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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
chtěl bych vám za celé vedení města popřát vše nej-

lepší do nového roku. 
Číslovka 2020 je magická a možná se leckomu bude 

zdát, že to není zase až tak dávno, co jsme byli fasci-
nováni letopočtem 2000. Ano, čas utíká neuvěřitelně 
rychle. Tak si zkusme ten, co je nám vyměřen na tomto 
světě, užít v co největší pohodě, kdy se budeme na veš-
keré dění kolem nás dívat optikou sklenic z poloviny 
plných, nikoliv poloprázdných, protože právě pozitivní 
přístup a optimismus, nikoliv věčné hledání negativ, 
bývá klíčem ke spokojenému životu.

Přejeme vám, abyste následující rok prožili ve spoko-
jenosti a ve zdraví. My ve vedení města se budeme znovu 
snažit, aby se život pro nás všechny ve Frýdku-Místku 
i v roce 2020 zase posunul k lepšímu a podařilo se nám 
splnit vše, co jsme si v něm předsevzali splnit z našeho 
programového prohlášení. Michal Pobucký

Téma pro opozici: Jednání 
prosincového zastupitelstva (str. 2)

Ježíškova vnoučata – projekt 
vylepšil Vánoce seniorům (str. 3)

Seznamte se s rozpočtem na rok 
2020   (str. 4)

Zbrusu nový program 
Daruj F≈M, který Sta-
tutární město Frýdek-
-Místek spustilo v červnu 
loňského roku, má za se-
bou první sbírku. Určena 
byla na opravu „červené-
ho“ evangelického kostela 
ve Frýdku. Výtěžek činí 
490 178 korun, přičemž 
200 tisíc z této částky 
přiteklo na účet sbírky 
přímo z rozpočtu města. 
Symbolický šek na vý-
slednou sumu byl na půdě 
magistrátu předán Far-
nímu sboru Českobra-
trské církve evangelické 
ve Frýdku-Místku 17. 
prosince.

„Pilotní sbírka v rámci 
programu Daruj F≈M do-
padla nad očekávání dobře. 
Lidé přispěli na opravu 
evangelického kostela část-
kou 290 tisíc korun. Jedná 
se o opravu kulturní pa-
mátky a ty bychom měli 
chránit, patří k naší his-
torii, vypovídají o vývoji 
naší společnosti. Všem, 
kteří do sbírky přispěli, 
patří poděkování,“ řekl 
náměstek primátora Jakub 
Míček. 

„Evangelický kostel 
pochází z roku 1910 a již 
nutně potřebuje opravu 
fasády. Tu tvoří děrované 
cihličky, do kterých zaté-
ká, a vlivem vlhkosti jsou 
velmi poškozeny i omítky 
interiéru. Díky vybrané 
částce může evangelická 
církev požádat o dotaci 
z Norských fondů, kde je 
jednou z podmínek de-
setiprocentní spoluúčast 
realizátora projektu, tedy 
církve. Ta teď díky sbírce 
tuto podmínku splňuje,“ 
uvedl náměstek primátora 
Marcel Sikora. 

„S pomocí darů a pří-
spěvku města se snažíme 
uchovat jednu z význam-

ných staveb města i pro 
budoucí generace. Velmi 
si vážíme darů, které pře-
sáhly desítky tisíc korun, 
ale stejně tak darů v řádech 
stokorun,“ řekl farář admi-
nistrátor Mojmír Blažek. 

Uzavřením této sbír-
ky program Daruj F≈M 
nekončí. Mohou do něj 
být zařazeny další sbírky 
ve prospěch občanů měs-
ta a jeho blízkého okolí. 
Návrhy na jejich pořádá-
ní mohou podávat i sami 
občané. Žádost následně 
projedná rada města, která 
také rozhodne o tom, zda ji 
do programu zařadí a sbír-
ku vyhlásí. Současně se 
může konat i několik sbírek 
najednou. 

„Sbírky zařazené 
do programu Daruj F≈M 
město finančně podpoří, 
a to buďto stejnou částkou, 
jakou se podařilo vybrat 
od lidí, takže se částka 
zdvojnásobí, nebo se pře-
dem stanoví limit, tedy 
maximální částka, kterou 
do sbírky město přispěje. 
V rozpočtu města je na rok 
2020 v rámci programu 
Daruj F≈M alokováno 550 
tisíc korun,“ doplnil pri-
mátor Michal Pobucký.

V rámci sbírek lze při-

PŘEDÁNÍ ŠEKU: Sbírka v novém programu města měla úspěch.  Foto: Petr Pavelka

Ve sbírce Daruj F≈M bylo vybráno téměř půl milionu

spívat pouze na transpa-
rentní účet, žádné kasičky 
v souvislosti se sbírkami 
Daruj F≈M po městě, ani 
nikde jinde, rozmísťovány 
nejsou a nebudou. 

Podmínky a informace 
o programu DARUJ F≈M 
jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách – darujfm. 
.cz. Po vyhlášení sbírky 
jsou zde zveřejněny také in-
formace o konkrétní sbírce 
i aktuální stav transparent-
ního účtu sbírky, na který 
lze přispět i prostřednic-
tvím QR platby.

NA MOSTĚ KLID: Rok 2020 jsme přivítali tradič-
ním půlnočním ohňostrojem a akce se obešla bez vý-
tržností a incidentů.  Foto: Petr Pavelka

PF 2020
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„Nejdůležitějšími bo-
dem prosincového zasedá-
ní zastupitelstva byl bod 2b 
– Návrh rozpočtu SMFM 
na rok 2020. Je třeba zdů-
raznit, že se jedná o rozpo-
čet vytvořený koalicí pro 
realizaci akcí ve volebním 
období 2018–2022.

K návrhu rozpočtu je 
každoročně pořádán semi-
nář, na kterém se mohou 
zastupitelé ptát na vše, co 
jim není jasné. Někteří 
opoziční zastupitelé toho 
využili, jiní se svými dota-
zy vyčkali až na zastupitel-
stvo, protože to, na rozdíl 
od semináře, je přenášeno 
živě na internetové stránce 
města F-M a zastupitelé se 
mohou před svými voliči 
zviditelnit. Nic proti tomu. 

Lze pochopit nováčky 
v zastupitelských řadách, 
kteří navrhují již při schva-
lování rozpočtu na rok 
2020 změny a prosazují pri-
ority, které odpovídají je-
jich volebním programům. 
Možná si neuvědomují, že 
na každém dalším zastu-
pitelstvu v daném roce do-
chází ke změně rozpočtu 
v závislosti na dotacích, 
které přichází v průběhu 
roku. V rozpočtu na rok 
2020 jednotlivé odbory 
plánují výdaje na akce ze 
svého zásobníku, na které 
jsou finanční prostředky. 
Tyto jsou tzv. nad čarou. 
Pod čarou se nachází ty 
akce, na které v dané době 
nejsou finanční prostředky. 
Jakmile dorazí dotace, do-
stanou se nad čáru a jsou 
realizovány. Toho si jsou 
velmi dobře vědomi staří 
zastupitelští „harcovníci“, 
ale považují na nutné upo-
zornit na špatné priority, 
nadhodnocené příjmy, ne-
odpovědné výdaje, zvýše-
ní rozpočtového schodku 
a zadlužení města na úkor 
budoucích koalic. 

Lze připomenout, že 
např. za posledních 5 let 
se konečný rozpočet v prů-
běhu roku díky různým 
dotacím zvýšil v průměru 
o 135 mil. Kč proti pů-
vodnímu. Tyto prostředky 
byly použity na realizaci 
akcí ze zásobníků tak, aby 
byl dodržen vyrovnaný 
roční rozpočet.

Na návrhy, které akce 
ze zásobníků mají dostat 
přednost a proč, je dostatek 
času při každé změně roz-

počtu na každém zasedání 
zastupitelstva v průběhu 
roku.  Ivan Vrba 

 za Klub KSČM

„Hlavním tématem po-
sledního zastupitelstva 
bylo projednávání rozpočtu 
města na rok 2020 a jeho 
střednědobého výhledu. 
Všichni víme, že zastupi-
telé mohou ovlivnit tyto 
zásadní dokumenty pouze 
částečně, ale i přesto se 
dá hospodařit odpovědně 
a vnímat ekonomickou rea-
litu. Když bylo hnutí Naše 
Město tři roky v menši-
nové koalici, prosazovalo 
zdravé finance, vyrovnaný 
rozpočet a trvalé snižo-
vání dluhu, který v době 
vstupu hnutí do koalice 
činil cca 300 mil. korun. 
V roce 2018 předala teh-
dejší končící koalice město 
s dluhem 40 mil. korun. 
Ve střednědobém výhledu 
rozpočtu, který předlo-
žilo současné vedení, se 
ale ukazuje jiný, nedob-
rý trend. Neustále rostou 
výdaje a zároveň stagnují 
nebo dokonce klesající 
příjmy. Průvodní zpráva 
finančního odboru k tomu-
to dokumentu hovoří jasně 
a není příliš povzbudivá. 
Už rozpočet na rok 2020 
víceméně rezignuje na sys-
témová opatření a je spíše 
udržovací a řeší ex-post 
problémy, které se nahro-
madily za minulé dekády. 
Plně se začíná projevovat 
zanedbaná infrastruktura 
a „dohánějí“ se mnohamili-
ónové výdaje na např. stále 
nedokončené kanalizace 
a zanedbaný bytový fond. 
Jednoduše řešeno, město se 
dostává do kleští. Na jed-
né straně ho tlačí neřešená 
údržba z minulosti, na dru-
hé straně mu svazují ruce 
stále rostoucí provozní vý-
daje. Je nejvyšší čas, jestli 
už není pět minut po dva-
nácté, vážně se zamyslet 
nad našimi skutečnými 
ekonomickými možnostmi 
na straně výdajů, ale jistě 
i na straně příjmů. Důka-
zy existují minimálně dva. 
Za prvé vedením předlože-
ný střednědobý výhled roz-
počtu města, který i když 
se v něm do konce voleb-
ního období nepočítá s vel-
kými investičními akcemi 
jako např. s rekonstrukcí 
Hotelu Centrum, opravou 

bývalé Moravia banky, Ná-
rodního domu a už vůbec 
se v něm nepočítá s do-
stavbou Nové scény, pří-
padně rekonstrukcí Kina 
PB, i přesto počítá s tím, 
že současná koalice předá 
město před volbami v roce 
2022 s dluhem téměř o půl 
miliardy vyšším. Dluh se 
konkrétně zvýší o 400 mi-
lionů korun, což je asi 60 
tisíc korun na jednoho oby-
vatele města! Druhým dů-
kazem a dle mého úsudku 
velmi silným signálem, že 
není vše v úplném pořád-
ku, je skutečnost, že i když 
dokument přes odpor opo-
zice prošel, nehlasovala pro 
něj ani kompletní koalice 
a ve finančním výboru byl 
proti jeho podobě dokonce 
i jeho předseda. Záleží jen 
na nás, v jaké kondici pře-
dáme město dalším genera-
cím a našim dětem…“ 

 Petr Korč, Naše Město

„Nejdůležitější polož-
kou programu posledního 
zastupitelstva byl rozpočet 
města na rok 2020 a na něj 
navazující rozpočtový vý-
hled. Je z nich patrný nega-
tivní trend: město přichází 
o obyvatele a to se nega-
tivně projevuje i na jeho 
příjmech. Pokud se něco 
nezmění, čeká město s po-
klesem příjmů i poměrně 
značný růst zadlužení. Do-
časné zadlužení by se dalo 
pochopit, kdyby byly jeho 
příčinou investice. Místo 
toho jsme se dozvěděli, 
že projekty, jako je rekon-
strukce Národního domu, 
bývalé Moravia banky 
nebo hotelu Centrum, se 
do konce volebního obdo-
bí, tedy do roku 2022, zřej-
mě ani nepodaří zahájit. 
Mnoho důvodů k optimis-
mu tedy nemáme a zatím 
bohužel nevidíme žádná 
opatření, která by tomu to 
vývoji měla čelit.“ 

 Jakub Tichý, Piráti
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

„Od Petra Korče a jeho 
kavárenské strany se nedá 
očekávat nic jiného než 
kritika. Podle něj, když byli 
v minulém období s námi 
v koalici, tak mělo město 
zdravé finance a dnes nej-
sou. Zkusme si připome-
nout fakta. Finance města 

RADA MĚSTA NA ZASTUPITELSTVU: Každý, kdo 
je zrovna v koalici, potvrzuje tvrzení, že „Frýdek-Místek 
je z pohledu vedení města prostě tak nějak hezčí…“. Op-
tika opozice bývá jiná, ta zkrátka hledá vady. 
 Foto: Petr Pavelka

