený bar, Národní dům

Povídání v Zeleném baru s
 Rastislavem Maďarem

O tom, jak chránit své zdraví 
nejen na cestách, jak bojovat 
s nakažlivými chorobami a jak 
pomáhají evropští lékaři v roz-
vojových zemích, bude vyprávět 
epidemiolog Rastislav Maďar. 
Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Matěj Boček – Běžkaři

Výstava absolventa bakalářské-
ho studia ateliéru kresby u Josefa 
Daňka na Ostravské univerzitě. 
Ve svých malbách se věnuje růz-
ným humorným námětům a situ-
acím.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Út 17.12. v 19.00

Vinnetou 
/ Komorní divadlo Arté / Vstup-
né 150 Kč v předprodeji / 200 Kč 

na místě / mimo předplatné.
Zběsilá parodie zasazená do pro-
středí Divokého západu.

KINO
PO 16. 12. v 17.00

Valhalla: Říše bohů
DK / NOR | fantasy | 12+ | dabing 
| 105 min. | 130 Kč

PO 16. 12.v 19.00
Karel, já a ty

ČR | drama | 12+ | česky | 111 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 17. 12. v 16.00
Jiří Bělohlávek: 

„Když já tak rád diriguju…“
ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
106 min. | 80 Kč

ST 18. 12. v 10.00
Budiž světlo

SR / ČR | drama | 12+ | slovensky 
| 93 min. | 60 Kč

ST 18. 12. v 17.00

Ledové království II
USA | animovaný | přístupný | 
dabing | 103 min. | 140 / 120 Kč

ST 18. 12. v 19.00
Star Wars:  

Vzestup Skywalkera
USA | sci-fi | přístupný | titulky | 
155 min. | 140 Kč

ČT 19. 12. v 17.00
Star Wars:  

Vzestup Skywalkera
USA | sci-fi | přístupný | dabing | 
155 min. | 140 Kč

ČT 19. 12. v 20.00
Černé Vánoce

USA | horor | 15+ | titulky | 98 
min. | 130 Kč

PÁ 20. 12. v 17.00
Pat a Mat: Kutilské trampoty

ČR | animovaný | přístupný | čes-
ky | 63 min. | 130 / 110 Kč

PÁ 20. 12. v 19.00
Star Wars:  

Vzestup Skywalkera
USA | sci-fi | přístupný | dabing | 
155 min. | 140 Kč

SO 21. 12. v 15.00
Sněžný kluk

USA | animovaný | přístupný | 
dabing | 85 min. | 80 / 60 Kč

SO 21. 12. v 17.00
Špindl 2 

ČR | komedie | 12+ | česky | 107 
min. | 140 Kč

SO 21. 12. v 19.00
Star Wars:  

Vzestup Skywalkera 
USA | sci-fi | přístupný | titulky | 
155 min. | 140 Kč

NE 22. 12. v 17.00
Ledové království II 

USA | animovaný | přístupný | 
dabing | 103 min. | 140 / 120 Kč

NE 22. 12. v 19.00
Le Mans ‚66 

USA | životopisný | 12+ | titulky | 
153 min. | 140 Kč

PO 23. 12. v 10.00
Trollové a kouzelný les 

NOR / KAN | animovaný | pří-
stupný | dabing | 90 min. | 130 / 
110 Kč

PO 23. 12. v 15.00
Pat a Mat: Kutilské trampoty 

ČR | animovaný | přístupný | čes-
ky | 63 min. | 130 / 110 Kč

PO 23. 12. v 17.00
Vlastníci 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 
96 min. | 140 Kč

PO 23. 12. v 19.00
Šťastné a veselé 

HR | komedie | přístupný | titulky 
| 99 min. | 130 / 110 Kč

VÝSTAVY:
Oslavy Sametové revoluce 

po 30 letech 
fotoreportáž Radka Juřička

Připomenutí nejzásadnějších 
a nejstěžejnějších momentů 
z Oslav Sametové revoluce po 30 
letech z prostředí Frýdku-Míst-
ku.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Pá 20. 12. v 18.00, 

kostel sv. Jana a Pavla
Jan Jakub Ryba: 

Česká mše vánoční
Česká mše vánoční „Hej, mistře“ 
přinesla svému tvůrci věhlas 
po celé Evropě a je také trva-
lou součástí našich vánočních 
svátků. Vstupné 250 Kč / 200 Kč 
senioři, studenti a ZTP / mimo 
předplatné.

