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Vážení občané,
v dnešním čísle zpravodaje najdete obsáhlé informace 

ke dvěma novým projektům, které jsou zacíleny na věko-
vou skupinu seniorů. 
Prvním z nich je taxi pro seniory, jehož zavedení jsme 

slíbili v Programovém prohlášení Rady města Frýdek-Mís-
tek  pro  volební  období  2018–2022.  Tuto  službu  už  řada 
měst a obcí nějaký ten čas provozuje a my jsme si mohli 
dovolit čekat na ohlasy a zkušenosti, protože naši senioři 
mohou využívat zcela bezplatné dopravy po městě v rámci 
MHD zdarma. Nakonec jsme usoudili, že nebude na škodu 
možnost výhodné hromadné dopravy doplnit navíc i o po-
hodlí individuální dopravy, abychom seniorům ještě uleh-
čili návštěvu lékařů nebo úřadů, s komfortním nástupem 
v místě bydliště a výstupem v cílovém bodě.
O druhé novince jste možná ještě neslyšeli. Má trochu 

krkolomný název IN.F.Obálka, který má ve zkratce odrá-
žet to, že i informace jsou forma ochrany osob v senior-
ském věku. Jedná se v podstatě o obálku do lednice, kte-
rá bude ukrývat důležité údaje pro složky integrovaného 
záchranného systému, na níž bude upozorňovat magnetka 
nebo samolepka na dveřích chladicího zařízení, kterým je 
vybavena prakticky každá domácnost. Více se můžete do-
číst uvnitř tohoto čísla a záležitosti spojené s těmito dvěma 
projekty vyřídíte  na  jednom místě na odboru  sociálních 
služeb ve Frýdku.
Říká se, že vyspělá společnost se pozná podle toho, jak 

se umí postarat mimo jiných potřebných i o starší lidi. Mys-
lím, že v tomto směru děláme pro starší generaci, co může-
me, a my mladší musíme doufat, že podobně se k nám bude 
chovat i další generace. Dobrý příklad v nás určitě má.

 Michal Pobucký
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Informační obálka do lednice pro 
seniory je už i u nás  (str. 4)

Statutární město Frý-
dek-Místek zavedlo s no-
vým rokem novou službu 
pro seniory. Takzvané 
„taxi pro seniory“ bu-
dou moci využívat obča-
né starší 70 let s trvalým 
pobytem na území města, 
a to maximálně šestkrát 
do měsíce. Za jednu jízdu 
bude účtováno 20 korun. 
„Taxislužba pro seniory 

bude  fungovat od 20.  led-
na.  Cílem  je  poskytnout 
seniorům  možnost  po-
hodlné  přepravy  k  lékaři 
i na úřady. Lidé ve vyšším 
věku  již  trpívají  nějakým 
pohybovým  omezením, 
a  i  když  máme  ve  městě 
MHD  zdarma,  je  pro  ně 
často  vyčerpávající  dojít 
na  autobusovou  zastávku 
nebo  nastoupit  do  auto-
busu,  protože  ne  všech-
ny  jsou  nízkopodlažní, 
a  poté  ještě  dojít  na  úřad 
či k lékaři. Proto tato služ-
ba,  která  seniorům  zvýší 
komfort přepravy po měs-
tě,“  konstatoval  náměstek 
primátora Marcel Sikora.
Taxi  pro  seniory  je  ur-

čeno  k  přepravě  do  zdra-
votnických  zařízení,  včet-

ně  ordinací  praktických 
lékařů,  ale  také  na  úřady, 
pobočky České pošty, vla-
kové a autobusové nádraží 
nebo na hřbitovy na území 
města.
Přeprava  bude  možná 

každý  pracovní  den  od  6 
do  14  hodin.  Za  přistave-
ní  vozidla  bude  účtována 
částka 20 korun. Aby byla 
služba  dostupná  pro  co 
nejvíce klientů, byl stano-
ven maximální počet jízd, 
a  to  na  šest  za měsíc.  Se-
nior  může  být  přepraven 
i  s  doprovodem  (max.  1 
osoba),  který  platbu  ne-
hradí. 
Službu  bude  možné 

objednat  od  6  do  18  ho-
din  na  telefonním  čísle 
777 359 100.
Podmínkou  pro  vyu-

žití  Taxislužby  pro  seni-
ory  bude  kromě  trvalého 
pobytu  na  území  města 
a věku nad 70 let také prů-
kazka. Vyřídit ji je možné 
již nyní, a to v úřední dny 
na  odboru  sociálních  slu-
žeb na ulici Radniční 1149 
ve Frýdku. Doložit  je nut-
né  občanský  průkaz,  pří-
padně  plnou  moc,  pokud 

ADMINISTRATIVA K SENIORTAXI: Očekávaný nápor jsou připraveny zvládat 
až čtyři vyčleněné referentky.  Foto: Petr Pavelka

Taxi služba pro seniory začne od 20. ledna

Letos již počtvrté po-
řádá Statutární město 
Frýdek-Místek pro-
střednictvím městské 
KulturyFM pro pří-
znivce společenského 
tance a hudby Ples pro 
Frýdek-Místek. Jako ob-
vykle v noblesním sále 
Národního domu, kde 
na parket bude lákat tra-
dičně špičkový swingový 
orchestr Petra Soviče 
a jeho Golden Big Band 
Prague. 
„Čeká  nás  večer  plný 

tance  a  zábavy  okořeněný 
dobrým  jídlem  a  vínem, 

chybět  nebude  ani  bohatá 
tombola,“  láká  produkce 
Národního  domu,  která 
po  loňském  úspěchu  zno-
vu  vsadila  na  Golden  Big 
Band Prague pod vedením 
dirigenta Petra Soviče. „Ví 
se,  že  patří  k  nejlepším 
swingovým  orchestrům 
v České  republice a zaklá-
dá si na moderním aranžmá 
skladeb z oblasti swingové 
klasiky, soudobé populární 
hudby a stabilně také nabí-
zí to nejlepší z českosloven-
ských hitparád  jako  jediný 
orchestr  u  nás,“  přibližuje 
volbu  produkce  náměstek 

primátora Pavel Machala. 
„Tradice  plesů  pro  Frý-

dek-Místek  vznikla  v  roce 
2017 na počest výročí 750 let 
Frýdku-Místku a po úspěš-
ném  třetím  ročníku  znovu 
využijeme  zkušeného  ple-
sového  ansámblu,  který 
pravidelně  roztančí  sály, 
jako  je  pražská  Lucerna  či 
Smetanova  síň  Obecního 
domu v Praze. Samotný re-
pertoár je určený k poslechu 
i  k  tanci,  a  proto  je  doma 
všude tam, kde se lidé chtějí 
bavit,“ říká ředitel Kultury-
FM Rostislav Hekera.

 (Pokračování na str. 3)

bude průkazka vyřizována 
v zastoupení.
„Ve městě žije přes čtyři 

a půl tisíce seniorů nad 70 
let.  Formou  poskytování 
terénních  i  odlehčovacích 
služeb se snažíme, aby byli 
co  možná  nejdéle  soběs-
tační  nebo  abychom  uleh-
čili  rodinám,  které  o  ně 
pečují. Taxi pro seniory je 
jednou  z  dalších  služeb, 
které k tomu přispějí,“ zo-
pakoval  primátor  Michal 
Pobucký.

Čtvrtý Ples pro Frýdek-Místek
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Tématem silvestrov-
ského ohňostroje jsme 
se na tomto místě již 
zabývali, ale protože 
vedení města dalo naje-
vo, že rozhodnutí o jeho 
pořádání je na vážkách 
a může se změnit, pokud 
by se opakovaly vandal-
ské nebo výtržnické in-
cidenty z let minulých, 
a ke změnám se navíc 
odhodlala řada měst, 
včetně Prahy, nastolili 
jsme téma znova, jestli 
se názory po Silvestru 
2019 nějakým směrem 
posunuly.
Půlnoční  oslava  ze  Sil-

vestra  na  Nový  rok  na-
bídla  dvanáctiminutovou 
světelnou  podívanou. 
Z  areálu  Sokolík  v  parku 
u  řeky  Ostravice  vyletěly 
stovky  světelných  raket, 
římských  svící  a  kulo-
vých pum, které na obloze 
vytvářely  různobarevné 
efekty  a  scénické obrazce 
s výškovým finále.
„Tentokrát  se  dění 

na mostě  obešlo  bez  situ-
ací,  u  nichž  bychom  my 
nebo  republiková  policie 
museli  zasahovat.  I  od-
padků  bylo  méně,  takže 
se  podařilo  průtah  velice 
rychle  zprůjezdnit,  což 
je  také  důležité,  protože 
uzavření mezinárodní  sil-
nice,  i  když  v  tomto  ter-
mínu,  také  není  úplnou 
samozřejmostí,“  referoval 
o  dění  na  mostě  ředitel 
městské policie Ivo Kališ.
„Neustále  zvažuje-

me  všechna  pro  a  proti. 
Půlnoční  ohňostroj  jsme 
zachovali,  ovšem  dění 
kolem  něj  jsme  bedlivě 
sledovali,  protože  misky 
vah  byly  docela  rozkýva-
né.  Jsme  ale  rádi,  že  ten-
tokrát  na  mostě  naprosto 
převládly pozitivní emoce 
a  že  půlnoční  ohňostroj, 
který má u nás velkou tra-
dici,  můžeme  s  klidným 
svědomím zachovat,“  řekl 
primátor Michal Pobucký.
„Jsme v koalici ve sho-

dě,  že  ohňostroj  pone-
cháme  ve  stávající  podo-
bě,  i  když  různé  návrhy 
na  změnu  a  požadavky 
některých  občanů  na  pře-
sunutí  ohňostroje  na  jiný 
termín  registrujeme,“ 
doplnil  náměstek  primá-
tora  Radovan  Hořínek. 
„Různé  experimenty  jako 
videomaping  se  jinde pří-
liš  neosvědčily  a  my  se 

především  shodujeme,  že 
jsme  pro  jeden  centrální 
organizovaný  ohňostroj, 
než aby si na mnoha mís-
tech  ve  městě  každý  vol-
ně  režíroval  svou  vlastní 
ohňostrojovou show. I  tak 
je  silvestrovského  rámusu 
všude  docela  dost,“  uza-
vřel  náměstek  primátora 
Marcel Sikora.

„V mnoha velkých měs-
tech  dnes  můžeme  pozo-
rovat,  že  se  od  pořádání 
nákladných a velkolepých 
ohňostrojů  ustupuje. 
Od  ohňostrojů  už  ustou-
pila  mimo  jiné  i  Praha 
a  Ostrava.  Jde  o  ohledu-
plnost  vůči  chovatelům 
i  divokým  zvířatům. 
Mohli  jsme  např.  vidět, 
jak  ohňostroje  způsobu-
jí  úhyny  vodních  ptáků. 
Konkrétně  silvestrovské 
ohňostroje nejsou ani žád-
nou  dlouhou  historickou 
tradicí a tak si myslím, že 
bychom se bez nich mohli 
docela dobře obejít.
Nejde  ovšem  o  žádný 

velký  a  palčivý  problém. 
Proti  samotnému  sil-
vestrovskému  ohňostroji 
by  se  asi  nedalo  nic moc 
namítat,  kdyby  se  k  sobě 
lidé  chovali  ohleduplně 
a  neodpalovali  zábavní 
pyrotechniku  ve  všech 
denních  i  nočních  do-
bách už  několik  dní  před 
a po novém roce a kdyby 
po sobě zbytky jejího po-
užívání uklízeli.“ 

 Jakub Tichý, Piráti

„Téma  silvestrovského 
ohňostroje  se  za  krátkou 
dobu objevuje ve Zpravo-
daji  již  podruhé.  V  čísle 
18, které vyšlo v září 2019, 
byla položena otázka, zda 
má  město  organizovat 
půlnoční silvestrovský oh-
ňostroj,  dnes  zní  otázka, 
zda  jsme  pro  zachování 
silvestrovského  ohňostro-
je ve stávající podobě. Už 
to  vypadá  tak,  že  největ-
ším  problémem  města  je 
silvestrovský ohňostroj. 
Ve  snaze  o  co  nejob-

jektivnější  názor,  jsme  se 
v krátkém časovém rozpě-
tí  dotázali  našich  členů 
a  sympatizantů  na  prak-
ticky  shodnou  otázku, 
na  jakou  nám  odpověděli 
již  v  září.  Většinový  ná-
zor  je  ten,  že  s  ohňostro-
jem  v  délce  10–15  minut 
po  půlnoci  není  problém 

a  dá  se  to  vydržet.  Proto 
je  většina  pro  zachová-
ní  oficiálního  ohňostroje 
organizovaného  městem 
ve  stávající  podobě.  Pro-
blém však je se živelnými 
amatérskými  oslavami, 
které  propukají  již  kolem 
18.  hodiny  31.  prosince 
a končí mnohdy až kolem 
3. hodiny 1. ledna. A tento 
problém je neřešitelný. 
Závěrem  jedno  splni-

telné  přání.  Další  téma 
týkající  se  silvestrovské-
ho  ohňostroje  nechme 
na  prosincové  vydání 
Zpravodaje.“ 
Ivan Vrba za klub KSČM