Téma pro opozici: Jednání prosincového zastupitelstva

jsem měl v té době stejně 
jako dnes na starost já. 
Naše Město přes náměstka 
Kajzara mělo v kompetenci 
investice a majetek. Takže 
když dnes kritizují nedo-
statečné investice do měst-
ských bytů, musí si udělat 
nejprve pořádek ve své 
straně. A největší investici 
do kanalizací připravoval 
pan Kajzar tak dlouho, až 
tento čtvrtmiliardový zá-
vazek, významně ovlivňu-
jící finanční bilanci, přešel 
spolu s dalšími závazky 
na současnou koalici. Pan 
Korč píše a chlubí se tím, 
že v minulém období byla 
zadluženost města na za-
čátku období 300 milionů 
a na konci 40. Proč ale 
neuvedl, že na dalším re-
volvingovém úvěru bylo 
vyčerpáno více než 200 
milionů korun a jeho splá-
cení bylo přeneseno na dal-
ší volební období? Protože 
by pak musel uvést i ten 
fakt, že v minulém voleb-
ním období i Naše Město 
hlasovalo pro nový úvěr. 
Téměř každé volební obdo-
bí se bere nový úvěr na fi-
nancování investic a hlav-
ně dotačních akcí. Oba se 
ale tváří, jako by to nebyla 
pravda, a hlavně – jako by 
tak sami nepostupovali, 
když seděli na radnici. Holt 
jednodušší je pouze kriti-
zovat. Pan Korč pak tvrdí, 
že rozpočet na rok 2020 je 
udržovací. V příštím roce 
jde do investic ve městě 
rekordních 400 000 000 
korun. Udržovací rozpočet 
by měl na investice nulu! 
Zdá se mi, že tito dva pá-
nové žijí v jiném, kaváren-
ském světě, kde řeči jen 
tak plynou a zúčastnění se 

navzájem utvrzují, že jsou 
něčím víc. Na jedné straně 
pak kritizuji nehospodár-
nost a na druhé straně sami 
mají na svědomí mega-
lomanské projekty. Když 
měl pan Kajzar na starost 
investice, tak z haly pro 
florbal, kterou v okolních 
městech staví za 80 milio-
nů korun, připravil mega-
projekt za čtvrt miliardy 
korun! Nebo nápad s pří-
stavbou Národního domu 
– tzv. Nová scéna, která 
se v hrubých odhadech 
pohybuje kolem půl miliar-
dy korun. Kde na to chtějí 
vzít peníze? Na jednání 
zastupitelstva jsem něko-
likrát vyzýval zastupitele, 
ať předloží nějaký návrh. 
Nikdo nic nenavrhl a hnu-
tí Naše Město hlasovalo 
proti rozpočtu. Jen kritika 
a žádná práce. Tak si pak 
pamatujme, kdo nakonec 
nehlasoval pro výstavbu 
kanalizace, pro tělocvič-
nu v Chlebovicích, stavbu 
mostů nad obchvatem, in-
frastruktury na Panských 
Nových Dvorech, rozší-
ření centrálního hřbitova, 
rekonstrukci knihovny, 
rekonstrukci městských 
bytů, rekonstrukci bytů 
v Penzionu pro seniory, 
opravy chodníků a silnic, 
na úklid parků a dětských 
hřišť, pro finance na svoz 
komunálního odpadu, úle-
vy pro děti do 6 let, na pro-
voz hospice, jeslí, domovů, 
sociálních služeb, základ-
ních škol i mateřských 
školek, pro sportovce, pro 
kulturní spolky a na mno-
ho dalších věcí.“

  Michal Pobucký
 (Rozpočet města 
 podrobněji na str. 4)
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Mohou to být věci pros-
té, jako jsou pantofle, kos-
metika, hadrová panenka 
nebo romantická kniha, 
ale třeba i zážitkové, jako 
je účast na zabijačce, 
operním představení, vý-
let na hrad, výzva k tanci 
nebo setkání s populárním 
interpretem. Přání v rám-
ci Ježíškových vnoučat, 
která formulují osamělí 
senioři v domovech dů-
chodců, jsou nesmírně roz-
manitá, ale v drtivé většině 
se je daří splnit, protože 
projekt Českého rozhlasu 
se velmi dobře „uchytil“. 
I ve Frýdku-Místku.

„Ježíškova vnoučata 
vznikla v roce 2016 a ta 
myšlenka je velmi oslovují-
cí, protože směřuje k opuš-

těným lidem, kterých je 
v domovech pro seniory 
docela hodně. Kolikrát 
dlouhé roky nedostali vá-
noční dárek a o vánočních 
svátcích jsou spíše smutní 
než veselí. Proto je ten pro-
jekt, který umí najít lidi, 
kteří jim splní jejich přání, 
nesmírně užitečný a zapo-
jujeme se do něj i my,“ říká 
náměstek primátora Marcel 
Sikora, který vyrazil udělat 
radost místním seniorům 
spolu s kolegy Radovanem 
Hořínkem a Jakubem Míč-
kem. Ti potěšili vytipované 
jedince například elektric-
kým zubním kartáčkem 
nebo poukazem na kosme-
tické služby. „Zdejší sociál-
ní pracovnice své klienty 
dobře znají, umí vytipovat 

osamocené osoby i jejich 
potřeby a přání, na která 
třeba nedosáhnou ze svých 
důchodů,“ ocenili náměstci.

„Letos jsme do Ježíško-
vých vnoučat zapojili 21 
seniorů, což je oproti loňsku 
o trochu méně, na druhou 
stranu se do obdarovávání 
klientů mnohem více zapo-
jily rodiny, když viděly, že 
babičky a dědečkové něco 
dostali od lidí, kteří jsou pro 
ně vlastně cizí,“ prozradil 
personál starající se o agen-
du s Ježíškovými vnoučaty 
spojenou. „Je vidět, že ten-
to projekt je inspirující pro 
všechny a skutečně přispí-
vá k větší vánoční poho-
dě v zařízeních určených 
nejstarší generaci,“ uzavřel 
Radovan Hořínek.  (pp)

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA: Několik přání si na svá 
bedra vzalo i vedení města.  Foto: Petr Pavelka

Ježíškova vnoučata – projekt vylepšuje Vánoce seniorům

Na mnoha místech 
a lokálních akcích si lidé 
mohli připálit svíčky nebo 
lucerničky a odnést si Bet-
lémské světlo do svých do-
movů. Jedním z nich byl 
znovu i frýdecký magis-
trát, kam symbol naděje 
a přátelství lidí dobré vůle 
přivezli frýdečtí skauti 
poté, co si jej sami vyzvedli 
z vlakového rozvozu.

„Měli jsme dva záložní 
zdroje, kdyby se náhodou 
něco nepovedlo. Ale kdyby 
přece jen, určitě bychom to 
neřešili škrtnutím sirky, ale 
vyrazili bychom na nějaké 
místo znovu pro originál,“ 
ujišťovali skauti, že berou 
myšlenku šíření předvánoč-
ního pokoje a míru, která 
vznikla v Rakousku, velmi 
vážně. Betlémské světlo 
je plamínek, který putuje 
napříč Evropou a skautští 

kurýři ho každoročně rozvá-
ží a roznáší po celém Česku, 
aby tímto způsobem poslou-
žili společnosti. „Tradice 
je to pěkná, jsem tu zase se 
svými holkami, které to be-
rou jako příjemné zpestření, 
které už k našim Vánocům 
patří. Když takovou věc jako 
uchování ohně svěříte aspoň 
na chvíli dětem, cítí odpo-
vědnost a vlastně se jako 
rodina vrátíte k úplným ko-
řenům, kdy pro naše předky 
byla starost o udržení ohně 
naprosto zásadní,“ zamyslel 
se náměstek primátora Ka-
rel Deutscher. „Děkujeme 
skautům z frýdeckého stře-
diska Kruh, že nám na rad-
nici Betlémské světlo znovu 
přivezli a mohli jsme se opět 
stát součástí poselství míru 
a porozumění mezi národy,“ 
doplnil náměstek primátora 
Marcel Sikora.  (pp)

Před koncem roku po-
zval náměstek primátora 
Karel Deutscher k jedná-
ní zástupce šestnácti pře-
vážně sousedících obcí, 
ve kterých je zajištěna 
dopravní obslužnost lin-
kami městské hromadné 
dopravy a mají pro frý-
decko-místecké občany 
návaznost na projekt 
MHD zdarma.

„Dnes je situace pro naše 
občany taková, že MHD 
zdarma ve městě pokračuje 
do okolních obcí, které se 
spolupodílí na jejich finan-
cování stejně jako kraj, je-
hož činnost částečně suplu-
jeme. Musíme ale s krajem 
vždy jednat v souladu, aby-
chom mu nekonkurovali, 
to znamená, že nemůžeme 
libovolně přidávat a měnit 
linky, jak si občané ně-
kterých obcí představují,“ 
vysvětluje náměstek primá-
tora Karel Deutscher, který 
objasnil nutnou integraci 

do systému ODIS, který 
umožňuje možnost cesto-
vat na jednu čipovou kartu 
v rámci celého kraje a na-
hrání jakéhokoliv tarifu, 
včetně „MHD zdarma“.

Starostům bylo předsta-
veno, jak bude do budouc-
na probíhat připomínkové 
řízení k jízdním řádům, 
do kterého by měli být 
více vtaženi, aby mohli 
lépe a aktuálněji přenášet 
připomínky občanů k jed-

notlivým spojům. Na jed-
nání ve věci zajišťování 
dopravní obslužnosti lin-
kami městské hromadné 
dopravy v roce 2020 byly 
vysvětleny rovněž nové 
tarifní podmínky platné 
od Nového roku, byla po-
dána informace o financo-
vání dopravní obslužnosti 
v letošním roce a o novém 
číslování linek MHD.

„Na setkání jsme zazna-
menali několik podnětů 
ke změnám i další náměty, 
ovšem některé problémy 
byly z kategorie kapacit-
ních, které vyvolal nárůst 
cestujících. A to jsme vlast-
ně rádi, protože proto jsme 
ten systém dělali, aby lidé 
nemuseli jezdit auty. Potvr-
zuje se, že rozšíření MHD 
zdarma mimo město do dal-
ších obcí má význam pro 
naše občany, stejně jako pro 
přespolní, kteří se k nám 
do Frýdku-Místku dostanou 
snadněji a nemusí zvyšovat 
už tak vysoké automobilové 
zatížení ve městě,“ uzavřel 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.  (pp)

JEDNÁNÍ SE STAROSTY: Téma – dopravní obsluž-
nost.  Foto: Petr Pavelka

Město ladilo MHD zdarma s okolními obcemi

BETLÉMSKÉ SVĚTLO: Skauti jej donesli na magis-
trát den před Štědrým dnem.  Foto: Petr Pavelka

Betlémské světlo nechybělo na radnici

JARMARK V DOMOVĚ PRO SENIORY: Kromě 
vánočních předmětů a cimbálovky přítomné potěši-
ly i dvě dárkové krabice plné ponožek, které vyrobili 
členové klubů důchodců.  Foto: Petr Pavelka
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Zastupitelé města 
na svém prosincovém za-
sedání schválili rozpočet 
na rok 2020. Město bude 
hospodařit s částkou 
1 657 171 640 korun, což 
je o téměř 133 milionů 
více v porovnání s původ-
ním schváleným rozpoč-
tem na loňský rok. V plá-
nu je spousta investičních 
akcí. 

Na kapitálové výdaje 
je v rozpočtu vyčleněno 
406 milionů korun. Jed-
nou z největších inves-
tičních akcí, a to v rámci 
posledních několika let, 
je vybudování kanalizace 
v okrajových částech města 
– Skalice, Chlebovice, Ze-
linkovice-Lysůvky. Nákla-
dy jsou vyčísleny na 260 
milionů korun, z toho dota-
ce ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR mohou 
činit až 143 milionů korun.

Mezi další velké inves-
tiční akce se řadí dokon-
čení dvou mostů, které 
byly vyjmuty z výstavby 
obchvatu (52 mil.), tělo-
cvična u ZŠ a MŠ Chlebo-
vice (30 mil.), výstavba 
vodovodního řadu Panské 
Nové Dvory (17 mil.) nebo 
rozšíření centrálního hřbi-
tova ve Frýdku – I. etapa 

(15 mil.). V příštím roce 
by mělo dojít i k zaháje-
ní rekonstrukce městské 
knihovny v Místku (15 
mil.) a bude se pokračovat 
v III. etapě rekonstrukce 
bytových jader v Penzionu 
pro seniory (13 mil.). Vět-
šina těchto investičních 
akcí bude financována také 
z revolvingového úvěru 
ve výši 155 milionů korun. 
Celková zadluženost města 
v roce 2020 bude činit 250 
milionů korun.

Doprava
Město počítá i s po-

kračováním opravy Ru-
bikovy křižovatky a sou-
visející rekonstrukcí 
světelného signalizační-
ho zařízení, na které má 
v rozpočtu z vlastních 
prostředků vyčleněno 7 
mil. Kč a z dotace ze SFŽP 
dalších 13 mil. Kč. V rám-
ci dopravy město počítá 
také s výstavbou světelné 
křižovatky Hlavní-Dob-
rovského (8,2 mil. Kč), 
výstavbou autobusového 
zálivu v Panských Nových 
Dvorech u lesa (1,7 mil. Kč) 
nebo s realizací pilotního 
projektu SMART parková-
ní (1,5 mil. Kč). Na běžnou 
údržbu vozovek, kanali-
začních poklopů, vpustí, 

výtluků bylo v rozpočtu 
schváleno 22 milionů ko-
run, na opravy chodníků, 
schodišť a lávek 21 mili-
onů korun. Na dopravní 
obslužnost je v rozpočtu 
130 milionů korun. Výdaje 
na dopravní obslužnost bu-
dou zčásti kryty z dotace 
od Moravskoslezského kra-
je (20,4 mil. Kč) a částečně 
z dotací od okolních obcí 
(5,7 mil. Kč).