TANEC
So 21. 12. ve 20.00, 

Národní dům, Zelený bar
Kollab#5 – X-mass párty 

Zapiš si datum do kalendáře, 
protože na prosincovém Kolla-
bu můžeš zažít deja vu a znovu 
se potkat s Davidem Bowlsem. 
Jeho vánoční set 2018 patřil 
k nejlepším v historii PZB, byla 
pouze otázka času, kdy se objeví 
ve F-M znovu. Další headliner 
a support bude zveřejněn brzy. 
Těšit se už ale klidně můžeš! 
Vstupné od 80 Kč v předprodeji 
/ od 120 Kč na místě.

Po 30. 12. ve 20.00,  
Národní dům

Swingový večer
Taneční večer s retro nádechem 
60. let s legendární frýdecko-
-místeckou kapelou Akuma. 
Vstupné 160 Kč v předprodeji / 
200 Kč na místě, součástí vstup-
ného je přípitek.

ADVENT
1.–23. 12., náměstí Svobody

Adventní městečko
23 dní s vánočními trhy a každo-
denním kulturním programem 
na pódiu. Hřejivý předvánoční 
čas ve společnosti přátel, dobré 
muziky a v krásném prostředí. 
Každé odpoledne koncerty, o ví-
kendech pravidelné dopolední 
pohádky a také vánoční trhy, 
horké nápoje, vyzdobené náměs-
tí, ukázky kovářů nebo výtvarné 
a cukrářské dílničky. Uslyšíme 
hodně sborů, cimbálovek, folku, 
folklóru nebo dixíku. Děti po-
těší hlavně ohrádka se zvířátky 
a vláček. 

KURZY
Přihlášky a informace na www. 
.kulturafm.cz nebo na e-mailu 
kurzy@kulturafm.cz

Út 9.00–10.00
Jóga pro zdraví

Lektorka: Věra Řehová
70 Kč / 1 lekce
Út 16.30–17.30

Cvičení pro z draví s pilates
Lektorka: Věra Řehová

70 Kč / 1 lekce
Út 18.00–19.30
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jejich působení na člověka nebo 
o využití v dějinách lidstva. Vý-
stava potrvá do 1. března 2020.

 DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 19. prosince, 16.30 

hodin, 
Zelený dům

Kde se ve Frýdku sáňkovalo
Netradiční předvánoční vycház-
ka přiblíží místa, na kterých se 
v dávné minulosti ve Frýdku 
provozovaly zimní sporty, např. 
Štěpnické údolí, Landek, Praž-
mova ulice, Těšínská, Národních 
mučedníků a Střelniční ulice, 
Zavadilka a další.

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
I v době stavebních prací 
na zámku se můžete projít parky 
v jeho okolí. Procházku si mů-
žete zpestřit zábavnou hrou pro 
celou rodinu – vyřešit několik 
úkolů a najít poklad. Více in-
formací na webových stránkách 
nebo na pokladně muzea.

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
Nová lekce, vhodná pro začáteč-
níky a mírně pokročilé… JEM-
NÁ ANTISTRESOVÁ JÓGA, 
každý čtvrtek od 19.00 do 20.10 
hodin (info v rozvrhu na webo-
vých stránkách)
Od 3. 1. otevíráme mini kurz pro 
ZDRAVÁ ZÁDA A BEDERNÍ 
SVALY, každý pátek od 18.15 
do 19.45 hodin – pět setkání
Od 5. 1. otevíráme mini kurz 
HORMONÁLNÍ JÓGY PRO 
ABSOLVENTKY ZÁKLAD-
NÍCH KURZŮ, každou neděli 
od 16.45 do 18.15 hodin – pět 
setkání

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

Kurzy jógy září–leden
Více informací a přihlašování  
na www.joga.cz/frydek-mistek

Sahadža Jóga

E-mail: fm@nirmala.cz 
Tel.: 732 914 474

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

LidovÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každý čtvrtek od 10 do 11 h.

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory

Vstupné 50 Kč.
Pondělí od 16 h.

Kurz – Pletení nejen 
košíků z PEDIGU

Cena za materiál 500 Kč, 
vstupné 

– každá lekce 50 Kč.