„Městskému  ohňostroji 
jsme  se  ve  zpravodaji  již 
obsáhle  věnovali  v  říjnu 
2019, využijme proto těch-
to pár  řádku vyhrazených 
pro opoziční názory smys-
luplněji: Těší nás, že právě 
v  sekci  pro  opozici  téměř 
pravidelně reaguje na naše 
příspěvky osobně pan pri-
mátor.  Svědčí  to  o  tom, 
že  se  trefujeme  do  pod-
staty  problémů  a  otevírá-
me  důležitá  témata.  Přáli 
bychom si ale do budouc-
na,  aby  tyto  reakce  byly 
na  úrovni  a  debata  měla 
smysl.  Rádi  bychom  ve-
řejně diskutovali s někým, 
kdo  ctí  základní  pravidla 
diskuze  a  dokáže  kritiku 
vnímat  jako  možnost  na-
pravit  své  vlastní  chyby. 
Pevně  věříme,  že  laskaví 
čtenáři  dokáží  porozumět 
psanému  textu  a  chápou 
souvislosti  z něj vyplýva-
jící a není potřeba jim ná-
sledně něco dovysvětlovat. 
Rádi bychom taky uvítali, 
kdyby reakce na naše tex-
ty  obsahovaly  více  prav-
divých  informací.  Pokud 
totiž  reakce  neobsahuje 
pravdivé informace a staví 
na fabulacích, nepravdách 
či  zjevných  nesmyslech, 
snižuje to rapidně její úro-
veň.  Bohužel.  Když  opo-
zice  nepodpoří  nekvalitní 
rozpočet,  neznamená  to, 
že  nesouhlasí  se  vším,  co 
je  v  něm  uvedeno.  Není 
důstojné  lacině  generali-
zovat  a  podsouvat  komu-
koli názor, že např. nejsme 
pro  investice do  zanedba-
né  infrastruktury,  dostav-
bu  kanalizace  atd.,  když 
jsme to byli právě my, kdo 
s  těmito  investičními  ak-
cemi  začal  systematicky 
pracovat.  Rovněž  zjevná 

FINÁLE OHŇOSTROJE: Tradice zůstane tradicí 
i nadále.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Jste pro zachování silvestrovského ohňostroje ve stávající podobě? 

nezodpovědnost  součas-
né  koalice  v  čele  s ČSSD 
předat  po  svém  odchodu 
město  s  půlmiliardovým 
dluhem  zůstane  nezod-
povědností,  i  kdybychom 
v  minulosti  jako  hnutí 
podpořili ne jeden, ale tře-
ba tři úvěry. Vyvarujme se 
paušalizací.  Ano.  Snaží-
me se o věcech přemýšlet 
v souvislostech a hledáme 
řešení,  která  budou  mít 
dlouhodobý  přínos  pro 
město  a všechny  jeho ob-
čany. Nejsme v pozici po-
litiků,  kteří  bojují  pouze 
o možnost  zůstat  u moci. 
Ale označit nás proto jako 
celek  za  „kavárenskou 
stranu“? Soudný člověk by 
takový  příměr  asi  nepou-
žil.  Tak  jako  my  bychom 
si nikdy nedovolili označit 
ČSSD jako celek za „stra-
nu obžalovaných“, protože 
respektujeme,  že  trestně 
stíhání, obvinění nebo ob-
žalovaní  nejsou  zdaleka 
všichni  její  členové.  Co 
závěrem?  Všichni  víme, 
že  ve  Frýdku-Místku  je 
mnoho  zanedbaného,  že 
město  zaspalo  s  údržbou 
a  strategickými  investice-
mi  a  že  nám  proto  chybí 
v  rozpočtu  řádově  stovky 
milionů.  Už  skoro  dvacet 
let  ovládá  město  jedna 
strana, ČSSD. Je třeba za-
čít  věci  měnit  k  lepšímu. 
My jsme připraveni.“ 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

„Abych  Petra  Korče 
znovu  potěšil,  reaguji 
i  v  tomto  čísle,  jen  mu-
sím  podotknout,  že  ne 
proto,  že  by byl  kdovíjak 
trefný,  ale  protože  svými 
příspěvky  se  do  nás  tre-
fovat  snaží,  ovšem  velmi 
zavádějícím  způsobem. 

I  dnes  si  tak  kaváren-
sky  rozjímá,  aby  došel 
k  brilantnímu  závěru,  že 
„město zaspalo s údržbou 
a strategickými investice-
mi  a  že  nám  proto  chybí 
v rozpočtu řádově stovky 
milionů“.  Pokud  čtenáři 
chápou  v  souvislostech, 
asi  jim  netřeba  vysvět-
lovat,  že  kdyby  město 
do  údržby  investovalo 
více  a  další  prostředky 
by  použilo  na  jak  Petr 
Korč  píše  „strategické 
investice“,  chybělo  by 
v  rozpočtu  těch  stovek 
milionů o to více. Co těmi 
strategickými  investice-
mi  myslí,  by  mohlo  být 
pro něj téma napříště. Jen 
mě napadá, že když napo-
sled  pravice  strategicky 
investovala  do  akcií Mo-
ravia  Banky,  znamenalo 
to pro město i pro občany 
značné  ztráty.  Nebo  jaká 
strategická  investice  by 
se měla pozitivně odrazit 
v příjmech nebo hospoda-
ření města? Docela by mě 
taková  konkrétní  strate-
gická  investice  zajímala, 
ale  protože  víme,  že  si 
Naše  Město  pojem  stra-
tegický  vykládá  v  čase 
velmi  různě,  podle  toho, 
jak  zrovna  potřebuje  (viz 
městský  dopravní  pod-
nik), beru to jen jako další 
kavárenský  výlev.  Stejné 
je  to  s  rozpočtem,  který 
je  i  dnes  znovu  označen 
jako  „nekvalitní“,  ale  já 
musím naopak znovu po-
dotknout,  že  žádný  kva-
litnější  opozice  nepřed-
ložila,  protože  z  jejich 
strany  nezazněl  žádný 
konkrétní  návrh,  jak  jej 
zkvalitnit,  zcela  v  duchu 
jejich  komunikační  stra-
tegie „všechno  je  špatně“ 
(a co je náhodou dobře, je 
jejich zásluha). 

 Michal Pobucký
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 (Pokračování ze str. 1)
„Na  podzim  loňského 

roku  se  Petr  Sovič  a  jeho 
Golden  Big  Band  Prague 
představil  v  prostorách 
pražského  Vinohradského 
divadla s nejslavnějšími čes-
koslovenskými  hity  z  doby 
usilování  o  svobodu  věno-
vané  třicetiletému  výročí 
sametové  revoluce.  Jednalo 
se o volné pokračování pro-
jektu  Pocta  českému  swin-
gu z roku 2018,“ připomíná 
za KulturuFM jednu z udá-
lostí,  které  jsou  zárukou 
kvalitní společenské zábavy 
s  propracovanou  koncepcí 
a  profesionálním  vedením 
mladého, ale zkušeného di-
rigenta, Lenka Vašková.
Hosté  dostanou  ke  vstu-

Čtvrtý Ples pro Frýdek-Místek
pence  slosovatelný  lístek. 
Přesně  o  půlnoci  bude 
vyhlášena  tombola,  jejíž 
hodnotné  ceny  věnovali 
frýdecko-místecké  podni-
ky. Na  stole  čeká  na  hosty 
drobné  pohoštění  a  také 
láhev  vína  jako  pozornost 

ke zpříjemnění večera. Kro-
mě  toho  bude  pro  všechny 
připraven catering, v rámci 
něhož se příchozí mohou tě-
šit na teplá jídla i na sladké 
dortíky, kávu a další pochu-
tiny  od  několika  místních 
dodavatelů.   (pp)

V neděli 5. ledna si 
stovky lidí nenechali ujít 
tradiční Tříkrálový prů-
vod, který je atraktivní 
zejména díky velblou-
dům, v dalších dnech 
pak koledníci v rámci 
Tříkrálové sbírky, kte-
rou organizuje Charita 
České republiky, obchá-
zeli domácnosti a zavíta-
li i na radnici. 
Kašpar, Melichar a Bal-

tazar  se  v  sedlech  vy-
dali  průvodem  tradičně 
od kostela sv.  Jana a Pav-
la  na  náměstí  Svobody 
v  Místku,  město  přispělo 
nejen  organizací  dopravy, 
ale  i  finančním  příspěv-
kem  na  samotnou  akci, 
která tak může být v pest-
řejším pojetí než jinde.
„Těší  mě,  že  vás  můžu 

opět  po  roce  pozdravit 
v  našem  místeckém  Bet-
lémě, a to v rámci Tříkrá-
lového  průvodu,  který  se 

stal již tradicí. Chtěl bych 
poděkovat  všem,  kteří  se 
na  této  úžasné  akci  podí-
lejí,  a  to  Farnosti Místek, 
Lidovému domu a Charitě 
Frýdek-Místek.  Statutární 
město Frýdek-Místek také 
každoročně  finančně  při-
spívá, a  to zejména na  to, 
aby  zde  mohla  být  i  živá 
zvířata, čímž se frýdecko-
-místecký Tříkrálový prů-
vod  řadí  mezi  ty  nejlepší 
v  celé  České  republice,“ 
připomněl  zúčastněným 
náměstek  primátora  Mar-
cel  Sikora.  Ten  součas-
ně  poděkoval  obyvate-
lům  Frýdku-Místku,  že 
mají  velké  srdce,  protože 
ve  Vánoční  sbírce  města 
se pro městský hospic vy-
bralo 77 520 Kč, a vyjádřil 
přesvědčení, že podobnou 
štědrost projeví  i kolední-
kům do kasiček.
Sám  mohl  jít  s  ostat-

ními  členy  vedení  města 

Město průběžně neu-
stále naplňuje svůj zá-
vazek z Programového 
prohlášení Rady města 
Frýdek-Místek pro vo-
lební období 2018–2022 
(ČSSD, ANO, KDU-
-ČSL), kde je deklarová-
na snaha o rekonstrukce 
městských bytů. V uply-
nulých dnech se podařilo 
zrekonstruovat další by-
tové jednotky ve výško-
vém domě na ulici Anen-
ská 689.
„Snažíme se nejen v do-

mech zvláštního určení, ale 
i  v  klasických  městských 
bytech vždy využít situace, 
kdy se byt uvolní, abychom 
provedli  nutné  rekonstruk-
ce,  které  jsou  vzhledem 
ke stáří bytového fondu už 
nutností. Ve volných bytech 
se  práce  samozřejmě  pro-
vádějí  mnohem  snadněji, 
v  běžném  provozu,  s  ná-
jemníky a jejich vybavením 
domácností, by to bylo vel-

mi složité,“ vysvětluje stra-
tegii  města  náměstek  pri-
mátora Radovan Hořínek.
Na Anenské  rekonstruk-

ce  dvou  bytů  město  přišla 
na  téměř  osm  set  tisíc  ko-
run. „Při realizaci zakázky 
byla  provedena  výměna 
kuchyňské  linky  včetně 
rozvodů  vody,  rekonstruk-
ce  koupelny  s  umístěním 
sprchového  koutu  a  rekon-

strukce WC. V celé bytové 
jednotce  byla  provedena 
výměna  elektroinstalace, 
byly provedeny nové omít-
ky  včetně  výmalby  a  byla 
vyměněna  podlahová  kry-
tina.  Dále  byly  vyměněny 
všechny  interiérové  dveře 
a vstupní protipožární dve-
ře,“  informovala  za  odbor 
správy  obecního  majetku 
Veronika Vrublová.   (pp)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Tři králové si tradičně na-
jdou cestu i na radnici.  Foto: Petr Pavelka

Tři králové šli průvodem, navštěvovali domácnosti i radnici

Městská společnost 
Frýdecká skládka za-
čala se svozem vánoč-
ních stromků převážně 
ze sídlištní zástavby 
ve čtvrtek 9. ledna. Ná-
sledně byla připravena 
je svážet každou ledno-
vou sobotu (11. 1., 18. 1. 
a 25. 1.).
„Občany  každoročně 

žádáme,  takže  už  větši-
na  ví,  aby  odstrojené  vá-
noční  stromky  odkládali 
ke kontejnerům na komu-
nální  odpad,  odkud  je 
následně  odváží  zvlášť 
vypravené  vozidlo  Frý-
decké  skládky.  Stromky 
nekončí na skládce komu-
nálního  odpadu.  Sváženy 
jsou do kompostárny, kde 
jsou štěpkovány a násled-
ně  využity  při  výrobě 
kompostu,“  připomenul 

primátor Michal Pobucký.
Loni  v  lednu bylo  sve-

zeno přes 22 tun stromků, 
což  je  ve  srovnání  s  ro-
kem 2018 nárůst o více jak 
6,5 tuny. Frýdecká sklád-
ka,  která  sváží  stromky, 
potřebuje  kvůli  dalšímu 
použití,  aby  z  nich  byly 
odstraněny nejen vánoční 
ozdoby,  ale  pokud  mož-
no  také  všechny  závěsné 
háčky.  
„Vánoční  stromy  z  ná-

městí  se  rovněž  zužitko-
vávají.  Naši  pracovníci 
z  nich  odřežou  větve, 
které  se  štěpkují,  kmeny 
následně  rozřežou  a  od-
vezou  zpět  majitelům 
stromů, což je již několik 
let  běžná  praxe,“  doplnil 
předseda  představenstva 
technických  služeb  Jaro-
mír Kohut.