Zeleň
V rozpočtu je alokováno 

také 34 milionů na údržbu 
městské zeleně, dále 1,6 
milionu na úklid parků 
a dětských hřišť a 1,5 mi-
lionu korun na provoz ar-
boreta.

Odpady
Na sběr, svoz a třídění 

komunálního odpadu má 
město v rozpočtu více jak 
49 milionů korun. Výše po-
platku za komunální odpad 
se měnit nebude, zůstává 
stále stejná, tedy 492 ko-
run na osobu a rok, senioři 
nad 70 let hradí 252 korun 
za osobu a rok. Od roku 
2020 budou od poplatku 
osvobozeny děti do 6 let, 
dosud se úleva vztahovala 
na děti do 3 let.

Sociální služby
Prostředky z rozpočtu 

budou uvolněny také na za-
jištění běžného provozu 29 
příspěvkových organiza-
cí zřízených Statutárním 
městem F-M. V oblasti 
sociálních služeb se jedná 
například o Hospic F-M 
(10,7 mil.), Jesle (6,4 mil.), 
Domov pro seniory (16,3 
mil.), Penzion pro seniory 
(9,6 mil.) a Centrum pečo-
vatelské služby (13,1 mil.). 
Mimo to je v rámci soci-
álních služeb vyčleněno 
13 milionů na dotační pro-
gramy a v oblasti zdravot-
nictví další milion. Cílem 
těchto programů je podpo-
ra projektů v oblasti zdra-
votnictví, podpora a rozvoj 
sociálních služeb na území 
města a také podpora a roz-
voj ostatních aktivit nava-
zujících na sociální služby.

Sport
Do oblasti sportu a zá-

jmové činnosti město 
ve svých běžných výdajích 
na příští rok vyčlenilo 63 
milionů korun. Z toho bude 
32,4 milionů směřovat 
do mládežnického spor-
tu, 11 milionů společnosti 
Sportplex na vyrovnávací 
platbu v rámci poskytování 
služeb obecného hospodář-
ského zájmu, přes 10 mili-
onů na individuální dotace 

do oblasti sportu a téměř 
dva miliony na dotační 
program Podpora a rozvoj 
sportu.

Kultura 
Ani kultura nepřijde 

zkrátka, na aktivity s ní 
spojené je vyčleněno 59 mi-
lionů korun. Příspěvková 
organizace Národní dům 
(KulturaFM) obdrží 21 
milionů a městská knihov-
na 16 milionů korun. Pro 
dotační program Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit 
je v rozpočtu vyčleněna 
částka 1,4 milionu a na in-
dividuální dotace do oblasti 
kultury a památek bezmála 
5 milionů korun.

Školství
Příspěvkové organizace 

v oblasti školství, to zna-
mená základní a mateř-
ské školy a také Středisko 
volného času Klíč, obdrží 
z rozpočtu města více jak 
60 milionů korun.

V návaznosti na roz-
hodnutí státu o navýšení 
platů ve školství a ve ve-
řejném sektoru má město 
pro své zřízené příspěvko-
vé organizace vyčleněnou 
rezervu na zvýšení platů 
a související odvody na so-
ciální a zdravotní pojištění 
ve výši 12 milionů korun.

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020, seznamte se s ním

Statutární město Frý-
dek-Místek podporuje 
na svém území rozvoj 
zeleně, a to nejen vý-
sadbou stromů na po-
zemcích městské zeleně, 
ale nově i na pozemcích 
soukromých vlastníků 
– fyzických osob, fyzic-
kých osob podnikajících 
a právnických osob.

Nově si tedy každý, kdo 
vlastní pozemek na území 
města, tj. v katastrálním 
území Frýdek, Místek, 
Chlebovice, Lysůvky, 
Lískovec u Frýdku-Míst-
ku, Panské Nové Dvory 
a Skalice u Frýdku-Míst-
ku, může nechat vysadit 
na svém pozemku vy-
brané stromy. Podpora je 
přednostně poskytována 
fyzickým osobám s tr-
valým pobytem na úze-
mí města nebo fyzickým 
osobám oprávněným 
k podnikání a právnic-
kým osobám se sídlem 
na území města. Výsadbu 
však nelze provést na po-
zemcích, které jsou v ka-

tastru nemovitostí vedeny 
jako druh pozemku orná 
půda a lesní pozemek. 
Pokud byla na pozemku 
žadatele uložena rozhod-
nutím příslušného orgánu 
státní správy náhradní vý-
sadba dle ust. § 9 zákona 
o ochraně přírody a kra-
jiny, nelze tuto výsadbu 
podpořit z tohoto progra-
mu a případně podaná žá-
dost bude vyřazena.

Hlavní podmínkou pro 
zařazení do programu 
podpory výsadby dřevin 
je řádně vyplněná žádost. 
K žádosti je nutno doložit 
zejména zákres plánované 
výsadby dřevin do mapy, 
popis projektu, plnou moc 
pro zastupování, souhlas 
spoluvlastníka pozem-
ku či druhého manžela, 
doklady o tom, že strom 
nebude vysazen v ochran-
ném pásmu inženýrských 
sítí, a další doklady, které 
jsou uvedeny v podmín-
kách programu. Veškeré 
náležitosti potřebné pro 
řádné zařazení žádos-

ti do programu lze najít 
na webových stránkách 
města. 

Na základě jedné žá-
dosti je možné provést 
výsadbu maximálně pěti 
kusů dřevin. Dřeviny 
musí být vysazovány 
ve vzdálenosti větší než 
3 m od společné hranice 
pozemků jiných vlastní-
ků. Žadatel má možnost 
výběru dřevin ze dvou 
katalogů. V jednom se 
nachází druhy dřevin pro 
výsadbu na pozemcích 
v zastavěném a zastavi-
telném území. V druhém 
katalogu je pak výběr 
dřevin pro výsadbu na po-
zemcích mimo zastavěné 
a zastavitelné území. Tato 
území jsou vymezena 
platným územním plá-
nem.

Řádně vyplněnou žá-
dost se všemi náležitostmi 
lze zasílat od 1. 1. po celý 
rok prostřednictvím pro-
vozovatele poštovních 
služeb nebo doručit osob-
ně na podatelnu Magistrá-

tu města Frýdku-Místku. 
Žádosti budou vyhodno-
covány průběžně. O po-
skytnutí podpory rozhod-
ne zastupitelstvo města 
na svém zářijovém zase-
dání. Realizace projektu 
dle žádosti podané v da-
ném kalendářním roce 
do 30. 6. proběhne v době 
od 1. 10. do 30. 11. daného 
kalendářního roku. Reali-
zace projektu dle žádosti 
podané od 1. 7. daného ka-
lendářního roku proběhne 
v době od 1. 10. do 30. 11. 
následujícího kalendář-
ního roku. Realizaci pro-
jektu zajistí městská spo-
lečnost TS a.s. (technické 
služby).

Po realizaci výsadby 
musí žadatel zabezpečit 
následnou péči o stro-
my na vlastní náklady. 
Následná péče zahrnuje 
především řádnou záliv-
ku, udržování závlahové 
mísy, doplňování mulče, 
opravu kotvení stromu 
aj. Žadatel je povinen za-
jistit, aby dřevina nebyla 

Město bude vysazovat stromy na soukromých pozemcích

po dobu 10 let vykáce-
na nebo znehodnocena. 
V případě nesplnění této 
podmínky bude muset 
žadatel na vlastní náklady 
vysadit dřevinu stejných 
parametrů, která byla vy-
sazena předtím. 

Podrobnější informace 
včetně potřebných for-
mulářů a kontaktní osoby 
naleznete na webových 
stránkách města www. 
.frydekmistek.cz.
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Na prosincovém zase-
dání Rady seniorů – po-
radního orgánu primá-
tora Michala Pobuckého 
– se převážně rekapitu-
lovalo, ale už i vzhlíže-
lo k novému roku, kdy 
se nejstarší generace 
ve městě dočká nové služ-
by Senior taxi.

Primátor Michal Po-
bucký na úvod informoval 
o zasedání zastupitelstva 
s návazností na projekt Se-
nior taxi. „Budou jej moci 
šestkrát do měsíce vyu-
žívat občané starší 70 let, 
kteří tak budou mít usnad-
něnou cestu za lékaři, 
do nemocnice, na polikli-
niku, ale i na úřady, pošty, 
hřbitovy, na území města 
Frýdku-Místku včetně 
okrajových částí. Bude 
s tím spojena nějaká ad-
ministrativa, ale chceme ji 
zvládnout i přes kluby se-
niorů, aby nebyl zbytečný 
nápor na radnici,“ vysvětlil 
primátor Michal Pobucký.

Zástupce republiko-
vé policie poté sdělil, že 

za rok 2019 nebyly páchá-
ny téměř žádné trestné 
činy vůči seniorům, když 
statistiku předchozího 
roku zatěžovaly přede-
vším podvodné případy 
„vnuků“. „K bezpečnosti 
seniorů má přispět i velmi 
zajímavý projekt, který 
rozjíždí kraj. Je to úplná 
novinka, kdy principem 
je plastová obálka v ledni-
ci, která slouží k předání 
údajů o zdravotním stavu, 
užívaných lécích, kontak-
tech na příbuzné či blíz-
ké, v případě, že se senior 
v domácnosti ocitne v ne-
bezpečí či ohrožení živo-
ta, složkám záchranného 
systému, které jsou o této 
aktivitě informovány,“ 
sdělil náměstek primátora 
Marcel Sikora.

Senioři by každopádně 
neměli polevovat v ostra-
žitosti, stále mají možnost 
prostřednictvím městské 
policie dovybavit své dve-
ře bezpečnostními řetíz-
ky a pozor si musí dávat 
i v dopravním provozu.

RADA SENIORŮ: Před koncem roku se lehce bilanco-
valo. I s vánočkou a kalendáři…  Foto: Petr Pavelka

Vzpomenete si, kdy 
jste někomu za něco po-
děkovali? Nebo bylo po-
děkováno vám? Děkovat 
učíme naše děti sotva 
začnou mluvit, ale jak 
dospíváme, často si ne-
uvědomujeme, jak jsou 
slova díků pro každého 
z nás důležitá, a ze slo-
va „děkuji“ se pak stává 
obyčejná všední věc.

Pro neziskové organi-
zace sdružující dobro-
volníky na území města 
Frýdku-Místku má slovo 
děkuji velký význam. Jak 
jinak vyjádřit vděčnost 
našim dobrovolníkům, 
než jim poděkovat za je-
jich čas, který věnují dru-
hým lidem.

A tak u příležitosti Me-
zinárodního dne dobro-
volníků, který se od roku 
1986 slaví po celém svě-
tě každého 5. prosince, 
se propojilo Dobrovol-
nické centrum ADRA 
s Charitou Frýdek-Mís-
tek a Slezskou diakonií 

a společně jsme uspořá-
dali slavnostní setkání 
s dobrovolníky v sobotu 
7. prosince ve Farním 
kostele sv. Jana Křtitele, 
abychom oslavili jejich 
svátek a připomenuli dů-
ležitost a smysluplnost 
dobrovolnictví pro spo-
lečnost.

Akci obohatil koncert 
gospelové skupiny Keep 
Smiling Gospel z Orlové, 
který svými tóny roze-
zněl celý prostor. Svým 
dobrovolníkům, kteří za-

plnili celý kostel, poděko-
vali zástupci přítomných 
neziskových organizací 
a za vedení Statutární-
ho města Frýdek-Místek 
náměstek primátora pan 
Marcel Sikora.

Jsme nesmírně vděč-
ni za všechny naše dob-
rovolníky a děkujeme 
Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek za finanční 
podporu této akce a věc-
né dárky. 

 Irena Blablová 
 a Martina Petrová

Trestných činů páchaných vůči seniorům výrazně ubylo

Poděkování dobrovolníkům za jejich čas

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 3. 
lednem až 30. březnem 
2020 dostavili v úřední 
dny, tj. pondělí a středu 
(v době od 8.00 do 17.00 
h., polední přestávka 
11.00–12.00) a ve čtvrtek 
(v době od 13.00 do 15.00 
h.), na odbor sociálních 
služeb, budova ul. Rad-
niční 1149, 1. patro, kan-
celář č. 210 k aktualizaci 

svých žádostí. K aktu-
alizaci je třeba doložit 
aktuální potvrzení o výši 
příjmu (popř. o přiznání 
příspěvku nebo doplat-
ku na bydlení) a doklad 
o nájemním, podnájem-
ním, vlastnickém nebo 
jiném právním vztahu, 
prokazující bytovou situ-
aci 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 v měsících 
říjnu až listopadu 2020. 
 Renata Baraňáková, 

 sociální pracovník 
 oddělení sociální práce

Aktualizace žádostí o přidělení bytu 
v režimu sociálního bydlení pro seniory

Již druhým rokem 
jsme dne 26. listopadu 
uspořádali pro pěstouny 
a pro děti v jejich péči 
malé arteterapeutic-
ké setkání s pracovním 
názvem Předvánoční 
dílničky. Cílem bylo 
ozvláštnit vzájemnou 
spolupráci doprovázejí-
cích pracovnic odboru 
sociální péče Magis-
trátu Frýdku-Místku 
a pěstounských rodin. 
Společně jsme tedy strá-
vili jedno předadventní 
odpoledne vyplněné ně-
čím jiným než všedními 
každodenními starostmi 
a povinnostmi.