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

 hospůdka u arnošta

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

tel: 727 872 788 14–23 h. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
19. 12. (čt) v 19 h.

Jam Session
Vánoční hudební mejdan frýdec-
ko-místeckých muzikantů. Ne-
jedná se o koncert.

21. 12. (so) v 18 h. 
Bobův Vánoční guláš

Vánoční setkání příznivců vo-
dáctví, horolezectví, trampingu, 
cyklocestování, outdoorismu, 
lyžování, turistiky, cestování, 
bluegrassu, folku, country a po-
hody...

27. 12. (pá) ve 20 h. 
ČADI

Štěpánský koncert legendární 
frýdecko-místecké funky kape-
ly Čadi, která funguje na scéně 
od r. 1997. Je to úderná směsi-
ce punkfunku, rocku, to celé 
pod taktovkou hudebního poety 
Martina Czerného. Kapela hraje 
za rok v podstatě dva koncerty, 
tudíž událost přinejmenším jedi-
nečná! Bubuš Czerný – kytara, 
zpěv; Gagin Garnac – kytara; 
Piny Pinkas – basa; Matěj Ani-
bard – bumbác. Vstupné 150 Kč.

28. 12. (so) ve 20 h.
THE YELLOW SOCKS

Historicky první koncert nové 
kapely, jediné kapely svého dru-
hu v okrese, hrající pravou hud-
bu 50. let. Nenechte si ujít jejich 
show. Vstupné 150 Kč.
Milan Cyrus – lead vocal, lead 
guitar
Vít Březina – saxophone, back 

guitar, vocal
Robert Hanuliak (Ouhambee 
Escuña) – drums, vocal
Jan Kraut (Továrnanahlemýždě 
Divize Sliz) – double bass, vocal

VÝSTAVA
Mezi trávou a nebem
Karolina Václavíková

Výstava obrazů podkrkonošské 
malířky především s přírodní 
tematikou. Vystavená díla je 
možno zakoupit, jako hodnotný 
dárek například k Vánocům.

divadLo ČtYŘLíStEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Půjčování kostýmů v prosinci:

Úterý a čtvrtek 
od 15 do 17 hodin.

KuLturNí dŮM FrÝdEK

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

E-mail: 
info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

pondělí 16. 12. od 16.00
Vánoční večírek 
WOW Academy

středa 18. 12. v 19.00
Halina Pawlowská ve Frýdku 

– Manuál zralé ženy
čtvrtek 19. 12. v 19.00 hodin

Doktor v nesnázích
divadelní představení

neděle 29. 12. 
ARGEMA

Předkapela Spider-x od 19.30 
hodin, Argema 21–23 hodin

JuNáK – ČESKÝ SKaut, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

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

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

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

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

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

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

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

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

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí 
s dobrými a pevnými 
přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SvČ KLíČ

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

18. 12.
VÁNOČNÍ OZDOBY 
| VÝTVARNÁ DÍLNA

Těšení se na Ježíška si zkrátí-
me vyráběním vánočních ozdob 
z papíru a slámy. Na akci se ne-
musíte hlásit.
Věk: děti, rodiče s dětmi, dospělí
Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova A, Pionýrů 767, Místek, 
15.00–18.00 hodin 
Cena: 20 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-
-mail: recepce@klicfm.cz

Více na www.ocfryda.cz
gaLEriE pod záMKEM

Provozovna přemístěna 
na ulici Radniční 1238 

vedle magistrátu 
www.galeriepodzamkem.cz

Galerie nabízí hodnotné obrazy 
od autorů z celé ČR, na výběr 
je to nejlepší z české grafiky, 

zakoupit si můžete také kvalitní 
autorské sklo, šperky, zajímavou 

keramiku, litinu, dřevořezbu, 
k dostání zde jsou originální 

šátky a šály, nástěnné kalendáře 
i přání.