PO VÁNOCÍCH: Odstrojené stromečky jsou zužitkovány 
i po splnění jejich hlavního poslání.  Foto: Petr Pavelka

Svoz vánočních stromků

KONTROLNÍ DEN: Nový nájemník se bude moci těšit 
i z nové kuchyňské linky.  Foto: Petr Pavelka

Město dále rekonstruuje byty

příkladem,  protože  tři 
králové  přišli  i  do  kan-
celáře  primátora.  „My 
jsme  navštívili  radnici 
s  koledou,  protože  jsme 
chtěli popřát panu primá-
torovi a jeho náměstkům, 
a  jejich  prostřednictvím 
i  celému  městu,  všechno 
dobré  v  novém  roce,  aby 
město  vzkvétalo,  aby  se 
všichni  lidé  měli  dobře, 
byli  zdraví  a  cítili  tu  ra-
dost  v  sobě,“  řekl  ředitel 
Charity  Frýdek-Místek 
Martin Hořínek.   (pp)
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Statutární město Frý-
dek-Místek se připojilo 
ke krajskému projektu 
Obálka do lednice neboli 
IN.F.Obálka. Jejím cílem 
je poskytnout záchraná-
řům při zásahu u seniorů 
doma v případě ohrožení 
zdraví nebo života infor-
mace o jejich zdravotním 
stavu, užívaných lécích 
a kontaktech na příbuzné 
a praktického lékaře. 
Obálky  je  možné  vy-

zvednout  v  Senior  Pointu, 
který  sídlí  v  Centru  ak-
tivních  seniorů  na  ulici 
Anenská v Místku, ale také 
na  odboru  sociálních  slu-
žeb na magistrátu ve Frýd-
ku.  IN.F.obálka,  kterou  si 
senior vyzvedne, obsahuje 
plastový  obal,  informační 
leták s pokyny k vyplnění, 
formulář  k  vyplnění,  pro-
pisku a magnetku nebo sa-
molepku s nápisem Zde je 
IN.F.Obálka  a  telefonními 
čísly na složky záchranné-
ho systému.
Vyplněný  formulář  vloží 

senior  do  plastové  obálky 
a tu umístí do lednice, nejlé-
pe do vnitřní přihrádky dve-
ří. Samolepku nebo magnet-
ku  o  tom,  že  je  držitelem 
IN.F.Obálky umístí na dve-
ře lednice nebo vstupní dve-
ře z vnitřní strany bytu, tak-
že  záchranáři  budou  ihned 
vědět, že se rychle dostanou 
k potřebným informacím.
„Projekt je přínosem pro 

obě strany, jak pro záchra-
náře, tak pro seniory. Zásah 
záchranářů  v  domácnosti 
seniorů  je  vždy  spojen  se 
stresem,  senior  si mnohdy 
nevzpomene  na  všech-
ny  léky,  které  užívá,  nebo 
neumí  rychle  říct,  kde má 
uložen  papírek  s  jejich  se-
znamem  nebo  s  kontakty 
na  své  blízké.  V  případě, 
že  je senior v době zásahu 
záchranářů doma sám nebo 
není při vědomí, může mu 
obálka  v  ledničce  možná 
i zachránit život. Záchraná-
ři  totiž z formuláře vyčtou 
nejen  to,  jaké  léky  senior 
užívá,  ale  také  na  co  má 

alergii a jakými nemocemi 
trpí,  což  je  v  době  zásahu 
důležité  vědět,“  řekl  ná-
městek  primátora  Marcel 
Sikora.  Vysvětlil  také,  že 
obálky se do lednic vkláda-
jí proto, že je má dnes skoro 
každý a navíc nejlépe odo-
lají požárům.
Město  má  v  současnosti 

k  dispozici  3  500  obálek. 
V  případě  velkého  zájmu 
bude jejich počet navýšen.
Aktivita  z  projektu 

„Informace  jako  forma 
ochrany osob v seniorském 
věku“, který  je  spolufinan-
cován ze státního rozpočtu 
České republiky a rozpočtu 
Moravskoslezského  kra-
je,  je  zaměřená  na  zvýše-
ní  kvality  života  seniorů 
a podporu jejich bezpečí.

Upozornění:  Morav-
skoslezský kraj ani Minis-
terstvo  práce  a  sociálních 
věcí  (jako  iniciátoři  této 
preventivně  bezpečnost-
ní  akce)  nepověřili  žádné 
osoby, ani organizace kon-
trolou IN.F.Obálek!

IN.F.OBÁLKA: Informace jako forma ochrany. 
 Foto: Petr Pavelka

Informační obálka do lednice pro seniory je už i u nás

Statutární město Frý-
dek-Místek žádá občany 
města, aby do krmítek pro 
ptáky na veřejných pro-
stranstvích, zejména v par-
cích, vkládali pouze stravu 
určenou pro ptáky. Zbytky 
z kuchyně, především sole-
ná, kořeněná a uzená jídla, 
ptákům škodí. 
V zimních měsících  také 

není  nutné  do  krmítek  dá-
vat  misky  s  vodou,  které 
ptákům  v  budce  brání  při 
krmení,  navíc  se  voda  čas-
to dostává do krmení, které 
následně  v  budce  zamrzá, 
takže se k němu ptáci nedo-
stanou.
„Obracejí se na nás obča-

né, že v krmítkách jsou zbyt-
ky  z  kuchyně  od  uzenin, 
přes cukroví až po těstoviny 
a  slané  pečivo,  které  ptá-
kům  opravdu  velmi  škodí. 
Zejména sůl je pro ně téměř 
jedem.  Abychom  tomuto 
nešvaru  zabránili,  hodláme 
ke krmítkům umístit cedul-
ky s informacemi o vhodné 
stravě pro ptáky, kam patří 
slunečnicová semínka, pro-
so, pšenice, jádra vlašských 
nebo lískových ořechů nebo 
taky jablko. Je třeba si uvě-
domit, že krmítka nejsou ko-
rýtka,“ řekl primátor Michal 
Pobucký  s  tím,  že  vhodná 
strava  ptákům  pomůže 
zdravě přečkat zimní období 

tak, aby na jaře mohli vyvést 
mladé a plnili dál svou důle-
žitou funkci v přírodě. 
Ptáci,  kteří  u  nás  přezi-

mují,  se  živí převážně  rost-
linnou stravou, kterou tvoří 
různá semena, jádra, bobule 
a jiné plody. 
ČÍM PTÁKY KRMIT?
- slunečnicová semena
- obilná zrna – oves, proso, 
pšenice 
- ovesné vločky
- kukuřice
-  jádra  ořechů –  vlašských, 
lískových
- jablka
- strouhaná mrkev
-  tuková  směs např.  ve  for-
mě lojových koulí

CO DO KRMÍTEK 
NEPATŘÍ?!!!

Co jim může způsobit za-
žívací potíže a mnohdy 
i smrt?
- zbytky z kuchyně 
- slané pečivo 
- slaná a kořeněná jídla
- uzeniny 
- sladkosti – cukroví
- těstoviny
Čím krmit labutě a kače-
ny?
- salát, listy zeleniny, hrách, 
cizrna, obiloviny
- speciální granule pro vru-
bozobé ptáky

Pečivo NEobsahuje  po-
třebné  důležité  vitamíny, 
minerály a stopové prvky.

Uplynulý rok 2019 
byl pro Turistické infor-
mační centrum Frýdek-
-Místek, co se týče počtu 
návštěvníků, úspěšný. 
I přesto, že turisté mo-
hou získávat snadno tu-
ristické informace pro-
střednictvím internetu, 
stále hodně z nich upřed-
nostňuje osobní kontakt 
a doporučení. To vyplý-
vá ze statistiky návštěv-
nosti, kdy tři pobočky 
Turistického informač-
ního centra Frýdek-Mís-
tek navštívilo o 28 % více 
turistů oproti roku 2018.
„Nárůst, který je výraz-

ný, dokazuje, že Češi, kteří 
jsou hlavními návštěvníky 
našich  poboček  ve  Frýd-
ku,  Místku  a  Frýdlantu 
nad  Ostravicí,  tráví  část 
svých  dovolených  pozná-
váním  naší  republiky. 
Pokud  se  rozhodnou  po-
znávat  naši  turistickou 
oblast,  přicházejí  do  in-
formačních  center  pro 
doporučení, kam se vydat 
a co navštívit. Díky osob-
ním zkušenostem a propa-
gačním  materiálům  jsme 
schopni  uspokojit  jejich 
požadavky  a  směrovat  je 
na  zajímavé  atraktivity 
a  díky  tomu  jim  zpříjem-
nit volný čas, který u nás 
ve  Frýdku-Místku  a  při-

lehlých Beskydech hodlají 
strávit,“ říká ředitelka Tu-
ristického  informačního 
centra Frýdek-Místek Mo-
nika Konvičná. 
Služeb  informačního 

centra  využívají  také  za-
hraniční  turisté.  Největší 
poptávku  po  službách  za-
znamenali  jeho  pracov-
níci  především  v  období 
konání  Mezinárodního 
folklorního  festivalu.  Tu-
ristické  informační  cent-
rum  neslouží  však  pouze 
turistům.  Poměrnou  část 
tvoří místní  občané,  kteří 
si zde chodí kupovat vstu-
penky přes různé prodejní 
systémy, pro přehledy akcí 
nebo pro pravidelná turis-
tická periodika.
S pracovníky informač-

ního  centra  se  turisté  ne-
musejí setkávat  jen u pře-
pážky.  Již  čtvrtým  rokem 

provozuje  Turistické 
informační  centrum  Frý-
dek-Místek mobilní  infor-
mační  servis,  kdy  vyráží 
za návštěvníky města a tu-
ristické  oblasti  do  míst, 
kde  je  zvýšená  koncent-
race  turistů.  Tímto  způ-
sobem  oslovují  mobilní 
informátoři  turisty  přímo 
v  turisticky  významných 
lokalitách, kteří by si  tře-
ba  cestu do  informačního 
centra nenašli.
V  neposlední  řadě  ne-

smí  chybět mezi  komuni-
kačními  kanály  veletrhy, 
na  kterých  se  bude  pre-
zentovat  statutární  měs-
to  Frýdek-Místek  spolu 
s  turistickou  oblastí  Bes-
kydy-Valašsko.  Nejprve 
se  představí  na  veletrhu 
Regiontour  v  Brně,  ale 
i v Bratislavě, Praze, Ost-
ravě, či Katowicích.

TIC: Jedna z poboček sídlí na místeckém náměstí Svobody.

Návštěvnost informačního centra stoupla Ptačí krmítka nejsou korýtka
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napsali jste nám

Sociální služby

Rehabilitační oddělení 
Nemocnice ve Frýdku-
-Místku, p. o. se již něko-
lik let věnuje fyzioterapii 
u stresové inkontinence 
moči, a to ve spolupráci 
s gynekologickým a uro-
logickým oddělením. 
Za poslední dva roky 
na oddělení ošetřili asi 
150 pacientů, s těmito 

choulostivými obtížemi 
docházejí nejenom ženy, 
ale i muži. 
Po  vyšetření  fyziotera-

peutkou  je  zvolena  indi-
viduální  terapie.  Jelikož 
inkontinence  nebývá  izo-
lovaným  problémem,  je 
nutné  pohybový  aparát 
řešit  komplexně.  Pacienty 
učíme  cvičit  se  speciální-
mi  pomůckami,  u  někte-
rých provádíme  i  elektro-
stimulaci svalů pánevního 
dna. Všichni jsou také po-
učeni a proškoleni pro cvi-
čení v domácím prostředí, 
které  je  pro  úspěch  léčby 
nezbytné.  Zlepšení  obtí-
ží  s  únikem  moči  mohou 
pacienti  očekávat  po  týd-
nech,  někdy  až  po  měsí-
cích  terapie  a  intenzivní 
rehabilitace.
V  loňském  roce  jsme 

rozšířili  péči  i  o  pacienty 
s  inkontinencí  stolice.  Ta 
je častá zejména po onko-
logické  léčbě  karcinomu 
konečníku,  může  však 
nastat také po zánětlivých 
procesech střev nebo ope-
račních  zákrocích,  např. 
po operaci hemoroidů. 
V  roce  2018  byla  am-

bulance  vybavena  novým 
přístrojem  Myo  200  pra-
cujícím  na  principu  my-
ofeedbacku.  Při  cvičení 
pánevního  dna  pomocí 
tohoto  přístroje  získávají 
pacienti  zpětnou  vazbu 
vizualizací  na  monitoru 
a lépe si díky tomu uvědo-
mují aktivitu svalů a jejich 
koordinaci.  Efektivnost 
terapie  se  tímto  výrazně 
zvýšila a rehabilitační od-
dělení má tak více spoko-
jených pacientů.Přístroj MYO 200.

Konečně  jsem  pochopi-
la, proč se říká, že informa-
ce jsou tak cenné. Mamin-
ka  (90)  trpěla  stresovou 
inkontinencí.  Na  urologii 
jsme  stále  slyšely,  že  je-
diným  řešením  jsou  in-
kontinenční  pomůcky  čili 
vložky. Pak jsem ve čtrnác-
tideníku  Zpravodaj  Rady 
Města  Frýdku-Místku  čís-
lo  17/2019,  ročník  XXVI 
narazila  na  článek:  Ne-
mocnice  ve  Frýdku-Míst-
ku pomáhá ženám trpícím 
inkontinencí.  Ke  svému 
údivu  jsem  se  dočetla,  že 
gynekologicko-porodní 
oddělení  má  na  tuto  dia-

gnózu řešení.
Jde o aplikaci gelu Bul-

kamidu.  Maminka  tento 
miniinvazivní výkon v  lo-
kální anestezii podstoupila.
Chtěla  bych  moc  podě-

kovat  panu  primáři  Mar-
tinu  Němcovi.  Už  první 
vyšetření, kde šlo o posou-
zení,  jestli  lze  tento  vý-
kon  provést,  s  námi  bylo 
jednáno  nadstandardně, 
velmi  citlivě  a  empaticky. 
Maminka  měla  nastoupit 
v lednu 2020, ale telefonic-
ky nám bylo oznámeno, že 
se  uvolnil  termín  už  teď. 
S  radostí  jsme  to  přijaly. 
Na  nově  krásně  vybave-

ném  pokoji  se  sanitárním 
prostorem  byla  maminka 
od  neděle  do  úterka. Moc 
si  pochvalovala  vstřícnost 
a  ochotu  zdravotnického 
personálu. Už při pondělní 
návštěvě  jsem u  ní  zazna-
menala jakési „vzpružení“. 
Psychicky  se  hodně  zlep-
šila.  Skutečně  to  funguje. 
Kvalita jejího života se ne-
smírně zlepšila.
Chtěla  bych  poděkovat 

za  obsahovou  náplň  Zpra-
vodaje,  za  uveřejnění  této 
hodnotné informace. 