Pěstounky se již spolu 
většinou znaly z víkendo-
vého vzdělávání, takže kon-

verzace nevázla a probíhala 
v přátelském duchu. Děti se 
vzájemně již také z dřívějš-
ka znaly a o drobné „lum-
párny“ tedy nebyla nouze. 
Doprovázející pracovnice 
zdejšího magistrátu dones-
la také něco na zub, takže 
kávička pak chutnala lépe. 
Děti si pochvalovaly slad-
ké občerstvení. Je potřebné 
také zmínit, že z některých 
dětí se vyklubaly velké tvo-
řící talenty. Netradiční vá-
noční stromeček a dekorač-
ní věneček obohatí výzdobu 
jejich domácností novými 
vánočními ozdobami vyro-
benými přesně podle jejich 
představ. 

 Za doprovázející 
 organizaci při MMFM 
 Veronika Mikulová

Předvánoční tvoření 2019

„Množí se dopravní 
nehody z nepozornosti 
všech. Všichni účastníci 
musí dávat pozor, nesmí 
věřit okolí, jestli si chtějí 
zachovat zdraví,“ zdůraz-
nil ředitel městské policie 
Ivo Kališ.

V závěru primátor Mi-
chal Pobucký poděkoval 
dlouholetému řediteli Do-
mova pro seniory Mila-
novi Novákovi před jeho 
odchodem do důchodu 
za vše, co pro tuto organi-
zaci vykonal, a ocenil pří-
nos jeho působení.  (pp)
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V posledním utkání 
STRABAG Rail Extrali-
gy v kalendářním roce se 
házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek vytáhli. 
Soupeře z Brna přehráli 
rozdílem třídy. Zvítězili 
31:21 a polepšili si tak 
na čtyři body.

Utkání 15. kola mělo 
překvapivě velice hlad-
ký průběh. Náš celek 
navzdory nepovedeným 
předchozím kláním ten-
tokrát vlétl do zápasu jako 
uragán. Od začátku svého 
soupeře jasně přehrával. 
Brno se dokázalo střelec-
ky poprvé prosadit až v 9. 
minutě. V 19. minutě jsme 
vedli už 12:3 a po prvních 
třiceti minutách svítilo 
na ukazateli skóre 18:7.

Po změně stran už bylo 
Brno sice vyrovnanějším 
soupeřem, ale nedokáza-
lo střetnutí zdramatizo-
vat. Náš výběr si po celou 
dobu udržoval vypracova-
ný náskok z prvního polo-
času. Střelecky se dařilo 
Matěji Mazurovi, který se 
prosadil sedmkrát. Šest-
krát přesně zamířil doros-
tenec Martin Hrachovec. 
Naši hráči si díky enorm-
nímu nasazení dokráčeli 

k vítězství v poměru 31:21 
a připsali si tak teprve 
druhou výhru. V tabulce 
zůstávají předposlední. 

„Musím pogratulovat 
domácím k zaslouženému 
vítězství. Dneska tady 
byla dvě družstva. Jedno 
lepší, ale s nosem naho-
ru, a druhé, které je méně 
zkušené, ale nesmírně bo-
jující. Domácí svým pří-
kladným výkonem uká-
zali Brnu, jak se má hrát 
házená. Více k tomu ne-
mám co říct,“ konstatoval 
po utkání trenér SKKP 
Handball Brno Ivo Vávra.

To trenéru našeho 
družstva Pepino SKP 
Frýdek-Místek Lubomíru 
Kavkovi se duel hodnotil 
velice dobře. „Víme, že 
v našich hráčích je poten-
ciál. Několikrát jsem se 
díval na náš zápas v Zub-
ří, kde jsme si vypracovali 
spoustu šancí, ale nepro-
měnili je. Navíc jsme se 
dopustili mnoha chyb, a to 
i nevynucených. U našich 
mladých hráčů je to hlav-
ně o psychice. Když se 
dnes dostali brzy do ve-
dení, šla jejich psychika 
nahoru, což bylo vidět,“ 
řekl Kavka.

V předvánočním 12. 
kole UNIQA volejbalové 
extraligy mužů volejba-
listé Brna oplatili frý-
decko-místeckému týmu 
Black Volley Beskydy 
porážku, když i oni do-
kázali využít domácího 
prostředí k výsledku 3:1.

Přitom vstup do zápasů 
hostům vyšel znamenitě 
a jako by navazovali na at-

JASNÁ ZÁLEŽITOST: Házenkáři si před koncem roku spravili chuť.  Foto: Petr Pavelka

Na závěr roku házenkáři vypráskali Brno 31:21 (18:7)

Mladý tým Pepino 
SKP Frýdek-Místek 
v první polovině STRA-
BAG Rail Extraligy po-
razil jen nováčka z Malo-
měřic a naposledy Brno. 
S pouhými čtyřmi body 
je předposlední. Ve zbý-
vajících zápasech základ-
ní části bude chtít získat 
sebedůvěru potřebnou 
v zápasech play out. 

„Začátek ročníku se 
nesl v duchu mnoha změn. 
Především nastoupil nový 
trenér. Přišla řada nových, 
převážně mladých hráčů. 
Ať už to byli David Lefan 
či Jan Skřehot, z našeho 
dorostu pak byli zařazeni 
do hlavního týmu Jakub 
Ondrušík, Matěj Mazur 
a Pavel Musálek. Znovu 
začal hrát Lukáš Rajno-
ha. Z Kopřivnice se vrátil 
náš odchovanec Petr Un-
ger a Filip Hardt, který 
už u nás dříve taky půso-
bil,“ uvedl předseda Pe-
pino SKP Frýdek-Místek 
Lubomír Kavka s tím, že 

v kádru tak došlo k mnoha 
změnám oproti zvykům 
z předchozích let. „To se 
projevilo na současné vý-
konnosti a stavu, ve kterém 
se tým nachází. Zatím si to 
úplně dobře nesedlo. A to 
jak mezi hráči a trenérem, 
tak mezi samotnými hráči. 
K tomu se ještě přidávají 
změny vynucené zranění-
mi. Dlouhodobě zraněný je 
Vojtěch Petrovský, nějakou 
dobu jsme postrádali Davi-
da Lefana, teď je zraněný 
Pavel Musálek. Celou pří-
pravu měl zlomené zápěstí 
Jan Skřehot, takže jsme ho 
vůbec neviděli v zápasech. 
V soutěži už pak nebyl 
prostor experimentovat. To 
všechno vyústilo v posta-
vení v tabulce, ve kterém 
se nyní nacházíme,“ kon-
statoval Kavka.

Špatné výsledky odnesl 
jako první trenér Andrej 
Titkov, kterého vedení 
klubu odvolalo po šesti 
odehraných kolech. Ani 
po změně na trenérském 

postu se však zatím lepší 
výsledky nedostavily.

„Když se nedaří a něco 
nefunguje, hledají se ces-
ty, jak to změnit. Výsledky 
však nemůžeme chtít hned 
po jednom měsíci, navíc 
v rozehrané soutěži. Jestli 
nastal posun k lepšímu, 
to se ukáže až po Novém 
roce, po zimní přípravě, 
byť je kratší než letní. Pří-
padné změny se projeví 
někdy v únoru a v březnu. 
Nyní musíme posbírat ně-
jaké body ve zbylých zápa-
sech základní části už pro 
větší sebedůvěru v play 
outu. Rozhodně se chceme 
vyhnout baráži,“ pozname-
nal Kavka.

V lednu by se do přípra-
vy měl zapojit lídr družstva 
Vojtěch Petrovský, pokud 
mu to dovolí záda, kádr na-
opak opustí Tomáš Klaban 
kvůli zdravotním potížím. 
V jednání je také návrat 
Dalibora Mynáře i Jana 
Rajnohy, zkušenost by se 
týmu hodila.

„Chceme získat sebedůvěru pro play out,“
říká předseda Pepino SKP Lubomír Kavka

DOMA SE DAŘÍ VÍC: Beskydy hrají prozatím v hale 
6. ZŠ lépe než u soupeřů.  Foto: Petr Pavelka

Brno Beskydům vrátilo porážku
Volejbal Brno – Black Volley Beskydy 3:1 (20:25, 25:11, 25:17, 25:17)

mosféru úvodního zápasu 
soutěže, který se stejným 
soupeřem opanovali. Hos-
tům se dařilo na útoku 
a v této fázi zápasu měli 
i lepší servis a mimořádně 
úspěšný blok.

Brno se ale v druhém 
setu chytlo a stačilo jim 
k tomu oprášit svou tradič-
ní zbraň – servis. Beskydy 
jej nedokázaly zpracovávat 
a uhráli jen mizerných je-
denáct bodů. Jednoznačný 
výsledek druhého dějství 
pak určil ráz celého zápa-
su, Brno získalo sebevědo-
mí, a i když hostující tým 
výkon zvedl, na rozjetého 
soupeře s diváky v zádech 
to nestačilo. Zvlášť když 
statistici domácím napočí-
tali mimořádných 16 bodů 
přímo ze servisu.

„Do zápasu jsme vstou-
pili s odhodláním, primár-
ně v prvním setu jsme do-
mácí tlačili servisem, dařila 
se nám obrana na síti, měli 

jsme hodně bodových blo-
ků. Od druhého setu pře-
vzalo otěže utkání Brno, 
a to, co zdobí jejich hru, 
tedy především ostrý ser-
vis, jim vycházelo. Nám už 
se pak nepodařilo přihráv-
ku zklidnit,“ hodnotil zápas 
trenér Přemysl Kubala.

„Po prvním setu, který 
jsme vyhráli, se domácí 
rozjeli na servisu, s čímž 
už jsme se do konce zápa-
su nedokázali vypořádat. 
Pak už byli lepší ve všech 
směrech. My se snad ven-
kovní výhry dočkáme 
v lednu,“ posteskl si kapi-
tán týmu Tomáš Široký.

Domácí trenér Ondřej 
Marek mohl být spokoje-
nější: „První set byl z naší 
strany hrozný, udělali jsme 
tam spoustu chyb. Asi už 
jsme byli v hlavách pod 
vánočním stromkem. Poté 
jsme naštěstí výrazně při-
dali a ten výkon už byl ade-
kvátní tomu, co umíme.“
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Stejně jako dlouhole-
tá ikona lipinské kopa-
né František Vojvodík, 
tak i nový kouč Valcířů 
Michal Hubník pochází 
z Valašska. Přesněji býva-
lý ligový hráč olomoucké 
Sigmy a Jablonce, ale také 
třeba i polské Legie Var-
šava, pochází z Halenko-
va.

Když bychom brali Hub-
níkovu hráčskou minulost, 
tak ta je nejvíce spjata 
s Olomoucí. Na Hané to-
tiž bývalý útočník odehrál 
skoro dvě stovky ligových 
utkání. Teď se bude chtít 
snažit navázat na trenér-
skou práci, kterou ve Stov-
kách zanechali před ním 
jiní bývalí hráči Sigmy, a to 
Radoslav Látal či Oldřich 
Machala.

„Musím říct, že jsem 
opravdu velice rád, že jsme 
se nakonec s Michalem 
a jeho předešlým klubem 
domluvili. Tímto chci Otro-
kovicím za velice vstřícné 
jednání a uvolnění Michala 
Hubníka moc poděkovat,“ 
řekl k předvánoční zprávě 
sportovní ředitel A týmu 
Daniel Černaj. 

Oznámení nového trené-
ra našeho A týmu se trochu 
táhlo. V různých médiích 
se sice objevily spekulace, 
že do Stovek míří Michal 
Hubník, ten byl ale v té 
chvíli stále vázán k jinému 
třetiligovému celku. „Vše 
bylo hodně závislé na tom, 
zda mě přijmou ke studiu 
UEFA Licence A, kterou 
pro trénování třetiligové-

ho celku potřebuji. Když 
jsem byl ke studiu licence 
přijat, rozhodl jsem se pro 
Frýdek-Místek. Především 
proto, že jejich nabídka byla 
konkrétní a také i kvůli ur-
čité vizi postoupit s týmem 
do druhé ligy. I podle mě 
tam Frýdečtí patří. Také mě 
hodně lákalo, že klub doká-
že výborně pracovat s mlá-
deží. V Olomouci jsem se 
na to hodně vyptával a ří-
kali mi, že mládež ve Frýd-
ku-Místku je opravdu velmi 
dobrá, že zde mají výborné 
mládežnické trenéry,“ řekl 
nový kouč Lipiny.

Moravskoslezská fotba-
lová liga není pro Hubníka 
žádnou neznámou. Působil 
v ní jako asistent trenéra 
Michala Kováře ve Valaš-
ském Meziříčí, poté v Ot-
rokovicích. „Jdu do nového 
prostředí, ale co mám zprá-
vy, tak skoro všichni kluci 
by měli zůstat, takže obmě-
na kádru by neměla být ně-

jak razantní. Je tu spousta 
mladých a zajímavých fot-
balistů,“ zdůraznil trenér. 