Otevírací doba galerie:
po: zavřeno

út–pá: 10–13, 14–17

.
ŠKoLa JógY KaraKaL

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: 

joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Filozofie a praxe jógy pro kaž-
dého, zpevnění celého těla, pre-
vence poruch páteře, psychické 
vyladění, relaxace a regenerace, 
posílení imunitního systému, 
správné dýchání, radost ze živo-
ta…

Předvánoční středeční 
otevřené lekce jógy: 

tělesná cvičení, relaxace … 
18. 12. – 17.45–19.15 

– s LENKOU
Cena lekce (90 min.) je 100 Kč/

os.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 

V OÁZE
Pátek 20. 12. od 17 hodin

Co nejsrdečněji všechny zveme 
do OÁZY na oblíbené setkání 
v předvánočním čase s tradičně 
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netradičním programem. 
Učitelé a přátelé Školy jógy 

KARAKAL.
Více informací na 

www.joga-karakal.cz.

těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnic-
kých pracovníků, odborníků 

ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyziote-

rapeutů).
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic 
Návštěvní služba porodní 

asistentky 
(zdarma – na základě 

indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu  

(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTEN-
SKÝCH KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.
KURZ: CVIČENÍ 

MAMINEK S DĚTMI 
– MANIPULACE

Jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, ma-
sáže kojenců, metodika správné-
ho krmení, relaxační polohy pro 
zklidnění nespavých a hyperak-
tivních dětí). Pod vedením fyzi-
oterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
PRO DĚTI od 8–12 měsíců
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 

taNEČNí Studio daNCEpoiNt

Růžový pahorek 549,

Frýdek-Místek
Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

NABÍZÍME VÝUKU:
latinskoamerických tanců, disco 
dance, street dance, moderního 
tance, break dance a gymnastiky 
pro tanečníky.

atELiÉr KrESBY a MaLBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝUKA KRESBY A MALBY 
pro děti, mládež i dospělé, 
pro začátečníky i pokročilé

KURZY
PLENÉRY 

Kurzy PAVERPOLU

vÝtvarNÝ atELiÉr

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

vera.neu@email.cz
vytvarny.atelier@post.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. 

FauNaparK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní 
odpočinek, vzdělávání, spole-

čenský a osobní rozvoj místních 
obyvatel, návštěvníků a turistů

čtvrtek 19. 12. v 18.00, 
v divadelním klubu D.N.A.
Faunapark a okolí z pohledu 

vody, 
zeleně, biodiverzity, dostup-

nosti, 
setkávání a bezpečnosti

Prezentace studie studentů 
Ostravské university

sobota 21. 12. ve 14.00–15.00
Dílničky: novoroční „ščestí“

Obnovme zapomenutou tradici.
neděle 22. 12. v 15.00–18.00

Adventní prohlídka 
faunaparku s dílničkami. 

Park bude nasvícen svíčkami.

LuMpíKov

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

776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz
Pondělky od 16.00 

do 16.45 / 16.45 do 17.30
Tančení Lumpíci

(taneční kroužek pro děti 
od 3 do 9 let)

Úterky od 17.00 do 17.45
Jumping na trampolínách 

pro děti
Čtvrtky a pátky od 9.00 do 9.45

Mluvící Lumpíci
(vzdělávací kroužek pro bato-

lata)
Neděle od 17.00 do 18.00 

Tanec pro ženy
cena 100 Kč/lekce, rezervace 
na tanecprozeny@seznam.cz

Jumping pro dospělé – pondělí 
až středa 18.00–19.00, čtvrtek 
17.00–18.00, pátek co 14 dní 

17.00–18.00, neděle 10.00–11.00, 
cena 90 Kč/lekce, rezervace 

na lumpikov.cz
kurz READY WOMAN 

(komplexní vzdělávací kurz pro 
maminky vracející se na trh prá-
ce), kurz je finančně podpořen 
Statutárním městem Frýdek-

-Místek
kurz MANAŽERSKÁ AKA-

DEMIE pro ženy (půlroční kurz 
pro ženy, které se chtějí posunut 

na manažerskou pozici nebo 
na manažerské pozici pracují)
VOLNÁ MÍSTA VE ŠKO-

LIČCE LUMPÍKOV – po–pá 
7.00–17.00, malá skupinka dětí, 

individuální přístup, 
ZVÝHODNĚNÉ CENY,

 

více informací na 
madejovalumpikov@gmail. 

.com

taNEČNí ŠKoLa JuSt daNCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz
disco dance, street dance, 
baby dance, show dance, 

gymnastika, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.

divadELNí KLuB d.N.a.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/

vEŘEJNÝ MaLíŘSKÝ atELiÉr

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

Malířský ateliér je připraven při-
vítat kohokoliv ze široké veřej-
nosti, kdo má v úmyslu malovat, 
zúčastnit se malířských kurzů 
nebo kurzů kreslení pravou he-
misférou, které zde pořádáme.
Prohlídku lze uskutečnit každou 
středu odpoledne nebo po před-
chozí telefonické nebo e-mailové 
dohodě.