 I. P.  
(vzhledem k citlivosti téma-
tu uvádíme pouze iniciály)

Z a č í n a l i 
jsme v roce 
2000, v roce, 
kdy slovo „ca-
n i s t er ap ie“ 

znalo jen pár zasvěcených 
a nadšených lidí. Ale vě-
děli jsme, že je to aktivi-
ta, která má smysl, která 
je přínosná pro zdravé 
i postižené lidi, a stala se 
naším posláním. 
Z  počátku  jsme  si  in-

formace  sháněli  sami. 
V  Praze  pak  vznikla  CT 
asociace,  odkud  jsme  zís-
kali kontakty na lidi, které 
canisterapie  také zajímala. 
Na první svolanou schůzku 
ve Frýdku-Místku přišli tři 
lidé.  No  a  v  březnu  2000 
jsme  založili  občanské 
sdružení Podané ruce. 
Asi i dnes mnozí nevědí, 

co  přesně  canisterapie  zna-
mená. V Podaných rukou ji 
představujeme  jako  způsob 
terapie, který využívá pozi-
tivní působení psa na zdraví 
člověka. Dodnes je caniste-
rapie  služba dobrovolnická, 
stále  nebyla  registrována. 
Naši  canisterapeuté  ji  tedy 
poskytují  ve  svém  volném 
čase. Jako organizace školí-
me a testujeme lidi (a jejich 
psy), kteří mají o canistera-
pii zájem. Člověk musí projít 
školením a pes povahovými 
testy.  Povaha  psa  je  totiž 
nejdůležitějším ukazatelem, 
zda pes může tuto službu dě-
lat. Musí být klidný, ovlada-
telný, zvyklý na lidi a nesmí 
projevit  žádným  způsobem 
agresivitu.  Jsme  vděční,  že 
stále  další  lidé  mají  zájem 
a hlásí se na naše canistera-
peutické víkendy. Od letoš-
ního roku máme certifikaci 
na  naše  canisterapeutická 
školení,  což  je  další  velký 
krok  vpřed.  Týmy  –  to  je 
vždy  člověk  a  jeho  testo-
vaný  pes  –  pak  navštěvují 

různá  sociální  zařízení  pro 
postižené  děti  a  dospělé, 
pro seniory, ale také školky 
a  školy  a prezentační  akce, 
kde přinášejí spoustu rados-
ti,  rozptýlení,  pomoci.  Na-
příklad  u  autistických  dětí 
pes často slouží jako jakýsi 
most mezi dítětem a ostatní-
mi lidmi. Přispívá k lepší ko-
munikaci, vytrhuje tyto děti 
„z  jejich  světa“,  vzbuzuje 
u nich kladné emoce. Hod-
ně radosti mají také senioři, 
kteří  si  rádi  zavzpomínají, 
polaskají se s pejskem a po-
povídají s jeho doprovodem. 
Bohužel  psi  mají  krát-

ký život, za  těch 20  let nás 
opustila  spousta  skvělých, 
milých,  poslušných  a  věr-
ných psích přátel. Vycvičili 
jsme  je,  věnovali  jim  čas 
a  úsilí,  svou  lásku  a  péči 
a oni nám to všechno vraceli 
vrchovatou měrou. A nejen 
nám,  ale  všem  lidem,  dě-
tem,  dospělým,  seniorům, 
kteří  se  s  nimi  kdy  setka-
li.  Naštěstí  přibývají  noví 
čtyřnozí  terapeuté,  kteří  se 
do služby vrhají s nadšením, 
vitalitou a důvěrou. O jejich 
návštěvy  je  obrovský  a ne-
utuchající  zájem,  který  je 
i naším hnacím motorem... 
Chceme při této příleži-

tosti poděkovat všem, kdo 
nás  podporují,  povzbuzu-
jí  nás  a  zajímají  se o naši 
práci. Je to pro nás důleži-
té, nejsme na to sami. Náš 
dík  patří  i  Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek.
Pokud  se  chcete  o  ca-

nisterapii  dozvědět  více, 
zveme vás na naše webové 
stránky  www.podaneruce. 
.eu,  kde  najdete  spoustu 
informací, zajímavostí a fo-
tografií. Také  ti,  kdo by  se 
do  canisterapie  se  svým 
psem chtěli zapojit, zde na-
jdou všechny potřebné úda-
je.   Jana Marková

Fyzioterapie u inkontinence – individuální přístup nemocnice

Pomůcky na cvičení inkontinence.

20 let výzev a radosti s canisterapií

Nejen informace, ale taky zdravotnická osvěta

I duše si zaslouží po-
zornost. A to je to, co my 
děláme. Věnujeme svou 
pozornost člověku, duši 
a jeho potřebám. Jsme 
služba ZOOM a pracu-
jeme s dospělými lidmi 
s duševním onemocně-
ním tzv. metodou CARe, 
která je především za-
měřena na mapování 
a zlepšení života člověka, 
přijetí sebe sama či za-
členění do společnosti. 
Model CARe dává mož-

nost zorientovat se ve vlast-
ním  životě,  najít  smysl 
a zdroje, ze kterých je mož-
né  čerpat.  ZOOM  je  služ-
bou  sociální  rehabilitace, 
která v minulém roce osla-

vila  své  první  desetiletí. 
Působíme  na  území města 
Frýdku-Místku  a  blízkého 
okolí.  Zájemcům  o  službu 
a  svým  klientům  nabízí-
me možnost  setkání  u  nás 
v kanceláři, domově klien-
ta,  nemocnici  či  prostředí, 
které  je  danému  člověku 
blízké.  Našim  klientům 
pomáháme  v  hledání  byd-
lení,  sociálních  dávkách, 
hospodaření  s  penězi,  vy-
tvářením  plánu,  jak  efek-
tivně  trávit  volný  čas,  pří-
pravě jídla či s doprovodem 
na úřady, k lékaři apod.
S  klientem  řešíme  situa-

ce, které jsou pro něj nároč-
né,  a  společně  se  snažíme 
najít  cesty,  kterými  se  lze 

dále  ubírat.  Ve  vzájemné 
spolupráci  se  snažíme  kli-
enta  motivovat,  povzbudit, 
a především mu poskytnout 
podporu. Veškeré služby po-
skytujeme bezplatně s mož-
ností anonymity. V případě 
potřeby či zájmu s námi spo-
lupracovat se na nás můžete 
obrátit.   Kristýna Syslová, 
 sociální pracovnice

Kontakt: Sadová 604, 
738 01 Frýdek-Místek 

tel.: 732 449 204, 
731 759 039, 603 488 176 

e-mail: 
zoom@charitafm.cz

I duše si zaslouží pozornost…
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kam za sportem a relaxací
Domácí zápasy HC Frýdek-Místek

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

Hráči Black Volley 
Beskydy vstoupili na roz-
díl od jiných domácích 
zápasů do prvního setu 
trochu ustrašeně. Favorit 
z Liberce ukazoval svou 
sílu na servisu i v obraně 
a první set přesvědčivě vy-
hrál 25:15, protože domácí 
dokázali držet krok jen 
pár prvních míčů setu.
Trenéru Přemyslovi Ku-

balovi vyšlo v druhém setu 
střídání,  kdy  místo  nové 
posily  univerzála  Šimo-
na Kozáka,  který  se  spíše 
trápil, poslal na hřiště Ba-
biće a na nahrávku Mitice. 
Od  té  doby  byli  domácí 
favoritovi z Liberce vyrov-
naným  soupeřem.  Druhý 
set Beskydy hrály na vyso-
ké úrovni a vyhrály 25:20, 
takže celek ze severu Čech, 
kterému  průběžně  patří 
třetí příčka, zatímco domá-
cím předposlední, věděl, že 
tak snadné to nebude.
Potvrdil  to  i  další  prů-

běh, kdy ve třetím i čtvrtém 
setu už to byla přetahovaná 
o každý míč a diváci moh-
li potleskem ocenit mnoho 
dramatických výměn. Tře-
tí set pro sebe urvali hosté 
poměrem 25:23.
Průběh  čtvrtého  setu 

dlouho  napovídal,  že  by 
domácí  mohli  ze  zápasu 
s  favoritem  získat  mini-
málně bod, ztratili však tří-

bodové vedení v druhé po-
lovině závěrečné části hry. 
Prokázala  se  zkušenost 
libereckých  hráčů,  kteří 
využili  několika  zbrklých 
řešení  herních  situací  do-
mácích a i čtvrtý set nako-
nec  vyhráli  nejtěsnějším 
způsobem 25:23.
Tomáš  Široký  (kapitán 

Black  Volley  Beskydy): 
„Až na  první  set  jsme  se-
hráli s Duklou Liberec vy-
rovnaný  zápas.  Rozhodo-
valy maličkosti, pár balonů 
jsme nedohráli nebo nebyli 
schopni  ubránit  soupeře. 
Byl  to dobrý zápas, bohu-
žel  jsme  bez  bodů.  V  po-
sledním  setu  jsme  se  za-
sekli  a  soupeř  toho využil 
a dostal se do vedení.“
Přemysl  Kubala  (trenér 

Black  Volley  Beskydy): 
„V prvním  setu  jsme před-
vedli mizerný výkon. Hráli 
jsme  ustrašeně  ve  všech 
herních činnostech, příliš se 
nedařilo posile Šimonu Ko-
zákovi. Od druhého setu se 
nám podařilo vyrovnat hru 
a byli jsme Liberci vyrovna-
ným soupeřem. Rozhodova-
ly maličkosti, hráči Liberce 
byli  lepší  ve  smečovaném 
servisu. V závěru se projevi-
la větší zkušenost soupeře.“ 
Jan  Štokr  (kapitán  VK 

Dukla  Liberec):  „Nebyl  to 
jednoduchý  zápas,  domácí 
mají  širokou  soupisku,  ne-

věděli jsme ani, kdo nastou-
pí. Snažili jsme se proto sou-
středit  na  náš  výkon.  Jsme 
rádi za tři body, zvlášť když 
za  sebou  máme  náročnou 
cestu. Beskydy  byly  hodně 
vyrovnaným soupeřem.“ 
Michal  Nekola  (trenér 

VK Dukla Liberec): „Zlaté 
tři body. Upozorňovali jsme 
hráče,  že  to  tady  nebude 
jednoduché,  a  to  se  potvr-
dilo. Domácí byli v prvním 
setu  trochu  nervózní,  my 
jsme naopak dobře podáva-
li i bránili. Od druhého setu 
se  však  výrazně  zlepšili. 
Nám se naopak zhoršil ser-
vis,  Beskydy  toho  využily 
v druhém setu. Naštěstí  se 

TROJBLOK? ŽÁDNÝ PROBLÉM: Liberečtí byli pro nováčka velmi těžkým soupe-
řem.  Foto: Petr Pavelka

Nováček volejbalové extraligy zle potrápil favorita z Liberce
Black Volley Beskydy – Liberec 1:3 (-15, 20, -23, -23)

Dohrávka 9. kola Chan-
ce ligy nabídla fanouš-
kům výjimečně v třinecké 
Werk aréně, kam museli 
frýdecko-místečtí hokejis-
té kvůli poruše chlazení 
v Polárce, souboj se Soko-
lovem. Ve skupině o po-
stup do předkola play off 
byli přeci jen úspěšnější 
Wojnarovi svěřenci, kteří 
urvali výhru 3:1 za plný 
počet bodů. 
Do zápasu vstoupil aktiv-

něji Sokolov a už po necelé 
půlminutě hry se před Nic-
kem Malíkem ocitl Petr Při-
ndiš. Baníkovský obránce si 
ale  na  domácího  gólmana 
bekhendem  nepřišel  a  ra-
dovat  se nemohl ani v prv-
ní  přesilové  hře  Sokolova 
po prudké dělovce od mod-
ré. V čase 7:38 se tak prvního 
gólu dočkal Frýdek-Místek, 
když si na přihrávku Luká-
še Kaukiče sjel mezi kruhy 
Jan Bartko a napálil kotouč 

za záda Jana Bednáře.
Vstřelená  branka  Rysy 

povzbudila  a  zvýšenou 
aktivitou  si  brzy  vynutili 
dvojnásobnou  početní  vý-
hodu, ve které další branku 
nepřidali.  Až  Petr  Kafka 
v  rychlém  protiútoku  našel 
před  brankou  Štěpána  No-
votného, který usměrnil puk 
do sokolovské sítě a stanovil 
skóre po první třetině na 2:0.
Na  začátku  druhé  části 

mohli  Rysi  své  vedení  na-
výšit, ale ke slovu se dostal 
Baník.  Martin  Osmík  ješ-
tě  z  levého  kruhu  ve  velké 
šanci branku netrefil, v čase 
27:10  už  ale  hosté  zvedali 
ruce nad hlavy.  Jakub Vrá-
na  se  po  zblokované  střele 
dostal  k  dorážce  a  zařídil 
Sokolovu snížení. 
První velké šance posled-

ní  třetiny  patřily  Baníku. 
Rysi  mohli  svému  soupeři 
odskočit  v  nabídnuté  přesi-
lovce, Petr Kafka ale místo 

odkryté  klece  trefil  pouze 
tyč.  Dvě  minuty  před  po-
slední sirénou sáhli sokolov-
ští trenéři ke hře bez gólma-
na.  Nechráněná  branka  se 
ovšem  stala  jednoduchým 
terčem  pro  Petra  Kafku, 
který  20  sekund  před  kon-
cem  zápasu  přidal  defini-
tivní  pojistku  na  vítězství 
Frýdku-Místku.
Vlastimil  Wojnar  (HC 