S jakou fotbalovou vizí 
tedy trenér Michal Hubník 
přichází? „Jelikož jsem byl 
útočník a ty góly jsem mi-
loval, chci hrát útočný fot-
bal. Zkrátka jednoduchou 
a přímočarou hru, tak jsem 
byl odmala veden. Záleží 
ale také i na typologii hrá-
čů, které máte k dispozici. 
Chci, aby se náš fotbal li-
dem líbil. Pokud se bude 
dobře pracovat, přijdou i ty 
góly,“ řekl nový kouč. 

Sport

Rysi v rámci čtvrtého 
nadstavbového kola vy-
jeli na další zastávku své 
venkovní tour. Nyní se 
postavili Jestřábům, kte-
ří sice jejich dvoubranko-
vé vedení z úvodní části 
dorovnali, podlehli však 
v prodloužení. Frýdek-
-Místek si tak upevnil 
desátou pozici právě před 
Prostějovem. 

Jestřábi začali první 
třetinu ve volném tempu. 
Hosté měli více ze hry 
a dvě šance přišly právě 
z hokejek Slezanů. Branka 
pak přišla v minutě desáté. 
David Kofroň se při po-
četní výhodě trefil k tyči 
a o tři minuty později se 
prosadil další z frýdecko-
-místeckých Davidů, a to 
David Klimša. Ten si s pu-
kem najel do kruhu a pro-
pálil Hufovy betony.

Do druhé třetiny na-
stoupil Prostějov v lepším 
rozpoložení a šlo to vidět. 
Od začátku tlačil sou-

peře, využil přesilovku 
a vstřelil kontaktní gól. 
Prostřední třetina nabídla 
celkově mnohem atraktiv-
nější hokej a hlavně o dost 
zlepšenou hru domácích. 
Ti začali lépe i poslední 
část. Zbývalo deset minut 
do konce, když domácí 
dosáhli toho, čeho potře-
bovali. Tomáš Jandus po-
slal rychlou střelu, která 
mířila k tyči. Následně byl 
odpískán také samostat-
ný nájezd pro hosty, jenže 
Kafka se mýlil. A tak byl 
po 60 minutách stav neroz-
hodný. Oba týmy si vybo-
jovaly bod a hrálo se dále. 
Prodloužení ale netrvalo 
dlouho. Kapitán Mikulík 
přebruslil obránce Jestřábů 
a Hufovi kotouč hodil mezi 
nohy. Rozhodl tak o bonu-
sovém bodu a další výhře 
pro Rysy, kteří si upevnili 
desátou pozici a dvoubo-
dový náskok právě na Pro-
stějov, který má však ode-
hrán o jeden zápas více.

kam za sportem a relaxací
Domácí zápasy HC Frýdek-Místek

út 7. 1. 2020 v 18.00
Frýdek-Místek – Ústí nad Labem

st 8. 1. 2020 v 18.00
Frýdek-Místek – Sokolov

po 13.1.2020 v 18.00
Frýdek-Místek – Prostějov

st 22. 1. 2020 v 18.00
Frýdek-Místek – Benátky

čt 23. 1. 2020 v 17.00
Frýdek-Místek – Ústí nad Labem

ne 26. 1. 2020 v 16.00
Frýdek-Místek – Sokolov

st 29. 1. 2020 v 18.00
Frýdek-Místek – Jihlava

DVACÍTKA V POLÁRCE: Hokejoví fanoušci přišli i na přípravu hokejistů do 20 let 
před MS, ale těm se zápas proti Švédsku nepovedl a prohráli 1:5.  Foto: Petr Pavelka

Hokejisté si při Vánocích nadělili dva body z Prostějova
LHK Jestřábi Prostějov – HC F-M 2:3p (0:2, 1:0, 1:0, - 0:1)

Fotbalisty povede Michal Hubník

Klub bojových umění 
pod Sokolem Frýdek-
-Místek se věnuje již 
třetím rokem japonské-
mu bojovému sportu 
chanbara. Jde o bojový 
sport vycházející z tra-
dice japonského šermu. 
Jeho jedinečnost spočívá 
v jednoduchosti pravi-
del a vybavení.

Přínosem tohoto sportu 
je rozvoj pohybu a rych-
losti. Je bezpečný, pro-
tože se bojuje pomocí 
speciálních vzduchem na-
fouknutých zbraní a jako 
ochrana vám stačí přilba. 
V zápase proti sobě stojí 
dva soupeři, vyzbrojení 

stejnými zbraněmi, je-
jichž úkolem je zasáhnout 
svého protivníka rychle-
ji, než protivník zasáhne 
vás.

Na posledním turnaji 
v listopadu, který se usku-
tečnil v Mělníku, se naši 
bojovníci umístili na 3. 
místě jako tým a trenér 
vyhrál titul Grandmaster 
turnaje – nejúspěšnější 
závodník turnaje.

Celý leden zveme zá-
jemce (děti i dospělé) 
o tento dynamický a zá-
bavný sport na otevřené 
tréninky ve Frýdku. Více 
na www.sktkd.cz nebo 
na tel. čísle 604 256 521.

Vyzkoušejte si chanbaru
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Zařazení: neúředník
Druh práce: referent vymá-
hání pohledávek
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 8. (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s naříze-
ním vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 1. 
2. 2020
Pracovní poměr: doba ur-
čitá (zástup za MD)
Požadované předpoklady:
1. střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou, popř. vyso-
koškolské vzdělání
2. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z eviden-
ce Rejstříku trestů ne star-

ším než tři měsíce 
3. základní znalosti následu-
jících předpisů:
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpi-
sů
• zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákon č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpi-
sů
• zákon č. 120/2001 Sb., 
o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
• zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů
• zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpi-
sů 
• vyhláška č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě, 
ve znění pozdějších předpi-
sů
4. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Excel, Outlo-
ok, práce s internetem
5. zkušenosti z oblasti veřej-
né správy výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchaze-
če
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady:

• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
Co nabízíme:
• pružná pracovní doba
• 25 dnů řádné dovolené, 
možnost čerpání zdravotní-
ho volna v délce až tři dny 
v kalendářním roce a mož-
nost čerpání neplaceného 
volna dle kolektivní smlou-
vy
• stravenky, volnočasové 
poukázky v hodnotě 5 tisíc 
Kč, příspěvek na penzijní 
připojištění
• možnost dalšího vzdělá-
vání formou školení a semi-

nářů
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktu-
álně informovat o přesném 
datu a hodině výběrového 
řízení.
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 10. 
1. 2020 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 
Ing. Jana Masciuchová
Magistrát města Frýdku-
-Místku
odbor správy obecního ma-
jetku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Zařazení: úředník
Druh práce: výkon agendy 
evidence vozidel 
Místo výkonu práce: měs-
to Frýdek-Místek
Platová třída: 8 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s naříze-
ním vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 
dle dohody
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady:
1. středoškolské vzdělání 
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne 
starším než tři měsíce 
4. komunikační a organi-
zační schopnosti, schopnost 
samostatné i týmové práce
5. všeobecný přehled práv-

ních předpisů se zaměřením 
na činnost obce, zejména:
- zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů,
- zákon č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních 
samosprávných celků, 
ve znění pozdějších před-
pisů,
- zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vo-
zidel na pozemních komu-
nikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů,
- vyhláška MD č. 341/2014 
Sb., o schvalování technic-
ké způsobilosti a o technic-
kých podmínkách provozu 
vozidel na pozemních ko-
munikacích, ve znění poz-
dějších předpisů
6. užívání informačních 
technologií
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. ti-

tul 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 uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři mě-
síce; u cizích státních pří-
slušníků obdobný doklad 
vydaný domovským státem

Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu a e-mailovou adre-
su pro další komunikaci. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení i bez 
uvedení důvodů kdykoli 

v jeho průběhu zrušit nebo 
nevybrat žádného zájemce.
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 10. 
1. 2020 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu:
Magistrát města Frýdku-
-Místku
Odbor dopravy a silničního 
hospodářství
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Hledáme referenta vymáhání pohledávek majetkoprávního oddělení
Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta 

vymáhání pohledávek majetkoprávního oddělení odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148.

Výběrové řízení na referenta evidence vozidel odboru dopravy
Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na referenta 

evidence vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148.

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA POŘÍZENÍ 
HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2020

Program je určen 
na podporu nákupu nových 
osobních vozidel (M1), 
případně předváděcích 
osobních vozidel s nájez-
dem max. 5000 km s plně 
hybridním pohonem vy-
bavených elektromotorem 
(FHEV). Cílem progra-
mu je snížení negativních 
vlivů dopravy na zdraví 
obyvatel a životní prostře-
dí, zejména snížení emisí 
z dopravy a případné sní-
žení hlukové zátěže.

Žádosti o dotaci lze 
podávat do 30. 6. 2020. 
Oprávněnými žadateli 
jsou fyzické a právnické 
osoby s trvalým pobytem 

nebo sídlem ve Frýdku-
-Místku po dobu nejméně 
jednoho roku před po-
dáním žádosti, musí být 
prvními majiteli vozidla. 
Maximální výše dotace je 
stanovena na 15 % z poři-
zovací ceny vozidla, nej-
výše však 75.000 korun.

Podmínky dotační-
ho programu najdete 
na www.frydekmistek.cz 
v sekci Magistrát / Od-
bory magistrátu / Odbor 
územního rozvoje a sta-
vebního řádu / Dotace.

Kontakt: Martina Ste-
belová, stebelova.mar-
tina@frydekmistek.cz, 
558 609 277.

Žádosti k účasti ve vý-
běrovém řízení na poskyt-
nutí zápůjček z „Fondu 
rozvoje bydlení“ na území 
statutárního města Frýdek-
-Místek pro rok 2020 lze 
podat na závazných formu-
lářích na Magistrátu města 

Frýdku-Místku, Radniční 
1148, odbor správy obec-
ního majetku ve lhůtě od 2. 
1. 2020 do 31. 1. 2020. 
Bližší informace na www.
frydekmistek.cz (sekce 
OSOM, tiskopisy) nebo tel. 
558 609 180.

Zápůjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ 
na území statutárního města 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

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. 

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.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č. p. 2322, tř. T. G. Masaryka 
o výměře 70,46 m2, I. NP (prodejna), o výměře 

2,11 m2, I. NP (zádveří), o výměře 7,265 m2, 
I. NP (chodba), k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 

Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková 
výměra činí 79,835 m².

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájem-
ného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – 
pronájem nebytových prostor tř. T. G. Masaryka 2322“ 
na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 6. 1. 2020 
do 14.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (nejpozději do 3. 1. 2020). Doporuče-
ná cena nájemného pro tyto prostory činí 2 400 Kč/m2/rok.

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.
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Gymnastika při 11.ZŠ 
nezklamala! Ve dnech 
6.–7. prosince se mladší 
gymnastky a gymnasté 
vydali na Republikové 
finále, které se tentokrát 
konalo v Plzni. V závodě 
nám soutěžila tři druž-
stva ve třech různých ka-
tegoriích. 

„V kategorii Junior II 
nám obvykle startují dvě 
družstva, ale zde je pra-
vidlo jednoho týmu z vy-
sílající školy, tudíž jsme 
musely rozhodnout, zda 
se závodu zúčastní dív-
ky nebo chlapci,” dodala 
jedna z trenérek Daniela 
Cmíralová.

V nejmladší katego-
rii není pódiová skladba 
a soutěží se pouze na ak-
robacii a trampolíně. Ak-
robacii měly dívky bez 
zaváhání a trampolínu 
pouze s jednou chybičkou. 
Děvčátka si tak právem vy-
cvičila zlaté medaile. 

Kategorii Junior I jsme 
obsadily sehraným druž-
stvem dívek, které tak 
společně odcvičily svůj 
poslední závod, protože 
děvčata narozená v roce 
2008 budou od ledna řa-
zena do starší kategorie 
Junior II. Dívky odcvičily 
závod na jedničku s hvěz-
dičkou, díky tomu vybojo-

valy také zlato a titul Mis-
tryň pro rok 2019. „Holky 
moc chválím, na poslední 
chvíli s námi neodjely dvě 
členky týmu z důvodu ne-
moci. I přes změny v pódi-
ové skladbě a ve společné 
řadě na akrobacii dokáza-
ly, jak jsou šikovné,” dopl-
nila trenérka dívek Katka 
Kohutová.

Kluci ve starší kategorii 
se bohužel také nevyhnuli 
změnám, protože závodu 
se nemohl zúčastnit je-
den z největších skokanů. 
„Pódiovou skladbu bylo 
nutno upravit a obtížnost 
na trampolíně i akroba-
cii se ponížila. I přesto 

KURZ
18. 1. | 1. 2. | 22. 2.