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. 

20. 12. pátek NO!SE w/ MA-
TRIX & FUTUREBOUND 
(UK)
JEDNI Z NEJLEPŠÍCH DNB 
PRODUCENTŮ SVĚTA DO-
RAZÍ NA VÁNOČNÍ NO!SE 
21. 12. sobota DAVID STYP-
KA & BANDJEEZ
F RÝ D E C KO - M Í S T E C K Á 
PARTA, DRŽITELÉ ANDĚLA 
A ZÁRUKA DOBRÉ AKCE
24. 12. úterý VÁNOČNÍ PÁR-
TY
STĚDROVEČERNÍ ROCK 
AND POP PÁRTY, OTEVŘE-
NO OD 21.00, DJ KAMIL, KO-
MÁR
25. 12. středa VÁNOČNÍ 
HITY ZE ZÁHROBÍ
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ HITY 
PLNÉ TĚCH NEJLEPŠÍCH PE-
CEK, DJS: KOMÁR, COU-D, 
KAMIL
26. 12. čtvrtek BEATS FOR 
LOVE XMAS w/ DJ LUCCA 

& CHRIS SADLER
HEADLINER: DJ LUCCA, 
CHRIS SADLER, KMIN, MA-
THIASS O‘ZANA, DENYSA 
A DALŠÍ VÁNOČNÍ PÁRTY 
PRO VŠECHNY FANS B4L, 
DÁRKY, MERCH,
27. 12. pátek VÁNOČNÍ BE-
NEFIČNÍ FESTIVAL
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ 
BUDE VĚNOVÁNO DĚTSKÉ-
MU DOMOVU NA HRÁZI 
U OLEŠNÉ
VYSTOUPÍ: KACZI, TY KRÁ-
SO, RENÉ SOUČEK, SLEPÍ 
KŘOVÁCI, PŘÁTELÉ DR. ME-
LOUNA
28. 12. sobota BASS INVASI-
ON – LAST OF THE YEAR – 
CARNIVAL EDIDTION
POSLEDNÍ AKCE V ROCE 
V RYTMU ZLOMENÝCH 
BEATŮ A TENTOKRÁT 
VE STYLU – CARNIVAL EDI-
TION
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U příležitosti Dne 
dobrovolnictví, který 
je připomínán každo-
ročně 5. prosince, byl 
pro frýdecko-místecké 
dobrovolníky o dva dny 
později ve frýdeckém 
kostele sv. Jana Křti-
tele uspořádán koncert 
sboru Keep Smiling 
Gospel, jako výraz po-
děkování za odvedenou 
záslužnou práci.

Ve Frýdku-Místku 
zdejší dobrovolnické 
centrum ADRA organi-
zuje 16 dobrovolnických 
programů a v nich sdru-
žuje na dvě stovky dob-
rovolníků, kteří ročně 
věnují okolo 9500 dob-
rovolnických hodin. To 
jsou statistické údaje, ale 
organizace připomíná, že 
za nimi se skrývá mno-
ho osobních příběhů, jak 
dobrovolníků, tak těch, 
kteří se z jejich návštěv 
těší – seniorů, lidí s posti-
žením, dětí, nemocných, 
umírajících, lidí v hmot-
né nouzi. Všem, kteří 
neváhají svůj čas věnovat 
potřebným, sobotní od-
poledne zpříjemnil Keep 
Smiling Gospel, pěvecký 

sbor, který funguje přes 
12 let. Jeho dirigentkou 
je v současné době Ivana 
Funioková. Pod její tak-
tovkou se pěvecký sbor 
věnuje, jak už z názvu 
plyne, gospelové hudbě, 
ale v jeho repertoáru mů-
žeme také najít worshipo-
vé písně, africké spirituá-
ly nebo i populární písně. 
Keep Smiling koncertuje 
po celé České republice, 
občas se podívá i do za-
hraničí a i ve Frýdku-
-Místku si vysloužil za-
sloužený potlesk.