F-M): „Pro nás bylo dnešní 
utkání velmi  těžké, protože 
jsme  v  podstatě  ztratili  vý-
hodu  domácího  prostředí. 
Sokolov hrál od druhé třeti-
ny výborně, takže si tří bodů 
strašně ceníme. Jsem jenom 
rád, že to tak dopadlo, pro-
tože jsme nečekali nic lehké-
ho, což se potvrdilo. Tím, že 
se vyhrálo, je hodnocení po-
zitivní,  ale  byly  tam  samo-
zřejmě i fáze, kdy nás hodně 
zatlačili  do  defenzivy,  ale 
naštěstí jsme to zvládli a be-
reme tři body.“

Hokejisté museli do Werk arény

V polovině prosince, 
v době, kdy většina lidí šílí 
v souvislosti s přípravami 
na nadcházející vánoční 
svátky, se hosté malenovic-
kého Hotelu Petr Bezruč 
uchylují k činnosti zcela 
opačné, v klidu sedí a pře-
mýšlí. Není to ovšem ještě 
to pravé vánoční rozjímá-
ní, jedná se o přemýšlení 
plné napětí, a i ten klid 
je jen zdánlivý, v myslích 
všech se odehrává zuřivý 
boj. Jedná se totiž o dra-
matický klid nad šachov-
nicemi.
Polovina  prosince  je 

doba,  kdy  se  již  tradičně 
koná  mezinárodní  šachový 
festival  Talent  CUP,  který 
se  tu  letos  odehrál  už  po-
třinácté.  Zúčastnilo  se  ho 
179 hráčů z pěti zemí (pře-
devším  z  České  republiky, 
Slovenska  a  Polska,  ale  je-
den  účastník  tu  hrál  i  pod 
vlajkou dalekého Španělska 
a jeden dokonce pod vlajkou 
exotické  Indie), mezi nimiž 

byly  i  více  než  tři  desítky 
hráčů  Beskydské  šachové 
školy.  Výsledkem  našeho 
účinkování byl zisk pěti me-
dailí. Potěšující je, že úspěš-
ní jsme byli v každém ze tří 
turnajů.  V  turnaji  A  (hrá-
či  narození  v  roce  2004 
a mladší) byl nejlepší Maty-
áš  Paseka,  který  vybojoval 
zlatou medaili. Byl to ovšem 
první a poslední úspěch klu-
kovské části výpravy, o další 
medaile se už postarala děv-
čata. Ještě že je máme. Stále 
v  turnaji  A,  ovšem  v  jeho 
dívčí části, vybojovala bronz 
Pavlína  Dudová,  v  turnaji 
B  (hráči  narození  v  roce 
2008  a  mladší)  ukořistily 
v dívčí části stříbro a bronz 
Viktorie  Buchtová  a  Vale-
rie  Bartečková  a  v  turnaji 
C  (hráči  narození  v  roce 
2010  a mladší)  získala  stří-
bro  Veronika  Vančáková. 
Medailistům  gratulujeme 
a  ostatním  přejeme  příště 
více šachového štěstí. 

 Tomáš Adamec

Medaile z Talent Cupu

nám ve čtvrtém setu poda-
řilo hru otočit  hlavně díky 
zlepšenému servisu, dostali 
jsme domácí pod tlak a vy-
užili jejich několika chyb.“ 

Sestava: Yevstratov, Kry-
siak, Široký, Kozák Šimon, 
Mečiar, Babić, libero Nogu-
eira.  Střídali: Mitic, Kozák 
Roman, Prokůpek, Drozd.
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V úvodním utkání 
čtvrtfinále Českého po-
háru volejbalistky Soko-
la Frýdek-Místek získaly 
proti Prostějovu alespoň 
set, v druhém zápase 
v jednom týdnu se stej-
ným soupeřem, kde už 
šlo o extraligové body, 
však prohrály zcela jed-
noznačně, podobně jako 
zakončily pohárový zá-
pas.
Sobotní zápasy 18. kola 

UNIQA volejbalové extra-
ligy žen 2019/20 zakonči-
ly druhou třetinu základní 
části.  Favorizované  celky 
bez  potíží  zvítězily,  bo-
hužel  to platilo i o zápase 
ve Frýdku-Místku. Oproti 
loňskému  soutěžnímu ob-
dobí extraligy byla zruše-
na nadstavba a týmy čeká 
třetí vzájemný zápas. Kdo 
s kým a kde se rozhodova-
lo právě v 18. kole, na zá-
kladě  Bergerových  tabu-
lek,  ale  Frýdek-Místek  už 
si svou předposlední devá-
tou pozici v tabulce vylep-
šit nemohl.
V  prvním  setu  začal 

lépe  hostující  tým  a  vedl 
11:6. Sokolky sice dotáhly, 
ale Prostějov si zlepšeným 
výkonem  opět  vytvořil 
náskok a set dotáhl do ví-
tězného konce. V druhém 
setu  dominoval  hostující 
průběžně čtvrtý Prostějov 

ve  všech  herních  činnos-
tech. I třetí set měl obdob-
ný  průběh  a  prostějovské 
volejbalistky  bez  problé-
mu  dotáhly  zápas  k  za-
sloužené hladké výhře.
Veronika  Šnellyová 

(kapitánka  TJ  Sokol  Frý-
dek-Místek):  „Bohužel 
dnes jsme se nesešly s for-
mou. Udělaly jsme strašně 
moc  nevynucených  chyb. 
Soupeř  dnes  zaslouženě 
vyhrál.  Musíme  to  hodit 
za hlavu a bojovat ve  tře-
tím kole ligy.“
Jaroslav  Vlk  (trenér 

TJ  Sokol  Frýdek-Mít-
sek):  „Prostějov  byl  lepší 
ve  všech  herních  činnos-
tech.“
Michaela  Zatloukalová 

(kapitánka  VK  Prostě-
jov):  „Důležité  tři  body. 
Zatlačily  jsme  servisem 
a z toho pramenila úspěš-
ná  obrana  v  poli  a  bloky. 
Důležité je zopakovat ten-
to výkon ve čtvrtek.“
Lubomír  Petráš  (trenér 

VK  Prostějov):  „V  dneš-
ním zápase jsme měli lepší 
útok, bloky. Z naší  strany 
solidní výkon. Bezproblé-
mové vítězství.“

Sestava:  Šnellyová, 
Borovcová,  Jurčíková, 
Uhrová,  Šprochová,  Ha-
dáčková,  libero Teperová. 
Střídaly: Tkáčová, Gryga-
rová, Pluhařová, Petrová.

Valcíři mají za sebou 
úvodní trénink letošní 
zimní přípravy. Na vše 
bedlivě na hřišti dohlížel 
nový kouč Lipiny Michal 
Hubník. Trenérské dvojici 
s Josefem Slámou se hlási-
lo dvaadvacet hráčů, další 
do tréninkového procesu 
nepustilo buď zranění, 
nebo pracovní povinnosti. 
A  tým  čeká  krátké 

kondiční  soustředění 
v  Uherském  Brodu,  jeho 
vyvrcholením  bude  první 
přípravné střetnutí s účast-
níkem  slovenské  Fortuna 
ligy – AS Trenčín.
Tréninku se  již neúčast-

nila  dvojice  Matěj  Hýbl 
a  Jakub  Teplý,  kteří  jsou 
na  zkoušce  v  Teplicích, 
resp. v Prostějově. Brankář 

Jiří Ciupa, který je kmeno-
vým hráčem MFK Karvi-
ná,  se  k  našemu  mužstvu 
připojí.  Jednadvacetiletý 
brankář mimochodem pro-
dloužil  s  ligovým  týmem 
profesionální smlouvu o tři 
roky. „Jirkovi věříme, pro-
to  jsme mu  nabídli  novou 
smlouvu.  Je  to mladý gól-
man,  který  teď především 
potřebuje  chytat.  V  třeti-
ligovém  Frýdku-Místku 
na  podzim  podával  slušné 
výkony, proto jsme se záro-
veň domluvili, že tam strá-
ví  také  jarní část,“ prohlá-
sil  sportovní  ředitel  MFK 
Karviná Lubomír Vlk.
Ciupa na podzim odchy-

tal v našem dresu osm utká-
ní a v šesti z nich dokonce 
neinkasoval.  „Jsem  rád,  že 

se  vše  podařilo  rychle  do-
táhnout. Těším  se  i  na  po-
kračování  ve  Frýdku-Míst-
ku, kde  jsem měl zápasové 
zatížení, což je pro mě nej-
důležitější,“  pochvaloval 
si  pro  karvinský  web  Jiří 
Ciupa.  Přiznává  ovšem,  že 
zpočátku  měl  z  lipinského 
angažmá  respekt.  „Trochu 
jsem  se  bál,  nevěděl  jsem, 
do  čeho  jdu.  Přeci  jen  to 
pro mě bylo první angažmá 
mimo  Karvinou.  Zpětně 
to  hodnotím  jako  výborný 
krok,  ten  půlrok mi  hodně 
pomohl.  Zároveň  mě  těší, 
že  Frýdek-Místek  projevil 
zájem,  abych  zůstal  i  pro 
jarní část. Klub i parta v ka-
bině je super. Jsem rád, že se 
tam na jaro vrátím. Byla to 
moje priorita,“ dodal Ciupa.

Trenér Hubník se ujal svého žezla
VÝPRASK: Sokolky svým výkonem s Prostějovem nenadchly.  Foto: Petr Pavelka

Sokolky ukázaly, proč jsou na chvostu extraligové tabulky
TJ Sokol Frýdek-Místek – VK Prostějov 0:3 (-19, -13, -13)

Tradičního již 40. vá-
nočního turnaje ve stol-
ním tenise pro veřejnost 
(neregistrované hráče), 
který uspořádala TJ 
Slezská – 2. ZŠ Frýdek-
-Místek, z. s. 26. prosin-
ce, se zúčastnilo 35 hrá-
čů, z toho pět žáků a dvě 
ženy. 
V dospělých zvítězil Petr 

Juřica,  na  druhém  místě 
se  umístil  Patrik  Šturma 
a  na  třetím  Vojtěch  Kon-

vička.  Vítězové  obdrželi 
poukázky  do  obchodního 
centra  Frýda.  Mezi  žáky 
kraloval Daniel Somr, dru-
hý skončil Václav Adámek.
Zveme  mladé  zájem-

ce  (9–15  let)  do  našich 
řad,  hrajeme  každé  úterý 
a v pátek od 17.30 do 19.30 
hodin  v  tělocvičně  ZŠ 
na ulici J. Čapka.

Kontakt: 
Petr Soural,
tel.: 606 777 303.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Stává se již nepsaným 
pravidlem, že díky skvělé 
práci trenérů při Lašském 
sportovním klubu Frýdek-
-Místek se na slavnostním 
vyhlašování Pětibojaře 
roku dostává i na naše 
úspěšné členy, kteří si 
vybojovali stupně vítězů 
za celkové výsledky v Čes-
kém poháru mládeže. 
V roce 2019  jsme uspě-

li v kategorii U17, která je 
již  o  velké  všestrannosti 
sportovce,  kdy musí  umět 
výtečně  zaplavat  200  VZ 
a  co  nejrychleji  zvládnout 
trať 3 x 800 m se zastávkou 
na střelbu na 10 m z lasero-
vé pistole. V této kategorii 
na  skvělém  druhém místě 
skončila  Anna  Studénko-
vá, která mimo jiné ovládla 
v  roce  2019  Mistrovství 
ČR  a  úspěšně  reprezen-

tovala  ČR  na  závodech 
olympijských nadějí v Pol-
sku. O pověstnou facku byl 
taktéž  druhý  v  kategorii 
U17  Štěpán  Surma.  Tento 
skvělý  sportovec  nejenom 
že  byl  druhý  na  Mistrov-
ství  ČR,  ale  i  úspěšně  re-
prezentoval Moravskoslez-
ský kraj na Olympiádě dětí 
a mládeže v Liberci a naši 
republiku  pak  reprezento-
val  na  závodech  olympij-
ských nadějí v Polsku.
„V přátelské atmosféře si 

společně se všemi zúčastně-
nými po celý večer mohli za-
vzpomínat na rok 2019, kte-
rý  byl  pro  naše  členy LSK 
Frýdek-Místek  velice  po-
vedený nejenom co  se  týče 
výsledků na závodech všech 
stupňů  v  ČR  či  zahraničí, 
ale  i  na  poli materiálového 
a prostorového zabezpečení 

pro sportovní přípravu. Zde 
je namístě poděkovat hlavně 
vedení našeho města,  které 
výrazně  podpořilo  v  roce 
2019 naši sportovní činnost, 
a  taky  všem  ostatním  pří-
znivcům  LSK  Frýdek-Mís-
tek  za  nezištnou  podporu,“ 
zrekapituloval  předseda 
klubu Pavel Gazda.