KERAMIKA DO ZA-
HRADY I NA BALKON
Tři zimní soboty věnujeme 
tvorbě zahradní keramiky. 
Pod vedením zkušené lek-
torky si v poklidné atmosfé-
ře naší dílny můžete vyrobit 
keramický truhlík či květi-
náč, zahradní dekorační 
koule, zvonkohru a třeba 
i pítko pro ptáčky. Můžete 
tvořit dle vlastní fantazie 
nebo využít připravené 
vzory a inspirativní ukázky 
i rady lektorky. První dvě 
soboty jsou věnovány mo-
delování a odlévání. Třetí 
sobota pak glazování pře-
žahlých výrobků. 
Věk: 15–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 10.00–13.00 
hodin
Cena: 800 Kč
Informace: Recepce | 
Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na kurz se přihlaste do 10. 
1. 2020.

AKCE
Od 7. 1. 2020

ŠACHOVÝ TURNAJ
Zahajujeme první kolo 
19. otevřeného šachového 
turnaje hraného na 11 par-
tií. Turnaj je určen všem 
milovníkům šachové hry 
od začátečníků až po po-
kročilé, přičemž není po-
vinnost odehrát všech 11 
partií. Partie se odehrávají 
každé úterý, do turnaje je 
možné vstoupit i v pozděj-
ším termínu. V případě zá-
jmu nás kontaktujte.
Informace o turnaji mů-

žete nalézt na stránkách 
www.chessfm.cz pod ná-
zvem „Otevřený klubový 
přebor“.
Věk: 7–100 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Mís-
tek | v úterý od 17.30, max. 
do 20.30 hodin
Informace: Antonín Sur-
ma | Telefon: 728 855 086 
| E-mail: tonda@klicfm.cz 
Cena: podle výkonnosti – 
pro neregistrované max. 
300 Kč až po hráče 1. vý-
konnostní třídy zdarma

11. – 12. 1. 
NERF VÍKEND 

| POBYTOVÁ AKCE
Sportovní akce pro všech-
ny nadšence do NERF 
pistolek. Naučíte se s nimi 
hrát mnoho zajímavých 
her uvnitř budovy i venku, 
zasportujete si, naučíte se 
něco vyrábět, ale hlavně 
si užijete spoustu zábavy 
a dobrodružství. Těšit se 
můžete také na ukázku ro-
botiky a 3D tisku.
Věk: 7–15 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ 
Višňovka | Odjezd: 16.00 
hodin z TZ Višňovka
Cena: 600 Kč
Informace: Recepce | 
Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 7. 
1. 2020.

16. 1.
LEVANDULOVÝ 

PODVEČER
V příjemné atmosféře pro-
voněné kávou a dobrým 
čajem si společně vyro-
bíme několik přírodních 

produktů, jejichž hlavní 
přísadou je levandule. Le-
vandulovým šamponem 
posílíme vlasy od kořínků 
až po konečky. Římská 
koupel na uklidnění vás 
uvede do naprosté pohody 
a koupelové šumáky zpří-
jemní vaši relaxaci a od-
počinek. Nebude chybět 
relaxační hudba, klidné 
prostředí a přátelská spo-
lečnost. Nechejte se unést 
nevšedními prožitky a při-
bližte se vůni Francie.
Věk: 18–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 17.00–19.30 
hodin 
Cena: 250 Kč
Informace: Recepce | 
Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 15. 
1. 2020.

18. 1.
BADMINTONOVÝ 

TURNAJ
Jsi příznivce badmintonu 
a chceš si užít dopoledne 
plné zábavy? Pokud ano 
a máš v sobotu čas, přijď 
do tělocvičny na obchodní 
akademii. Čekají na tebe 
jednotlivá utkání, potkáš 
nové tváře a na nejlepší 
hráče čeká odměna. 
Věk: 9–15 let
Místo a čas: tělocvič-
na, obchodní akademie, 
Palackého 123, Místek, 
9.00–12.00 hodin
Cena: 150 Kč
Informace: Recepce | 
Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 16. 

1. 2020.
18. 1.

VÝROBA MÝDEL 
A BALZÁMŮ NA RTY 

| VOŇAVÁ SOBOTA
Během sobotního dopo-
ledne proměníme naši 
kuchyni na kosmetickou 
laboratoř plnou přírodních 
surovin a vytvoříme si vo-
ňavé balzámy na rty a mý-
dla různých barev a tvarů. 
Čekají na vás i zábavné 
hry. Tak neváhej a přijď.
Věk: 7–14 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 9.00–12.00 
hodin 
Cena: 150 Kč
Informace: Recepce | 
Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 16. 
1. 2020.

25. 1. 
MISTROVSTVÍ ČR 

V PEXESU 
Přijďte si k nám na Stře-
disko volného času Klíč 
zahrát pexeso a při tom 
se pokusit vybojovat titul 
mistra ČR v pexesu 2020.
Věk: 6–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–14.30 hodin | 
Prezence: 9.00–9.30 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Recepce | 
Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 24. 
1. 2020.

25. 1.
SOBOTNÍ SETKÁNÍ 

PRINCEZEN
Ahoj, princezny. Zveme 

vás na společné setkání. 
Dozvíte se mnoho zajíma-
vostí o zimních sportech. 
Víte, kde se dříve sáňko-
valo? Některá místa už 
jsou totiž v našem městě 
skoro zapomenuta. My si 
je připomeneme společně 
s módním okénkem. Bu-
deme tvořit a zahrajeme 
si hry. Přijďte k nám zpří-
jemnit si zimní čas. 
Věk: 7–10 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00–16.00 hodin
Cena: 300 Kč
Informace: Recepce | 
Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 21. 
1. 2020.

25. 1.
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ 

| UČÍME SE 
PERSPEKTIVU

Zajímalo tě někdy, jak se 
kreslí pomocí perspekti-
vy? Chceš se dozvědět více 
a naučit se ji? Tak tohle je 
příležitost právě pro tebe. 
V tomto sobotním odpoled-
ni si perspektivu společně 
přiblížíme a ukážeme si, 
jak lze pomocí ní nakreslit 
například ulici a uvidíš, že 
se perspektivy nemusíš bát. 
Věk: 10–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 13.00–16.00 
hodin
Cena: 100 Kč
Informace: Recepce | 
Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 23. 
1. 2020.

Jedenáctka vybojovala dvě zlata a jedno stříbro 

zabojovali a povedlo se! 
Chlapci se stali Vicemis-
try ČR v kategorii Junior 
II,“ dodala pár slov trenér-

ka chlapců Vendula Heny-
chová.

Dětem gratulujeme a dě-
kujeme za skvělý výsledek. 

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na leden
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Když se nádherně roz-
svítilo naše město, věděli 
jsme, že nadešel čas, kdy se 
opět setkáme na pěvecké 
soutěži amatérských zpě-
váků 1.–5. tříd základních 
škol okresu Frýdek-Mís-
tek „Vánoční nota 2019“.

Díky vstřícnosti vedení 
ZUŠ školy jsme si mohli 
znovu zazpívat v aule je-
jich školy na Hlavní třídě.

Přestože jsem se sešli 
v komorním počtu, vů-
bec to nenarušilo úžasnou 
atmosféru celé soutěže. 
Zazpívalo nám 12 soutěží-
cích z šesti základní škol.

Letošní výsledky:
I. kategorie 

(žáci 1. a 2. tříd) 
1. místo Jakub Klein- 

wächter, ZŠ 1. máje 1 700, 
Frýdek-Místek

2. místo Izabela Běčá-
ková, ZŠ Pionýrů 600, 
Frýdek-Místek

3. místo Petros Georgia-
dis, ZŠ a MŠ Dobratice

II. kategorie 
(žáci 3.–5. tříd) 

1. místo Marie Doležíl-
ková, ZŠ Paskov

2. místo Kristýna Kav-
ková, ZŠ a MŠ Dobratice

3. místo Radim Hole-
ček, ZŠ E. Krásnohorské 
2254, Frýdek-Místek

Všem patří naše velká 
gratulace!

Rádi bychom touto ces-
tou poděkovali hlavnímu 
sponzorovi naší soutěže – 
frýdecko-místeckým tech-
nickým službám TS a.s., 
SRPŠ Základní školy Jiří-
ho z Poděbrad, všem orga-
nizátorům, kteří se podíleli 

Pěvecká soutěž Vánoční nota 2019 v prostorách ZUŠ

GOODWILL – vyšší 
odborná škola, s. r. o. umí 
propojovat „studentské“ 
generace. Studenti pre-
zenčního studia oboru 
Animace v cestovním ru-
chu si v rámci praktické 
výuky vyzkoušeli a záro-
veň připravili první ku-
linářskou akci s názvem 
„Jak chutná GOOD- 
WILL“. 

Do akce zapojili studen-
ty Seniorské akademie a ti 
výzvu něco uvařit, upéct, 
vyrobit, vzali opravdu zod-
povědně. Na stolech se ob-
jevily neskutečné dobroty, 
překrásně naaranžované, 

včetně domácích šťáv i liké-
rů. Vystavující měli u kaž-
dého svého výrobku recept, 
aby si „ochutnávači“ mohli 
to, co jim chutnalo, připravit 
doma. Ti, kteří nevystavo-
vali, zase degustovali a po-
chvalně mručeli. A nebylo 
jich málo! Studenti animáto-
ři připraví z donesených re-
ceptů malou kuchařku, dopl-
něnou fotografiemi výrobků 
či kuchařů, kterou si mohli 
všichni, kteří na GOOD- 
WILLU studují i pracují, 
pořídit jako vánoční dárek. 
Již teď se těšíme na druhý 
ročník.  Ani chvilu 

 bez GOODWILLU!

GOODWILL chutná i seniorům

„Čas radosti, veselosti 
světu nastal nyní, neb bůh 
věčný nekonečný narodil 
se z panny“ a k tomu naši 
žáci v tento předvánoční 
čas ze Střední školy, Zá-
kladní školy a Mateřské 
školy, Frýdek-Místek, p. o. 
se sídlem na ulici Pionýrů 
2352, Frýdek-Místek, při-
nesli ve středu 18. 12. 2019 
vánoční náladu klientům 

zařízení Gaudium Frýdek-
-Místek s.r.o. 

Zpívalo se, přednášelo, 
i kapky slziček se zablesk-
ly v očích klientů, když 
žáci předali svým zpěvem 
koled, přednesem vánoč-
ního příběhu a básniček 
kousek té vánoční nálady 
a energie na krásné prožití 
vánočních svátků a vše-
ho dobrého v novém roce 

2020, hlavně zdraví. Žáci 
si také připravili dárečky 
v podobě štěstíčka a předa-
li je posluchačům s přáním 
veselých Vánoc. Setkání 
se všem velice líbilo a od-
měnou zúčastněným byla 
rozzářená světýlka v očích 
klientů – seniorů, kteří si 
s námi také zazpívali ko-
ledy a obdarovali nás vel-
kým potleskem.

Předvánoční čas v Gaudiu

Asociace školních 
sportovních klubů, Stře-
disko volného času Klíč 
a Beskydská šachová 
škola byly ve dnech 17. 
až 19. 12. organizátory 
okresního přeboru škol 
v šachu. Přebor se ode-
hrál postupně ve třech 
kategoriích: nejdříve 
přišli na řadu nejmladší 
hráči z prvních stupňů 
základních škol, kterých 
ale také bylo nejvíce. 
Do turnaje se totiž zapo-
jilo 20 družstev. Bojova-
lo se nejen o umístění, ale 
i o dvě postupová místa 
do krajského přeboru. 

Zvítězili reprezentan-
ti 8. ZŠ Frýdek-Místek 
(Antonín Zemek, Ondřej 
Šigut, Jaromír Osina a Te-
reza Horková). Do kraje je 
z druhého místa doprovo-
dí malí šachisté ZŠ Sed-
liště (Denisa Bartečková, 
Valérie Bartečková, Nikol 

Bartečková, Filip Lum-
bert) a třetí místo obsadili 
hráči ZŠ Lískovec (Danie-
la Kožušníková, Valérie 
Tichá, Tomáš Juřica, Bar-
toloměj Bužga). 

Další turnaj sehráli žáci 
druhého stupně základ-
ních škol. Soutěžících 
družstev tu bylo devět, 
postupová místa tentokrát 
tři. Medailové pořadí bylo 
následující: 1. místo Gym-
názium Petra Bezruče 
Frýdek-Místek „A“ (Ma-
rek Miča, Adam Frank, 
Ondřej Nytra, Lucie Fize-
rová), 2. místo 6. ZŠ Frý-
dek-Místek (Petr Gnojek, 
Matyáš Paseka, Jan Bjo-
lek, Vanesa Filipová) a 3. 
místo Gymnázium Petra 
Bezruče Frýdek-Místek 
„B“ (Matyáš Trojan, Ka-
teřina Fárková, Vojtěch 
Fárek, Přemysl Pekara). 
V kategorii středních škol 
se utkalo už jen pět druž-

stev a šlo o dvě postupová 
místa. Vítězem bylo opět 
Gymnázium Petra Bezru-
če Frýdek-Místek, tento-
krát ovšem reprezentova-
né staršími hráči (Zuzana 
Gřesová, Ondřej Havelka, 
Ferdinand Buchta, Štěpán 
Pekara, Martina Kaňoko-
vá), druhé místo vybojo-
vali zástupci Gymnázia 
a SOŠ Frýdek-Místek 
(Daniel Žídek, Tomáš Fi-
lip, Jakub Konečný, Da-
vid Gřundil) a třetí příčku 
obsadili šachisté SPŠ, OA 
a JŠ Frýdek-Místek (Da-
vid Mavrev, Filip Walek, 
Patrik Šebena, Filip Ště-
pán). 