„Město Frýdek-Místek 
letos podpořilo dobrovol-
nictví částkou 410 tisíc 
korun, protože jsme si 
vědomi, že dobrovolní-
ci jsou nepostradatelnou 
skupinou v sociálních 
službách. U nás ve Frýd-
ku-Místku jsou to dobro-
volníci z ADRY, Charity 
Frýdek-Místek, Slezské 
diakonie, ale také z Na-
dačního fondu Pavla No-
votného. Vy všichni, kteří 
tady sedíte, máte opravdu 
můj velký obdiv a velmi 
oceňujeme, že nezišt-
ně pomáháte seniorům, 
zdravotně postiženým, 

GOSPEL Z ORLOVÉ: Poděkování dobrovolníkům. 
 Foto: Petr Pavelka

Dobrovolníci se dočkali poděkování gospelovým koncertem

Rada města Frýdku-
-Místku má ve svém pro-
gramovém prohlášení 
podporu kulturních pa-
mátek a drobné architek-
tury ve městě.

Další drobnou památkou, 
která je v majetku města 

a prošla opravou, jsou boží 
muka u Janáčkova parku 
v Místku, která měla naru-
šenou statiku. Restaurován 
byl rovněž kříž, který se na-
chází na ulici K Lesu.

„Těší mě, že se za posled-
ní období opravilo několik 

podobných památek a další 
se oprav dočkají. Konkrét-
ně u kříže bych řekl, že se 
dílo povedlo a bude s ním 
spokojenost nejen u občana, 
který město oslovil, zda by 
mohlo dát tento kříž, kte-
rý se nachází na pozemku 

města, do pořádku. Kříž 
na tomto místě nechala po-
stavit v roce 1946 rodina 
Uherkova, a to jako poděko-
vání při osvobození,“ uvedl 
náměstek primátora Marcel 
Sikora, který má památky 
ve městě na starosti.  (pp)

Boží muka u Janáčkova parku. Kříž na ulici K Lesu.

Město se stará o sakrální památky

První lednovou neděli 
vyrazí od kostela sv. Jana 
a Pavla v Místku tradiční 
Tříkrálový průvod s vel-
bloudy, koňmi, hudební-
ky a hlavně s králi v čele. 

Průvod bude procházet 
ulicí Ostravskou a 8. pěší-
ho pluku směrem ke své-
mu cíli na místeckém 
náměstí, kde bude připra-
ven doprovodný program 
v podobě vystoupení 
místecké scholy, živého 
betlému nebo krátkého 
divadelního představení.

Sedmnáctý ročník 
průvodu se uskuteční 5. 

ledna 2020 a začátek je 
naplánován na 10.15.

nevyléčitelně nemocným, 
ale i dětem. Dochází-
te ve svém volném čase 
do příspěvkových organi-
zací města, a to do domo-
va pro seniory, penzionu 
pro seniory, hospice, Ži-
rafy, ale také do dalších 
zařízení i domácností. 
Ještě jednou vám chci po-
děkovat,“ obracel se ná-
městek primátora Marcel 
Sikora na dobrovolníky, 
kteří byli připraveni užít 
si připravený koncert, ur-
čený právě jim.  (pp)

 Foto: Ivana Bužková

Lednový Tříkrálový průvod

BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO

Na hlavní budově 
frýdeckého magistrátu 
jej můžete získat den 
před Štědrým dnem 

od 8.30 hodin.

Tip na vánoční 
dárek

Út 7. 1. v 19.00

Filharmonie Brno:

Novoroční koncert 
s přípitkem

Národní dům 
/ Vstupné 400 Kč 

/ př. sk. Kruh 
přátel hudby
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů na odpolední směny. 

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

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

Čištění sedacích souprav, koberců
kompletní a pravidelné úklidy
bytových a nebytových prostor

Již 15 let vám děláme radost...
Dalibor Rada, tel.: 774 907 588

Účetnictví + daně bez starostí
Nabízíme externí vedení daňové evidence, 
účetnictví, mezd, DPH aj. pro podnikatele, 
právnické osoby, i neziskové organizace.

Levně a spolehlivě. Tel: 603 182 943.
Email: mensikova.marie@gmail.com

PŘIJMEME 
ŘIDIČE PRO 
PŘEPRAVU 
SENIORŮ. 
V PŘÍPADĚ 
ZÁJMU NÁS 

KONTAKTUJTE 
NA TEL. Č. 
731 150 684.