Pětibojař roku 2019 v ČR a LSK F-M
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Magistrát  města  Frýd-
ku-Místku,  odbor  sociál-
ních  služeb,  upozorňuje 
všechny  žadatele,  kteří 
již mají podanou žádost 
o  přidělení  bytu  v  Penzi-
onu  pro  seniory  Frýdek-
-Místek,  p.  o.,  ul.  Lís-
kovecká,  aby  se  mezi  1. 
říjnem  až  30.  listopadem 
2019  dostavili  v  úřední 
dny,  tj.  pondělí  a  středu 
(v  době  od  8.00  do  17.00 
h.,  polední  přestávka 
11.00–12.00 h.)  a  ve  čtvr-
tek  (v  době  od  13.00 
do 15.00 h.), na odbor so-

ciálních služeb, budova ul. 
Radniční  1149,  1.  patro, 
kanc.  č.  210 k  aktualizaci 
svých žádostí.
Toto  upozornění  se  ne-

týká  žadatelů,  kteří  mají 
podanou žádost o přiděle-
ní  bytu  v  domech  zvlášt-
ního  určení  –  ul.  Sadová, 
ul.  17.  listopadu,  ul.  Zá-
mecká,  ul.  Na  Aleji  82, 
ul.  Těšínská  ve  Frýdku-
-Místku. Tito žadatelé své 
žádosti  aktualizovali  v  1. 
kalendářním čtvrtletí roku 
2019. 
 Odbor sociálních služeb

Aktualizace žádostí o přidělení bytu 
v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek

Zařazení: neúředník
Druh práce:  finanční  re-
ferent
Místo výkonu práce: 
statutární  město  Frýdek-
-Místek
Platová třída:  8  (platový 
stupeň  podle  délky  uzna-
né  praxe  v  souladu  s  na-
řízením vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách  a  správě;  mož-
nost  postupného  přiznání 
osobního  příplatku  dle 
zákona  č.  262/2006  Sb., 
zákoník  práce,  ve  znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: 
ihned
Pracovní poměr:  doba 
určitá (zástup za MD)
Požadované předpoklady:
1. střední vzdělání s matu-
ritní  zkouškou  ekonomic-
kého zaměření
2.  občanská  bezúhonnost 
doložená  výpisem  z  evi-
dence  Rejstříku  trestů  ne 
starším než tři měsíce 
3. základní znalosti násle-
dujících předpisů:
•  zákon  č.  563/1991  Sb., 
o účetnictví, ve znění poz-

dějších předpisů
• vyhláška č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí někte-
rá  ustanovení  zákona  č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve  znění  pozdějších  před-
pisů,  pro některé  vybrané 
účetní  jednotky,  ve  znění 
pozdějších předpisů
•  české  účetní  standardy 
pro  účetní  jednotky,  kte-
ré  účtují  podle  vyhlášky 
č.  410/2009  Sb.,  ve  znění 
pozdějších předpisů
•  vyhláška  č.  323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě, 
ve  znění  pozdějších  před-
pisů
•  vyhláška  383/2009  Sb., 
o  účetních  záznamech 
v  technické  formě  vybra-
ných  účetních  jednotek 
a jejich předávání do cen-
trálního systému účetních 
informací  státu  a  o  po-
žadavcích  na  technické 
a  smíšené  formy účetních 
záznamů  (technická  vy-
hláška  o  účetních  zázna-
mech),  ve  znění  pozděj-
ších předpisů
•  zákon  č.  235/2004  Sb., 
o dani z přidané hodnoty, 
ve  znění  pozdějších  před-

Na  základě  podnětů 
občanů  a  po  konzultaci 
s  osadními  výbory  byl 
zastupitelstvu  předložen 
návrh  obecně  závazné 
vyhlášky,  která  zakazuje 
o  nedělích  a  státem  uzna-
ných  dnech  pracovního 
klidu veškeré činnosti spo-
jené  s  užíváním  zařízení 
a  přístrojů  způsobujících 
hluk,  například  sekaček 
na  trávu,  cirkulárek,  mo-
torových pil a křovinořezů. 
Návrh textu obecně závaz-
né  vyhlášky  vychází  ze 
vzoru Ministerstva vnitra.
Zastupitelstvo  města 

Frýdku-Místku  se  pak 
na  svém  7.  zasedání,  ko-
naném  dne  4.  12.  2019, 
usneslo  vydat  v  souladu 
s ust. § 10 písm. a) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000  Sb.,  o  obcích 
(obecní  zřízení),  ve  znění 
pozdějších  předpisů,  tuto 
obecně  závaznou  vyhláš-
ku:

Čl. 1
Předmět vyhlášky
Předmětem  této obecně 

závazné vyhlášky je regu-
lace činností v nevhodnou 
denní dobu, které by moh-
ly  svou  hlučností  narušit 
veřejný  pořádek  nebo  být 
v rozporu s dobrými mra-
vy  na  území  statutárního 
města Frýdku-Místku. 

Čl. 2

Regulace hlučných 
činností v nevhodnou 

denní dobu
Každý  je  povinen  zdr-

žet se o nedělích a státem 
uznaných  dnech  pracov-
ního klidu veškerých  čin-
ností  spojených  s  užívá-
ním  zařízení  a  přístrojů 
způsobujících  hluk,  na-
příklad  sekaček  na  trávu, 
cirkulárek,  motorových 
pil a křovinořezů.

Čl. 3
Kontrola a sankce
1) Kontrolu  dodržování 

této  obecně  závazné  vy-

hlášky  provádí  Městská 
policie Frýdek-Místek.
2)  Porušení  povinností 

stanovených  touto  obec-
ně  závaznou  vyhláškou 
se  postihuje  podle  zvlášt-
ních  předpisů.  (§  4  odst. 
2  zákona  č.  251/2016  Sb., 
o  některých  přestupcích, 
ve  znění  pozdějších  před-
pisů.)

Čl. 4
Účinnost

Tato  obecně  závazná 
vyhláška nabývá účinnos-
ti patnáctým dnem po dni 
vyhlášení. 

Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností

Statutární město Frýdek-
-Místek oznamuje, že Rada 
města  Frýdku-Místku 
na  své  33.  schůzi,  konané 
dne 17. 12.  2019,  rozhodla 
o tom, že Statutární město 
Frýdek-Místek nebude činit 
v roce 2020 právní jednání 
směřující  k  jednostranné 
úpravě  výše  nájemného 
a  pachtovného  v  důsledku 
uplatnění  inflační  doložky 

z  uzavřených  smluv  o  ná-
jmu a pachtu pozemků, kdy 
předmět nájmu či pachtu je 
využíván  pro  nekomerční 
účely (zahrádkářské využi-
tí, zázemí u domu, přístupy 
apod.),  a  nájmu  movitých 
věcí  ve  vlastnictví  Sta-
tutárního  města  Frýdku-
-Místku.

 Odbor správy 
 obecního majetku

Neuplatnění inflační doložky 
z uzavřených nájemních smluv

Výběrové řízení na finančního referenta oddělení účtárny
Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo 

finančního referenta oddělení účtárny finančního odboru Magistrátu města Frýdek-Místek, 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.

pisů
•  zákon  č.  128/2000  Sb., 
o  obcích  (obecní  zřízení), 
ve  znění  pozdějších  před-
pisů
4. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Excel, Outlo-
ok, práce s internetem
5.  základní  znalosti  účet-
nictví výhodou
Náležitosti přihlášky:
•  jméno,  příjmení,  příp. 
titul  uchazeče,  datum 
a místo narození uchazeče
•  státní  příslušnost  ucha-
zeče, místo trvalého poby-
tu uchazeče
•  číslo  občanského  prů-
kazu  nebo  číslo  dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno do-
ložit 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
Co nabízíme:
• pružná pracovní doba
•  25  dnů  řádné  dovolené, 
možnost  čerpání  zdravot-
ního  volna  v  délce  až  tři 
dny  v  kalendářním  roce 
a  možnost  čerpání  nepla-
ceného volna dle kolektiv-
ní smlouvy
•  stravenky,  volnočasové 
poukázky  v  hodnotě  5  ti-
síc Kč,  příspěvek  na  pen-
zijní připojištění
• možnost dalšího vzdělá-
vání  formou  školení  a  se-
minářů
•  možnost  zvyšování  ja-

zykových znalostí na pra-
covišti
Poskytnuté doklady a pod-
klady  pro  výběrové  řízení 
je nutno si osobně vyzved-
nout do deseti dnů po ukon-
čení  výběrového  řízení. 
Po  uplynutí  této  lhůty  bu-
dou nevyzvednuté doklady 
a podklady skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu  a  e-mailovou  ad-
resu,  abychom  vás  moh-
li  aktuálně  informovat 
o  přesném  datu  a  hodině 
výběrového řízení. 
Přihlášky  s  požadovaný-
mi doklady zasílejte do 24. 
1. 2020 v zalepené obálce 
s  označením  „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením  adresy  uchazeče 
na adresu: 
Magistrát  města  Frýdku-
-Místku,  Finanční  odbor, 
Radniční  1148,  738  01 
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)
nebyt. prostor o výměře 2,1 m2, I.NP (schodiště)
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  výměře  16,58  m2,  I.  NP 
(provozovna)
nebytový  prostor  o  výměře  22,95  m2,  I.  NP 
(provozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chod-
ba)
nebytový prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kan-
celář)
nebytový prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kan-
celář)
nebytový prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (kou-
pelna)
nebytový prostor o 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)
stavba č.p. 647, na pozemku p.č. 1543 zastavěná 
plocha a nádvoří  (stavba  je  součástí pozemku 
p. č. 1543) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 17,64 m2, I. NP (pro-
dejna)
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 10. 2. 2020 
do 14.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (nejpozději do 7. 2. 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 10. 2. 2020 
do 14.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (nejpozději do 7. 2. 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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KURZ
18. 1. | 1. 2. | 22. 2.

KERAMIKA DO ZA-
HRADY I NA BALKON
Tři  zimní  soboty  věnujeme 
tvorbě  zahradní  kerami-
ky.  Pod  vedením  zkušené 
lektorky  si  v  poklidné  at-
mosféře  naší  dílny  můžete 
vyrobit keramický truhlík či 
květináč, zahradní dekorač-
ní 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: recep-
ce@klicfm.cz
Na kurz se přihlaste do 10. 
1. 2020.

AKCE
18. 1.

BADMINTONOVÝ 
TURNAJ

Jsi  příznivcem  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 hrá-
če čeká odměna. 
Věk: 9–15 let
Místo a čas: tělocvična, ob-
chodní  akademie,  Palacké-
ho 123, Místek,  9.00–12.00 

hodin
Cena: 150 Kč
Informace:  Recepce  | 
Telefon:  558  111  777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste  do  16. 
1. 2020.

18. 1.
VÝROBA MÝDEL 

A BALZÁMŮ NA RTY 
| VOŇAVÁ SOBOTA

Během  sobotního  dopoled-
ne proměníme naši kuchyni 
na  kosmetickou  laboratoř 
plnou  přírodních  surovin 
a  vytvoříme  si  voňavé  bal-
zámy  na  rty  a  mýdla  růz-
ných  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: recep-
ce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste  do  16. 
1. 2020.

25. 1. 
MISTROVSTVÍ ČR 

V PEXESU 
Přijďte si k nám na Středis-
ko 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: recep-

ce@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 zajímavostí o zim-
ních  sportech.  Víte,  kde  se 
dříve  sáňkovalo?  Některá 
místa už jsou totiž v našem 
městě  skoro  zapomenuta. 
My si je připomeneme spo-
lečně  s  módním  okénkem. 
Budeme  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: recep-
ce@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: recep-
ce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste  do  23. 
1. 2020.

27. 1.
ZÁVĚS NA KVĚTINÁČ
Chcete  si  zútulnit  domác-
nost  vlastnoručně  vyrobe-
nou  dekorací?  Jste  milov-
níkem  květin  a  nejraději 
byste je měli všude? V tom 
případě právě pro vás je vý-
roba závěsu na květináč ten 
správný program na ponděl-
ní odpoledne. 
Věk: 15–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek, 17.30–19.30 hodin 
Cena: 100 Kč
Informace:  Recepce  | 
Telefon:  558  111  777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste  do 24. 
1. 2020.

31. 1.
KLÍČ PLNÝ HER 

| POLOLETNÍ 
PRÁZDNINY

Neseď o prázdninách doma 
a  přijď  si  zahrát  netradiční 
stolní hry.
Věk: 6–18 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 

budova  B,  Pionýrů  764, 
Místek, 8.30–14.00 hodin 
Cena: 50 Kč
Informace:  Recepce  | 
Telefon:  558  111  777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste  do  25. 
1. 2020.

31. 1.
ZÁBAVNÁ VĚDA 

| POLOLETNÍ 
PRÁZDNINY

Vydej  se  s  námi  za  dobro-
družstvím objevů a vynále-
zů, které změnily svět. Spo-
lečně  si  ukážeme,  že  věda 
může být nejen poučná, ale 
i  zábavná. Navštívíme Vel-
ký  svět  techniky v Ostravě 
a sami na vlastní kůži zaži-
jeme  putování  námi  nepro-
bádanými  světy  civilizací, 
přírody a vědy. Zažij s námi 
super pololetní prázdniny!
Věk: 6–12 let (školní děti)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek,  7.45–16.00  hodin  | 
Ranní hlídání: od 6.30 hodin
Cena: 360 Kč
Informace:  Recepce  | 
Telefon:  558  111  777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste  do  25. 
1. 2020.

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na leden

Mimořádná akce pro rodiče
a odbornou veřejnost!

Vzdělávací  instituce  MŠMT,  oprávněná  provádět 
vzdělávací  akreditované  programy  pro  účely  záko-
na č. 563/2004Sb., pořádá ve dnech 22. a 23. 1. 2020 
od  14.30  hodin  v  přízemí  budovy  Obchodní  akade-
mie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku kurz „ADHD 
– zvládnutelný problém“ (MŠMT-7504/2019-1-372- 
Problematika včasného a komplexního přístupu 
k dětem a žákům s poruchami učení a chování)
Vyučuje lektorka s dlouholetou praxí ve školství.
Cena: 895 Kč
Kontakt: 732 349 654
Web: www.vzdelavaci-kurzy.eu

Akreditovaná vzdělávací 
instituce nabízí kurz

„Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky“
MŠMT č. 37525/208-1/496.