Gratulujeme všem 
úspěšným a přejeme jim, 
aby stejně dobře dopad-
li i v krajském přeboru. 
Těm méně úspěšným pak 
přejeme více štěstí někdy 
příště. 

 Tomáš Adamec

Okresní přebory školních družstev v šachu

na zdárném průběhu akce, 
a samozřejmě i všem peda-
gogům a soutěžícím, kteří 
se s dětmi připravovali.

Poděkování patří i Od-
boru školství, mládeže 
a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku, ze-
jména pak jeho vedoucímu 
Jiřímu Adámkovi, který 
se stejně jako vloni stal 
členem naší poroty. 

Díky slovům uznání, 
poděkování i nadšení sou-
těžících věříme, že se se-
tkáme i v dalším roce.

ŠKOLNÍ BRUSLENÍ: Město dotuje základním ško-
lám hodiny na ledě v Polárce.  Foto: Petr Pavelka
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(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 tako-
vých pohlednic, adresovaných 
jedné z frýdeckých rodin v ob-
dobí 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 
rostliny, živočichy a houby, kte-
ré můžeme najít v lese, na louce 
nebo i v zahradě či parku. Do-
zvíme se také o různých druzích 
jedů, jejich působení na člověka 
nebo o využití v dějinách lid-
stva. Výstava potrvá do 1. břez-
na 2020.

Fenomén Merkur
Legendární stavebnice Mer-
kur se už téměř 100 let vyrábí 
na stále stejném místě, v Polici 
nad Metují v Královéhradeckém 
kraji. Historii této fenomenální 
hračky pro malé i velké pro-
střednictvím jedné části velké 
sbírky pana Jiřího Mládka před-
staví výstava Fenomén Merkur. 
Součástí výstavy je i dílnič-
ka, ve které si můžete postavit 
vlastní autorský model. Verni-
sáž výstavy proběhne ve čtvrtek 
23. ledna v 17 hodin. Výstava 
potrvá do 8. března 2020.

Lukáš Horký
Lukáš Horký vystudoval in-
formatiku na Masarykově uni-
verzitě v Brně a Institut tvůrčí 
fotografie Filozoficko-přírodo-
vědecké fakulty Slezské univer-
zity v Opavě. Věnuje se dlou-
hodobým dokumentárním 
projektům a intermediálním 
experimentům, od roku 2008 
systematicky fotografuje pro-
měny Frýdku-Místku. Vernisáž 
výstavy proběhne ve čtvrtek 30. 
ledna v 17 hodin. Výstava potr-
vá do 29. března 2020.

 DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 9. ledna v 16.30 hodin, 

Zelený dům
120 let automobilky FIAT

Fabbrica Italiana di Automobi-
li Torino – FIAT byla založena 
11. listopadu 1899. Po 2. světové 

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
SO 4. 1. v 15.00

Playmobil ve filmu 
FR / GER | animovaný | přístup-
ný | dabing | 99 min. | 80 / 60 Kč

PO 6. 1. v 19.00
Bezstarostná dívka 

FR | komedie | 12+ | titulky | 92 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 7. 1. v 19.00
Až přijde kocour

ČSSR | podobenství | 12+ | čes-
ky | 101 min. | zdarma pro členy 
FK

ST 8. 1. v 10.00
Román pro pokročilé 

ČR | komedie | 12+ | česky | 95 
min. | 60 Kč

PÁ 10. 1. v 9.30
Dvanáct měsíčků II 

ČSR | pásmo pohádek | přístup-
ný | česky | 69 min. | 30 Kč

PO 13. 1. v 19.00
25 km/h

GER | komedie | 12+ | titulky | 
116 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 14. 1. v 16.00
Bluesman 

ČR | dokumentární | přístupný | 
česky | 75 min. | 80 Kč

ST 15. 1. v 10.00
V lásce a válce 

DK / GER / ČR | romantický | 
12+ | titulky | 103 min. | 60 Kč

PÁ 17. 1. v 9.30
Triky s trpaslíky 

USA / KAN | animovaný | pří-
stupný | dabing | 89 min. | 30 Kč

SO 18. 1. v 15.00
Princ krasoň 

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

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 5. 1. v 15.00

O zdravých zoubkách aneb 
kazoury jsme vyhnali 

Divadlo tety Chechtalíny
Divadelní představení pro děti, 
během kterého děti společně 
s doktorkou Zorkou Kazomor-
kou vyléčí zuby obra Zlobra, 
vyženou kazoury a zazpívají si 
se zoubkovou vílou.
Vstupné 70 Kč.

Ne 12. 1. v 15.00
O kůzlátkách
Divadlo Kejkle

Pohádka o kůzlátkách, která ne-
poslechla maminku a otevřela 
vlkovi, je jednou z nejznáměj-
ších a nejoblíbenějších pohádek 
pro nejmenší.
Vstupné 70 Kč.

Ne 19. 1. v 15.00
O princezně, Luciášovi 
a makových buchtách 

CziDivadlo Praha
Veselá pohádka s písničkami 
a ponaučením, že odvaha, malý 
čin a laskavá mysl umí dělat 

opravdové zázraky. Děti uvi-
dí poutavý příběh, mohou se 
nechat unášet dějem klasické 
pohádky i živě reagovat. Vý-
pravná scéna, rekvizity, téměř 
muzikálové melodie písniček 
a neobvyklá zápletka, je pobaví 
a zaujme.

DIVADLO
Út 14. 1. v 19.00

Cyrano
Divadelní spolek Kašpar 

| Vyprodáno.

www.knihovnafm.cz
6. 1. v 9.00 – 10.30, Frýdek

Klub pro rodiče 
s malými dětmi

7. 1. v 18.00, Místek
Tuktukem z Bangkoku domů 

Cestovatelská přednáška Tomá-
še Vejmoly.

13. 1. v 18.00, Frýdek
Tradiční čínská 

medicína v praxi
Přednáška Mariana Volanského.

14. 1. v 17.30, Místek
Cyklus Křídla 

Vějíř Boženy Němcové (200. 
výročí narození) – přednáší 
Olga Szymanská (ve spolupráci 
se z. o. Aktivní senioři F-M).

14. 1. v 9.00–11.00, Místek
Zahájení kurzu 

Trénování paměti
17. 1. v 9.00–10.30, Místek

Klub pro rodiče s malými dětmi
VÝSTAVY:

Od 6. ledna do 3. února, Frýdek
Výstava Reginy 

Kusové „O vodě“
2020, prostory ústřední 

knihovny Frýdek, Jiráskova 
506

Do 14. ledna, Místek
Mikulášská výstava 

fotografií fotoklubu Art 
Collegium Frýdek-Místek

Turistické informační cent-
rum Frýdek-Místek

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

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Út 7. 1. v 19.00, Národní dům

Filharmonie Brno:  
Novoroční operní galakoncert 

s přípitkem
Vstupné 400 Kč 

| př. sk. Kruh přátel hudby
Novoroční koncert s přípitkem 
v podání brněnské filharmonie, 
jejíž kořeny sahají do 70. let 19. 
století, kdy v Brně mladý Leoš 
Janáček usiloval o vznik čes-
kého symfonického orchestru. 
Dílo slavného skladatele 20. 
století je ostatně nejvýznam-
nější programovou položkou 
tělesa, které je považováno 
dodnes za jeho autentického in-
terpreta. Filharmonie Brno se 
pyšní nejmladší posluchačskou 
základnou v republice a pro-
pracovanou dramaturgií, těžící 
z originálních kombinací hudby 
starších i současných období.

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

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 9. 1. v 18.30, Národní dům

Povídání v Zeleném baru
O mafiánských kukačkách, 
agresivních červenkách, kosech 
při rozvodu i o ornitologických 
výpravách do různých částí svě-
ta bude vyprávět ornitolog To-
máš Grim.
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válce se stala druhou největší 
automobilkou v Evropě a v sou-
časné době se pyšní čtvrtým 
místem v celosvětové produk-
ci. Historicky nejúspěšnějším 
modelem byl Fiat 124 s počtem 
vyrobených kusů 21 milionů. 
Přednáška přiblíží slavné i zce-
la neznámé modely.

Neděle 12. ledna v 15 hodin
Derniéra výstavy 
Vánoční pozdravy

Komentovaná prohlídka výsta-
vy vánočních pohledů, přání 
a pozdravů. Přednáška o sběra-
telství historických vánočních 
pohledů.

Čtvrtek 16. ledna 2020 
v 16.30 hodin, Zelený dům

Znáte frýdecké 
a místecké ulice?

Přednáška o tom, jak se za po-
sledních sto let změnila podoba 
Frýdku-Místku. O historických 
křivolakých romantických ulič-
kách a způsobu života lidí před 
sto lety.

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
Na zámku se můžete projít par-
ky v jeho okolí. Procházku si 
můžete zpestřit zábavnou hrou 
pro celou rodinu – vyřešit něko-
lik úkolů a najít poklad. Více in-
formací na webových stránkách 
nebo na pokladně muzea.

.
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 ži-
vota…

9. 1. v 16.00 – 18.00
ZÁPISY DO KURZŮ

Zápis do pravidelných čtvrtlet-
ních kurzů na období leden–
březen 2020 v jógovém sále 
ve Frýdku. Přihlásit se lze i pro-
střednictvím přihlášky na www. 
.joga-karakal.cz. Kurzy začínají 
v týdnu od 13. 1. 2020.
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 ži-
vota… 
Na vaše četná přání znovu ote-
víráme:

DYNAMICKÉ MEDITACE
Středa – 19.30 – 21.00

Bližší informace na 

www.joga-karakal.cz. 
Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.
Učitelé a přátelé 

Školy jógy KARAKAL.

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.

Úterý od 17 do 18 
a od 18 do 19 h.
Kurz cvičení 

– Stabilizace páteře 

Zveme všechny, úleva páteři 
téměř okamžitě! Všem doporu-

čujeme! Vstup 100 Kč.
Od 14. ledna Taneční kurzy 

– vede Martin Prágr, účastník 
Star Dance 2019, a Denisa Ga-
lančárová – Tanec nebo víno
V lednu otevírání Fotokurzu 

jak pro začátečníky, 
tak pro pokročilé.

A nový kurz v lednu 
– Arteterapie 

– výborný kurz na poznání 
sebe sama a odbourání stresu.

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
25. 1. 2020 (so) ve 20 h.

CWRKOT 
Bluegrassová kapela vedená 

banjistou Petrem Brandejsem.
VÝSTAVA

Karolina Václavíková
Mezi trávou a nebem

Výstava obrazů podkrkonošské 
malířky především s přírodní 
tematikou. Výstava potrvá do 6. 
1. 2020.

divadlo ČtYŘlíStEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 11. ledna v 15 hodin
Jak čarodějnice Popleta 

čarovala pohádku
Činoherní pohádka na motivy 
Ondřeje Sedláčka s popletenou 
čarodějnicí, princeznou... a dra-
kem! Pro děti od 5 let hraje ING 
Kolektiv. Vstupné 40 Kč.

Sobota 18. ledna v 15 hodin
Sponge blob

Satirická komedie pro děti ško-
lou povinné i dospělé, ve které 
běžná česká rodina očekává ná-
vštěvu amerického učitele z ja-
zykové školy. Brzy si uvědomí, 
že je stejně bláznivý jako oni. 
Hraje Enthemor Frýdek-Místek. 
Vstupné 40 Kč.

Půjčování kostýmů v lednu:
Úterý a čtvrtek od 15 do 17 h.

kulturNí dŮM FrÝdEk

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

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

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

pátek 11. 1. od 19 hodin
Sportovní ples

K tanci i poslechu hraje R.U.M., 
taneční vystoupení Funkybe-
at, kouzelník Filip, speciality 
na baru.

pátek 17. 1. od 19 hodin
Šachový ples – BŠŠ

Uzavřená společnost – soukro-
má akce Beskydské šachové 
školy.

sobota 24. 1. od 19 hodin
Baseballový ples

K tanci i poslechu hraje R.U.M., 
taneční vystoupení, bohaté ob-
čerstvení.

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
(Informace na str. 10)

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 
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je to nejlepší z české grafi-
ky, zakoupit si můžete také 

kvalitní autorské sklo, šperky, 
zajímavou keramiku, litinu, 

dřevořezbu, k dostání zde jsou 
originální šátky a šály, nástěn-

né kalendáře i přání.
Otevírací doba galerie:

po: zavřeno
út–pá: 10–13, 14–17

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 fyzioterapeutů).
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: praktic-
ké nácviky manipulace s dítě-
tem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační 
polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod ve-
dením fyzioterapeutky!