Proběhne v době od 2. 3. do 14. 5. 2020.
Uplatnění absolventů v jeslích, mateřských 
školách, dětských skupinách, práce na ŽL aj.
Místo konání kurzů: Obchodní akademie, 

Palackého 123 ve Frýdku-Místku
Web: www.vzdelavaci-kurzy.eu

Kontakt: 595 174 336, 732 349 654
Platba: 2–3 splátky

Možnost tzv. zvolené rekvalifikace 
na základě schválení pobočky úřadu práce.

Robotice a programo-
vání se na základní ško-
le v Lískovci věnujeme 
dlouhou dobu. Využívá-
me k tomu standardní 
hodiny informatiky. Pro 
hlubší zájemce o danou 
problematiku pak nabí-
zíme na škole kroužek 
robotiky, který se schází 
jednou týdně.
Ve  škole  aktuálně  vy-

užíváme  tři  typy  robotů  – 
Ozobot, Lego Mindstorms 
a Makeblock mBot. Robot 
Ozobot je konstrukčně vel-
mi jednoduchý robot, který 
však nabízí poměrně boha-
té možnosti  programování 
pomocí  prostředí  Blockly. 
Používáme  jej  v  našich 

hodinách  informatiky 
od  4.  ročníku.  Robotické 
stavebnice  Lego  Mind-
storms a Makeblock mBot 
nabízejí  zájemcům  o  ro-
botiku  rozsáhlé  možnosti 

jak  v  oblasti  konstrukce 
robotů,  tak  v  oblasti  pro-
gramování  jejich  chování. 
S oběma systémy pracuje-
me v našem kroužku robo-
tiky.   Jiří Stavinoha

Robotika v Lískovci i v kroužku
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Gymnázium Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 ve středu 5. února 2020  v době od 14:00 do 17:30 hodin

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 3 třídy pro 90 absolventů 7. tříd.

V termínu do 1. března 2020 bude škola
přijímat přihlášky ke vzdělávání.

Informace: www.gpbfm.cz
Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 7. tříd (únor - duben 2020).

Telefon: 558 433 515

FRÝDEK-MÍSTEK

 na Gymnáziu Petra Bezruče proběhne

Absolvovali jsme dal-
ší z mnoha výletů, které 
se uskutečnily na 5. ZŠ 
díky projektu Šablony 
II. Předvánoční atmo-
sféru jsme doladili výle-
tem do firmy UNIPAR, 
která vyrábí svíčky.
Cestovali  jsme  za  hra-

nice  města  a  pozorovali 
okolí.  Cesta  tam  vedla 
přes Příbor, Frenštát pod 
Radhoštěm  až  do  Rož-
nova  pod  Radhoštěm. 
Zpět jsme se za stmívání 
kochali  výhledy  na  za-
sněžené  kopečky  hor 
a  trasa  vedla  přes  Tro-
janovice,  Kunčice  pod 
Ondřejníkem,  Čeladnou, 
Frýdlantem  nad  Ostravi-
cí a za rodiči ke škole.
Firma  UNIPAR  nám 

dala  nahlédnout  do  tajů 
výroby  svíček.  Děti  si 
prohlédly  neobvyklou 
výrobu svíček, která pro-

bíhala  s  výkladem  paní 
Pavlíny  Martinákové 
od  lisování,  přes  zdobe-
ní, až po expedici. Ve vý-
robě  si děti vlastnoručně 
obarvily  svíčku,  což  je 
velmi nadchlo.
Sám  pan  majitel  Mi-

roslav  Šupler  nás  zave-
dl  do  galerie,  kde  jsou 
ukázky  speciálních  edicí 
svíček,  které  se dodávají 
do královských rodin, lu-
xusních hotelů v Evropě, 
v Americe, Dubaji i jinde 
na  světě,  individuálně 
zaměřené  výrobky  pro 
firmy,  svatby  i  svíčky 
s  osobní  tematikou.  Ve-
lice  poutavě  vyprávěl 
o  historii  firmy  a  také 
jak  se  k  výrobě  svíček 
dostal.
Součástí  výroby  je 

i prodejna. Zde byla kaž-
dému  dítěti  zakoupena 
svíčka  na  památku.  Děti 

si měly také možnost za-
koupit  svíčky  za  vlastní 
peníze. Všem oči přechá-
zely  a  každý  počítal  pe-
níze do poslední koruny. 
Věříme,  že  obdarovaní 
měli radost.
Inspirovali jsme se vá-

noční  výzdobou.  Dětem 
došla  slova  při  pohledu 
na adventní věnec gigan-
tických rozměrů, který je 
v době  adventu nedílnou 
součástí  venkovní  vý-
zdoby.  Výlet  se  nám  vy-
dařil  nejen  počasím,  ale 
také krásnou atmosférou.
Ráda bych touto cestou 

Světlo svíček, pohoda a kouzlo Vánoc na Pětce

Již několik let naše 
MŠ F-M, Josefa Mysli-
večka 1883 spolupracu-
je s Domovem seniorů 
na ul. 28. října a na ulici 
Školská. A jak jinak než 
zpříjemnit vánoční čas 
návštěvou v jejich domo-
vech. Před koncem roku 
jsme připravili nejen 
vystoupení v podobě 
vánočních písní a básní, 
ale také přinesli dáreč-
ky formou dětských ma-
leb s vánoční tematikou. 
Zatímco některé děti 
ve sborečku pilně nacvi-
čovaly pásmo básniček 
a písniček, jiné zase ma-
lovaly.
Pečlivě  se  na  tyto  dny 

připravily.  K  navození 
pravé adventní atmosféry 
si  chlapci  oblékli  kožíš-

ky  a  beranice  a  děvčata 
vlněnky  přes  ramena. 
Děti  zazpívaly,  zatančily, 
přednesly  a  ještě  navíc 
předaly  to,  co  vyjádřily 
v  tomto  překrásném  ob-
dobí  dětskou  kresbou. 
Závěrem  jsme  společně 
všem popřáli hodně zdra-
ví a co nejvíce důvodů se 
smát po celý příští rok.
Nejde  popsat  nadšení 

a radost v lidských očích, 
kapky slz, vděčnosti a  ti-
chého  děkování,  že  to  je 
ten  nejkrásnější  zážitek 
a  dárek,  který  se  nedá 
penězi koupit.  I naše děti 
odcházely  spokojené,  že 
mohly  předat  radost  po-
třebným, s pocitem poko-
ry  a úcty ke  stáří. Vždyť 
jednou  budeme  všichni 
seniory.

Vánoční ladění

Z 13. mistrovství 
ČR v deskových hrách 
v Praze, které proběhlo 
v sobotu 30. listopadu, 
si přivezla desetičlenná 
výprava členů kroužku 
Kamáci, pod vedením 
Jiřího Šnapky, čtyři 
cenné kovy.
Mistrovství  tvořily  čty-

ři hry, jako je Rummikub, 
3iQ, Railroad nebo Ubon-
go.  Celé  mistrovství  vy-
puklo v 10 hodin na DDM 
Praha  2.  Každá  kategorie 
hrála  ve  své  místnosti 
svou hru a po hodině a půl 
se  místnosti  vyměnily 
a  po  další  hodině  a  půl 
znova.  Z  těchto  základ-
ních  kol  pak  vzešli  fina-
listé,  kteří  byli  vyhlášeni 
v aule DDM a pak se roze-
šli na finálové boje. Kolem 
15.30  došlo  k  slavnostní-
mu  vyhlášení  a  předání 
medailí a odměn v podobě 
deskových  her.  A  kdo  si 
dovezl  medaile?  Zlatou 

medaili  –  Šimon  Vnuk 
ve hře 3iQ,  stříbrnou me-
daili – Pavel Vnuk ve hře 
3iQ  a  Jiří  Židek  ve  hře 
Railroad,  bronzovou  me-
daili – Tomáš Kalus ve hře 
3iQ.
Pokud  tě baví hrát des-

kové hry a k tomu ještě rád 
vyrážíš  z města  na  různé 
výpravy,  tak  dojdi  který-
koliv  pátek  15.00–19.00 
do  SVČ  Klíč  a  ptej  se 
na kroužek Kamáci… 

 Jiří Volný, 
 vedoucí oddílu Kamáci

Čtyři cenné medaile z MČR

velmi  poděkovala  firmě 
UNIPAR  za  nádher-
ný  předvánoční  zážitek 
při  světle  mnoha  svíček 

a  klidu,  který u  nich pa-
nuje.

  Jiřina Bujnošková, 
 vedoucí vychovatelka
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Ne 26. 1. v 15.00
O sněhulákovi Mrkvičkovi 

s myškou Klárkou 
a veverkou Terkou 
Divadýlko Ententýky 

www.knihovnafm.cz
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

Turistické informační centrum 
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

(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.

JEDU V JEDU
Příroda, jíž jsme součástí, je krásná, 
zároveň však může být i nebezpeč-
ná.  Pokud  ale  víme,  na  co  si  dát 
pozor, nemusíme se  jí bát. Ukáže-
me  si  jedovaté  rostliny,  živočichy 
a houby, které můžeme najít v lese, 
na louce nebo i v zahradě či parku. 
Dozvíme se také o různých druzích 
jedů,  jejich  působení  na  člověka 
nebo  o  využití  v  dějinách  lidstva. 
Výstava potrvá do 1. března 2020.

Fenomén Merkur
Legendární  stavebnice  Merkur  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 prostřednictvím jedné části 
velké  sbírky  pana  Jiřího  Mládka 

USA / KAN | animovaný | přístup-
ný | dabing | 89 min. | 30 Kč

SO 18. 1. v 15.00
Princ krasoň 

CAN | animovaný | přístupný | da-
bing | 85 min. | 80 / 60 Kč

PO 20. 1. v 19.00
Yao 

FR | road movie | 12+ | titulky | 104 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 21. 1. v 19.00
Odložený případ: 
Hammarskjöld 

DK / NOR / SWE / BE | dokumen-
tární | 15+ | titulky | 128 min. | 120 
/ 100 Kč

ST 22. 1. v 10.00
Národní třída 

ČR / GER | drama | 15+ | česky | 91 
min. | 60 Kč

ČT 23. 1. v 17.00
Příliš osobní známost 

ČR / SR | komedie | 15+ | česky | 107 
min. | 140 Kč

ČT 23. 1. v 19.00
Králíček Jojo 

USA | komedie | přístupný | titulky | 
108 min. | 130 Kč

PÁ 24. 1. v 14.00
Tiché doteky 

ČR / NL / LV | drama | 15+ | titulky 
| 96 min. | 80 Kč

PÁ 24. 1. v 17.00
Šťastný nový rok

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 90 
min. | 140 Kč

PÁ 24. 1. v 19.00
Příliš osobní známost 

ČR / SR | komedie | 15+ | česky | 107 
min. | 140 Kč

SO 25. 1. v 15.00
Addamsova rodina 

USA / UK / CAN | animovaný | pří-
stupný | dabing | 87 min. | 80 / 60 Kč

SO 25. 1. v 17.00
Králíček Jojo 

USA | komedie | přístupný | titulky | 
108 min. | 130 Kč

SO 25. 1. v 19.00
Mizerové navždy 

USA | akční | 12+ | titulky | 113 min. 
| 140 Kč

NE 26. 1. v 10.00
Velké přání 

MEX | animovaný | přístupný | da-
bing | 95 min. | 130 / 110 Kč

NE 26. 1. v 17.00
Dolittle

USA | rodinný | přístupný | dabing | 
106 min. | 140 / 120 Kč

NE 26. 1. v 19.00
Příliš osobní známost 

ČR / SR | komedie | 15+ | česky | 107 
min. | 140 Kč

PO 27. 1. v 17.00
Můj příběh 

ČR | romantický | 12+ | česky | 90 
min. | 130 Kč

PO 27. 1. v 19.00
Srdcová královna 

DK | drama | 15+ | titulky | 127 min. 
| 130 / 110 Kč

ÚT 28. 1. v 16.30
Richard Jewell 

USA  |  drama  |  15+  |  titulky  |  129 
min. | 140 Kč

ÚT 28. 1. v 19.00
Falešně 

DK  |  komedie  |  12+  |  titulky  |  93 
min. | 130 / 110 Kč

ST 29. 1. v 16.30
Amundsen 

NOR / SW / ČR | životopisný | 12+ | 
titulky | 125 min. | 130 Kč

ST 29. 1. v 19.00
Vlastníci

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

ČT 30. 1. v 17.00
Daleko od Reykjavíku 

ISL / DK / GER / FR | komedie | 12+ 
| titulky | 92 min. | 130 Kč

ČT 30. 1. v 19.00
Malé ženy

USA | drama | přístupný | titulky | 
135 min. | 130 Kč

PÁ 31. 1. v 10.00
Cesta za živou vodou

NOR | fantasy | přístupný | dabing | 
102 min. | 130 / 110 Kč

PÁ 31. 1. v 16.30
Na nože

USA | krimi | 12+ | titulky | 130 min. 
| 140 Kč

PÁ 31. 1. v 19.00
Gentlemani

USA | krimi | 15+ | titulky | 113 min. 
| 140 min.