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, dis-
co dance, street dance, moder-
ního tance, break dance a gym-
nastiky 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 aktiv-
ní odpočinek, vzdělávání, 

společenský a osobní rozvoj 
místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů
Neděle 12. 1. ve 13.30

Sčítáme ptáky na krmítku 
ve Faunaparku 

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 batolata)
Neděle od 17.00 do 18.00 

Tanec pro ženy
cena 100 Kč/lekce, rezervace 
na tanecprozeny@seznam.cz
Jumping pro dospělé – pon-

dělí 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 MANAŽERSKÁ AKA-

DEMIE pro ženy (půlroční 
kurz pro ženy, které se chtějí 
posunout na manažerskou po-

zici nebo na manažerské pozici 
pracují), kurz je financován 

ze zdrojů EU.
Kurz „Práce, děti a já“ 

pro ženy s dětmi do 15 let 
(tříměsíční intenzivní kurz, 

jehož cílem je pomoci mamin-
kám na mateřské/rodičovské 

dovolené s návratem zpět 
do práce), kurz je financován 

ze zdrojů EU.
VOLNÁ MÍSTA VE ŠKO-

LIČCE LUMPÍKOV 
po–pá 7.00–17.00, malá skupin-

ka 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/

31. 1. v 19.00 h.
A do pyžam! 
PREMIÉRA

Brilantní situační komedie plná 
zmatků a kamufláží o zakrývá-
ní manželské nevěry, na jejímž 
konci se všichni převléknou 
do pyžam! Vstupné: 150 Kč.

vEŘEjNÝ MalíŘSkÝ atEliÉr

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

Malířský ateliér je připraven 
přivítat kohokoliv ze široké ve-
řejnosti, kdo má v úmyslu ma-
lovat, zúčastnit se malířských 
kurzů nebo kurzů kreslení pra-
vou hemisférou, které zde pořá-
dáme.
Prohlídku lze uskutečnit kaž-
dou středu odpoledne nebo 
po předchozí 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. 

10. 1.
NAROZENINOVÝ PLES 
STOUNU
STOUN SLAVÍ 25 LET FUN-
GOVÁNÍ A MY TO OSLAVÍ-
ME TRADIČNÍM PLESEM. 
TENTOKRÁT V TRADIČNÍM 
FORMÁLNÍM STYLU. K PO-
SLECHU A TANCI HRAJE 
KAPELA MARCUS ANTONI-
US A DJ KOMÁR.
11. 1.
25. B-DAY NAA:SH:UP
TVŮJ HUDEBNÍ KLUB 
STOUN SLAVÍ 25 LET FUN-
GOVÁNÍ! JE TO UŽ SLUŠ-
NÝ VĚK, A PROTO POJĎME 
ZAVZPOMÍNAT NA OLD-
SCHOOL DNB V RÁMCI 
NAA:SH:UP.

17. 1.
PRAGO UNION – PERPE-
TUUM PROMILE TOUR
RAPOVÉ USKUPENÍ PRAGO 
UNION VYRÁŽÍ NA TURNÉ 
KE SVÉ NOVÉ A ZÁROVEŇ 
ŠESTÉ DESCE S NÁZVEM 
PERPETUUM PROMILE! 
V RÁMCI TOUR NESMÍ CHY-
BĚT ANI FRÝDEK-MÍSTEK.
18. 1.
HITY ZE ZÁHROBÍ 18+
TY NEJLEPŠÍ HITY Z LET 
50., 60., 70., 80., 90., PÍSNIČ-
KY NA PŘÁNÍ, KVALITNÍ 
ZVUK A SVĚTLA… A TO NE-
NAJDEŠ NIKDE JINDE NEŽ 
VE STOUNU! K POSLECHU, 
TANCI A NA PŘÁNÍ HRAJÍ 
DJS KOMÁR & KAMIL.



≈  15  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuKultura

Od 10. prosince mohou 
zájemci zhlédnout ex-
pozici Beskydy příroda 
a lidé, která prošla „fa-
celiftem“, takže s klid-
ným svědomím k její ná-
vštěvě mohou vyrazit i ti, 
co tuto stálou výstavu 
Muzea Beskyd již viděli 
v minulosti.

I do slavnostního aktu 
znovuotevření zasáhl tragic-
ký incident v Ostravě, jehož 
oběti plný Rytířský sál uctil 
minutou ticha. Dlouhé mi-
nuty se pak věnovaly všem 
těm, kteří se nějakým způ-
sobem na výsledné podobě 
výstavy podíleli, čímž bylo 
každému jasné, že „dát něco 
takového dohromady“ není 
nic jednoduchého a celko-
vý duch tvoří slušný zástup 
spolupracujících odborníků. 
„Žili jsme život vedle našich 
životů. Jednání o podobě 
vizualizací byla nekonečná, 
mnoho lidí kromě své běžné 
práce odvedlo stovky dal-
ších odpracovaných hodin. 

O tom, že expozice potřebu-
je obnovu, jsme věděli dlou-
hé roky, ale nyní se konečně 
podařilo najít nutné finanční 
prostředky pro tuto krásnou 
supermoderní expozici, jejíž 
název zůstal, protože není 
nic výstižnějšího,“ rekapitu-
loval náročný proces přemě-
ny ředitel muzea Stanislav 
Hrabovský.

„Myslím, že výsledek 
skutečně stojí za to. My 
jsme se v rámci prohlídky 
dost pobavili a nepochybu-
ji o tom, že každému přine-
se nějaké poučení. Určitě 
bude její návštěva přínosná 
i pro školáky,“ hodnotil 
dojmy z nové interaktivní 
expozice náměstek primá-
tora Pavel Machala.

Záměrem nově revitali-
zované expozice je ukázat 
propojenost přírody a lidské 
činnosti. Jak příroda utvá-
řela lidský život a způsob 
obživy, ale také naopak jak 
lidská činnost ovlivňova-
la a ovlivňuje beskydskou 

přírodu. Expozice provází 
návštěvníka tak, jak lidé 
do přírody a do hor míří – 
od města a městského života 
až po nejčistší přírodu a její 
ochranu. Cestou ho sezna-
muje s důležitými momenty 
z historie, etnografie, geo-
logie, botaniky, zoologie, 
mineralogie a dalších oborů, 
které dohromady utvářejí 
celkovou mozaiku Beskyd.

„Je dobře, že Morav-
skoslezský kraj nachází 
potřebné finanční pro-
středky nejen na nutné sta-
vební úpravy Frýdeckého 
zámku, ale i na výstavní 
činnost. Tím zvedá atrak-
tivitu tohoto turistického 
cíle, který k nám do města 
může lákat návštěvníky,“ 
je přesvědčen náměstek 
primátora Jakub Míček.

Na slavnostním otevření 
výstavy předal náměstek 
hejtmana kraje Lukáš Cury-
lo také titul Mistr rukodělné 
výroby. Získal jej umělecký 
řezbář Stanislav Gorný, kte-
rý se tradiční ruční řezbou 
zabývá již přes 40 let, se 
specializací na reliéfy, bet-
lémy, sošky a loutky. Pra-
videlně se účastní řezbář-

STARONOVÁ EXPOZICE: V novém hávu, ale stále 
o tom, jak se žilo v Beskydech.  Foto: Petr Pavelka

Modernizovaná expozice muzea Beskydy – příroda a lidé

ských přehlídek a plenérů, 
byl také lektorem muzej-
ních lekcí pro žáky základ-
ních škol. „Díky lidem, jako 
je pan Gorný, se daří popu-
larizovat tradiční lidovou 
kulturu. Díky tomu se tyto 

znalosti a dovednosti ucho-
vávají budoucím generacím. 
Je to velké bohatství, o které 
bychom měli pečovat a usi-
lovat o to, aby nezaniklo,“ 
uzavřel náměstek hejtmana 
kraje Lukáš Curylo.  (pp)

Tradiční výstava bet-
lémů, organizovaná tis-
kárnou Kleinwächter, 
se na Štěpána i den poté 
znovu stala cílem pro 
tisíce lidí, kteří zavíta-
li do prostor 8. ZŠ, aby 
učinili patřičný dozvuk 
vánoční náladě ze svých 
domovů, trošku se provět-
rali a třeba návštěvou spo-
jenou s procházkou roz-
chodili přeplněné žaludky.

Možná jim k tomu přišla 
k duhu i obvyklá slivovič-
ka na přivítanou a pak už 
se mohli dosyta pokochat 
rozličným uměním nutným 
k výrobě betlémů všeho dru-
hu. Zápisy v pamětní knize 
přibývaly jak na běžícím 
páse, stejně jako koruny vy-
bírané na charitativní účel, 
i prostřednictvím řezbář-
ského výtvoru, který dárce 
odměnil zahranou melodií. 
„Lidé se v tomto období 
umí podělit, což je dobře. 
Myšlenka na sbírku betlémů 
ve mně zrála od dětských let, 
nakonec vše vyústilo ve vý-
stavu a teď už jsme připra-
vili její sedmnáctý ročník,“ 
řekl hlavní organizátor Josef 
Kleinwächter, kterému při 

zahájení výstavy asistoval 
i primátor Michal Pobucký, 
protože ten za Statutární 
město Frýdek-Místek jen 
pár dní předtím uzavřel me-
morandum o spolupráci při 
jejím pořádání. „Těší mě, 
že jsme tento dokument, de-
klarující podporu především 
formou poskytnutí výstav-
ního prostoru v objektech 
8. ZŠ, podepsali, jen se obá-
vám, že když to půjde takhle 
dál, tak to tady za chvíli 
bude organizátorům také 
malé,“ reagoval primátor 
na procesí lidí, které na Ště-
pána vyrazilo jako nekoneč-

ný had poznávat jednotlivá 
díla i podívat se, na čem se 
tentokrát rozhodli pracovat 
řezbáři na jejich plenéru, 
v rámci kterého vznikají 
sochy a několikametrové 
kulisy betlému s frýdecko-
-místeckou tematikou.

Betlémů bylo v tomto roč-
níku na dvě stě a můžete se 
vsadit, že za rok přibydou 
další. Lidé rádi darují zapá-
leným organizátorům své 
kousky, aby se stali součástí 
„něčeho velkého“. Výstava 
betlémů v takovém měřítku 
totiž těžko hledá v republice 
obdobu.  (pp)

V PROSTORÁCH 8. ZŠ: Dvě stovky betlémů zhlédly 
za dva dny tisíce lidí.  Foto: Petr Pavelka

Výstava betlémů stále láká
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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.

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

„Lituji jen toho, že se 
nám toto kouzelné zaříze-
ní nedostalo do rukou již 
v době, kdy náš táta pro-
dělal mozkovou příhodu 
a poté několik let bojoval 
s Alzheimerovou chorobou. 
Věřím, že bychom dneska 
spolu stále mohli chodit 
do Arnošta na pivo,“ říká 
s povzdechem bratr majitele 
a provozovatele

Revoxy8 – Hyperbarické 
kyslíkové komory Marek Si-
kora a dodává: „Mně osobně 
komora nesmírně pomohla 
v době, kdy jsem bojoval 
s rakovinou na mandlích 
a metastázemi v mízních 
uzlinách na krku. Podle lé-
kařů jsem měl po operaci 
a sérii ozařování dostat vý-

vod do žaludku, díky němuž 
bych mohl přijímat potra-
vu, a mou rekonvalescenci 
odhadovali na jeden rok 
a déle. Ve skutečnosti jsem 
jedl po celou dobu radio-
léčby normálně a po dvou 
měsících jsem už byl zpátky 
v pracovním procesu.” 

Kyslíková komora díky 
technologii, kdy se váš or-
ganismus „koupe“ v ovzdu-
ší nasyceném kyslíkem 
na 99 % a stlačeném na 1,3 
ATA, což odpovídá zhruba 
10 metrům pod hladinou 
vody, umožňuje tělu vstřebat, 
až 15násobek běžného při-
sunu kyslíku za normálních 
podmínek dýchání.

Výsledkem je zcela je-
dinečný a naprosto unikát-

ní efekt působení kyslíku 
na lidský organismus a jeho 
funkce. Nemocní se uzdra-
vují. Mužům se zlepšuje vý-
konnost nejen v práci a po-
silovně, ale i v sexuálním 
životě. Ženám se vyhlazuje 
obličej a celkově mládnou. 
Sportovci se dokážou rych-
leji regenerovat a přebyteč-
ná kila se shazují snadněji. 

„V podstatě neexistuje 
sféra lidského bytí, kde by 
se nedala oxygenoterapie 
úspěšně aplikovat, a já jsem 
toho důkazem. Nejenže 
jsem překonal rakovinu, ale 
během následujícího roku 
jsem zhubl 20 kg a manžel-
ka, jak se zdá, je také tak ně-
jak spokojenější a veselejší.” 

Nyní si můžete komo-
ru vyzkoušet i vy za cenu 
250 Kč / 30 minut a balíček 
22 terapií můžete zakoupit 
s 50% slevou již za 386 Kč/60 
min. v našem centru na adre-
se Pionýrů 839, Místek, areál 
bývalého Selika, vchod B, 1. 
patro. Akce potrvá do 28. 2. 
2020. Pro objednání termínu 
volejte tel. 731 103 950.

Zařízení je možné si také 
pronajmout, případně i za-
koupit k vlastnímu využití 
– více na www.revoxy8.cz

Revoxy8 – Hyperbarické komory 
ke komerčnímu i domácímu využití
Zdraví a vitalita dostává druhou šanci

SLUŽBA SENIOR TAXI
od 20. ledna

Více na webu města:
www.frydekmistek.cz