SO 1. 2. v 15.00
Ledové království II

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 103 min. | 80 / 60 Kč

SO 1. 2. v 17.00
Daria

ČR | thriller | 15+ | česky | 89 min. 
| 130 Kč

SO 1. 2. v 19.00 
Příliš osobní známost

ČR / SR | komedie | 15+ | česky | 107 
min. | 140 Kč

NE 2. 2. v 10.00
Tlapková patrola: 

Vždy ve střehu
CAN | animovaný | přístupný | da-
bing | 70 min. | 130 / 110 Kč

NE 2. 2. v 17.00
Cesta za živou vodou

NOR | fantasy | přístupný | dabing | 
102 min. | 130 / 110 Kč

NE 2. 2. v 19.00
Bídníci

FR | drama | 12+ | titulky | 102 min. 
| 130 Kč

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 19. 1. v 15.00

O princezně, Luciášovi 
a makových buchtách 
CziDivadlo Praha

Veselá pohádka s písničkami a po-
naučením,  že  odvaha,  malý  čin 
a laskavá mysl umí dělat opravdové 
zázraky.  Děti  uvidí  poutavý  pří-
běh, mohou se nechat unášet dějem 
klasické  pohádky  i  živě  reagovat. 
Výpravná  scéna,  rekvizity,  téměř 
muzikálové melodie písniček a ne-
obvyklá zápletka,  je pobaví a zau-
jme.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

TANEC
Pá 24. 1. ve 20.00, Národní dům

4. Ples pro Frýdek-Místek
Taneční  večer  se  skvělou  hudbou, 
který si užijete na parketu i u baru. 
Po  úžasném  loňském  úspěchu 
zveme  znovu  Petra  Soviče  a  jeho 
Golden Big Band Prague, kteří roz-
tancovávají plné parkety i v pražské 
Lucerně.  Patří  k  nejlepším  swin-
govým  orchestrům  v  republice. 
Je  to  vyhledávaný  orchestr,  který 
si  zakládá  na  moderním  aranžmá 
skladeb z oblasti swingové klasiky, 
soudobé populární hudby a stabilně 
také  nabízí  to  nejlepší  z  českoslo-
venských  hitparád  jako  jediný  or-
chestr u nás. Samotný repertoár je 
určený k poslechu i k tanci, a proto 
je Golden Big Band Prague doma 
všude tam, kde se lidé chtějí bavit.
Vstupné 400 Kč  / 450 Kč  / 500 Kč. 
V ceně je slosovatelný lístek o hod-
notné ceny, drobné občerstvení a lá-
hev vína na stůl.

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

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO

PÁ 17. 1. v 9.30
Triky s trpaslíky 
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představí  výstava  Fenomén  Mer-
kur. Součástí výstavy je i dílnička, 
ve které si můžete postavit vlastní 
autorský model. Vernisáž  výstavy 
proběhne ve čtvrtek 23. ledna v 17 
hodin. Výstava potrvá do 8. března 
2020.

Lukáš Horký
Lukáš  Horký  vystudoval  infor-
matiku na Masarykově univerzitě 
v Brně a  Institut  tvůrčí  fotografie 
Filozoficko-přírodovědecké  fa-
kulty Slezské univerzity v Opavě. 
Věnuje  se  dlouhodobým  doku-
mentárním  projektům  a  interme-
diálním  experimentům,  od  roku 
2008  systematicky  fotografuje 
proměny  Frýdku-Místku.  Verni-
sáž  výstavy  proběhne  ve  čtvrtek 
30. ledna v 17 hodin. Výstava po-
trvá do 29. března 2020.

 DĚNÍ V MUZEU:
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 uličkách 
a způsobu života lidí před sto lety.
Pondělí 27. ledna v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Naši zmizelí židovští sousedé

27. leden byl v roce 2005 vyhlášen 
Valným  shromážděním  Organi-
zace spojených národů za „Mezi-
národní den památky obětí holo-
caustu  a  předcházení  zločinům 
proti lidskosti“. Přiblížíme si osu-
dy židovské komunity ve Frýdku-
-Místku. V 18.00 hodin odejdeme 
do míst někdejší synagogy a zapá-
líme svíce.

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
Na  zámku  se můžete  projít  parky 
v  jeho okolí. Procházku si můžete 
zpestřit  zábavnou  hrou  pro  celou 
rodinu – vyřešit několik úkolů a na-
jít poklad. Více informací na webo-
vých  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 každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního  systému,  správné dý-
chání, radost ze života…
Na vaše četná přání znovu oteví-
ráme:

DYNAMICKÉ MEDITACE
Středa – 19.30 – 21.00

PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ 
KURZY LEDEN–BŘEZEN 2020

v jógovém sále ve Frýdku

7. 2. v 17.00 h. 
ČAJ O PÁTÉ

Oblíbené  setkání  v  kruhu  přá-
tel  nad  šálkem  čaje  a  poutavým 
povídáním  Zdeňka Šebesty, 
tentokrát  na téma „MOUDRÝ 
ČLOVĚK HLEDÁ VŠECHNO 
V SOBĚ, NEROZUMNÝ KO-
LEM SEBE“.
Setkání  bude  v  jógovém  sále 
ve Frýdku.

7. 3. v 9.00–18.00 
FILOZOFIE ŽIVOTA

Jednodenní  balzám  pro  tělo 
a  duši.  Setkání  v  Oáze  s  moud-
rostí  mistrů,  která  inspiruje  nás 
všechny. 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.
Učitelé a přátelé 

Školy jógy KARAKAL.
Bližší informace na 
www.joga-karakal.cz. 

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 začáteční-
ky  a  mírně  pokročilé…  JEMNÁ 
ANTISTRESOVÁ  JÓGA,  každý 
čtvrtek  od  19.00  do  20.10  hodin 
(info v rozvrhu na webových strán-
kách)
Od  3.  1.  jsme  otevřeli  mini  kurz 
pro  ZDRAVÁ ZÁDA A BEDER-
NÍ  SVALY,  každý  pátek  od  18.15 
do 19.45 hodin – pět setkání
Od  5.  1.  jsme  otevřeli  mini  kurz 
HORMONÁLNÍ JÓGY PRO AB-
SOLVENTKY  ZÁKLADNÍCH 
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 doporučujeme! 

Vstup 100 Kč.
Od 14. ledna Taneční kurzy – 
vede Martin Prágr, účastník Star 
Dance 2019, a Denisa Galančárová 

– 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.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA
Vít Adamus – Malba „55“

Výstava obrazů Víta Adamuse pod 
názvem  Malba  „55“.  Výstava  je 
prodejní a potrvá do 29. 2.

divadlo ČtYŘlíStEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 18. ledna v 15 hodin
Sponge blob

Satirická  komedie  pro  děti  školou 
povinné  i  dospělé,  ve  které  běžná 
česká  rodina  očekává  návštěvu 
amerického učitele z jazykové ško-
ly.  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 17. 1. od 19 hodin
Šachový ples – BŠŠ

Uzavřená  společnost  –  soukromá 
akce Beskydské šachové školy.

sobota 24. 1. od 19 hodin
Baseballový ples

K  tanci  i  poslechu  hraje  R.U.M., 
taneční  vystoupení,  bohaté  občer-
stvení.

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 
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www.galeriepodzamkem.cz
Galerie nabízí hodnotné obrazy 
od autorů z celé ČR, na výběr je to 
nejlepší z české grafiky, zakoupit si 
můžete také kvalitní autorské sklo, 
šperky, zajímavou keramiku, litinu, 
dřevořezbu, k dostání zde jsou 
originální šátky a šály, nástěnné 

kalendáře i přání.
Otevírací doba galerie:

po: zavřeno
út–pá: 10–13, 14–17

těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 
oborech (pouze porodních asis-

tentek 
a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

Návštěvní služba porodní 
asistentky 

(zdarma – na základě 
indikace lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.
KURZ: CVIČENÍ 

MAMINEK S DĚTMI 
– MANIPULACE

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

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
PRO DĚTI od 8–12 měsíců
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, 

ŠÁTKY NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Více informací 
vám poskytneme 

na tel. čísle 558 680 281.

kluB NEzBEda

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Středisko Charity F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

mobil: 732 628 731, 733 433 177

klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

taNEČNí Studio daNCEpoiNt

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

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

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

atEliÉr krESBY a MalBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝUKA KRESBY 
A MALBY 

pro děti, mládež i dospělé, 
pro začátečníky i pokročilé

KURZY
PLENÉRY 

Kurzy PAVERPOLU

vÝtvarNÝ atEliÉr

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

vera.neu@email.cz
vytvarny.atelier@post.cz
Nabízíme kurzy pro mládež, 

dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

Zátiší, portrét, 
tvorba na zadané téma. 

FauNapark FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní od-
počinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů
Neděle 26. 1. v 16.00
Tvarůžkový večírek 

ve Faunaparku 

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  zakrývání 
manželské nevěry, na jejímž konci 
se  všichni  převléknou  do  pyžam! 
Vstupné: 150 Kč.

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 ta-

necprozeny@seznam.cz
Jumping pro dospělé – pondělí až 
středa 18.00–19.00, čtvrtek 17.00–
18.00, pátek co 14 dní 17.00–18.00, 
neděle 10.00–11.00, cena 90 Kč/
lekce, rezervace na lumpikov.cz
Kurz MANAŽERSKÁ AKA-
DEMIE pro ženy (půlroční kurz 
pro ženy, které se chtějí posunout 
na manažerskou pozici 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 maminkám 

na mateřské/rodičovské dovolené 
s návratem zpět do práce), 

kurz je financován 
ze zdrojů EU.

VOLNÁ MÍSTA 
VE ŠKOLIČCE LUMPÍKOV 
po–pá 7.00–17.00, malá skupinka 

dětí, individuální přístup, 
ZVÝHODNĚNÉ CENY

 více informací na 
madejovalumpikov@gmail. 

.com

taNEČNí Škola juSt daNCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

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

gymnastika, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.

vEŘEjNÝ MalíŘSkÝ atEliÉr

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

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

JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 

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

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

hudEBNí kluB StouN

KLUB STOUN JE NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 

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.
23. 1.
NA STOJÁKA – VYPRODÁNO

24. 1.
HOUSE IN DA STOUN
VSTUPNÉ  DOBROVOLNÉ 
A  CELÝ  VEČER  PLNÝ  ROV-
NÝCH BEATŮ A EL. HUDBY.
25. 1.
BASS INVASION
DALŠÍ DRUM AND BASS NÁ-
ŘEZ  V  PODÁNÍ  MÍSTNÍCH 
BORCŮ!  TĚŠIT  SE  MŮŽEŠ 
NA  SPECIÁLNÍHO  HOSTA 
A KVALITNÍ LOCAL DJS.
31. 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.
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Tradiční a originál-
ní cestovatelský festival 
Cyklocestování ve Frýd-
ku-Místku se uskuteční 
již počtrnácté na plátně 
a v prostorách Nové scény 
Vlast. Prostřednictvím 
besed, promítání filmů 
a workshopů se můžete vy-
dat s cestovateli na kolech 
do různých koutů světa. 
Myšlenka  uspořádat 

festival  se  zrodila  v  hlavě 
Martina  Stillera,  který  je 
sám  aktivním  cyklocesto-
vatelem  a  netají  se  tím,  že 
tehdy  před  čtrnácti  lety  to 
byl krok do neznáma. „Ni-
kde  v  České  republice  nic 
tak  úzce  na  cykloturistiku 
specializovaného  nebylo. 
S  kamarádem  Tomášem 
Skotnicou,  se kterým  jsme 
festival  spoluzakládali, 
jsme  netušili,  zda  uspěje-
me a  jak  to celé dopadne,“ 
říká o zrodu festivalu Cyk-
locestování  Martin  Stiller 
a  dodává  ještě:  „A  byli 
jsme  mile  překvapeni,  jak 
pozitivní  ohlas  první  roč-
ník  jednodenního  festivalu 

měl.“ Také proto se pořada-
telé  rozhodli  již při dalším 
ročníku  rozšířit  program 
na dva dny a po letech se již 
ustálilo pravidelné  třídenní 
festivalové  schéma.  Z  pů-
vodních  dvou  stovek  divá-
ků se nyní účast na festivalu 
pohybuje okolo pěti set. „To 
nás moc těší, nehledě na to, 
že je také mnohem větší vý-
běr  témat,  cyklocestování 
se celkově hodně rozmohlo 
a my jsme rádi, že jsme byli 
od  počátku  u  toho  a  zažili 
i tu průkopnickou dobu čes-
kého cyklocestování. 
Od náročnějších expedic 
až po rodinné cyklovýlety
Hlavním  programem 

bude  projekce  nejúspěšněj-
šího  českého  himálajského 
horolezce  Radka  Jaroše 
nejen o všech jeho 14 osmi-
tisícovkách, ale i o tom, jak 
jel na kole na Elbrus. Za ta-
hák  festivalu  lze  určitě  po-
važovat i vyprávění o tříleté 
cyklocestě slovenské dvojice 
Cycle2inspire nebo promítá-
ní Martina Stillera o exotic-
ké Srí Lance, kam se vydal 

na kolech i s rodinkou. 
„S  rodinkou nabylo  cyk-

locestování  úplně  jiných 
rozměrů,  člověk musí  troš-
ku  jinak  plánovat,  nesmí 
si  dávat  velké  kilometrové 
cíle, ale to vůbec nevadí. Já 
si  to  i  tak užívám a cyklo-
cestovat s rodinkou pro mě 
není  žádné  utrpení  či  pro-
blém, ba naopak,“ říká Mar-
tin  Stiller,  který  ještě  před 
začátkem svého bloku na le-
tošním  festivalu  podnikl 
cyklovýpravu po Rwandě. 
O zážitky nebude nouze 

ani  v  besedě  beskydského 
cestovatele  Radka  Zlého, 
který  povypráví  o  nároč-
ném cykloputování po jihu 
Afriky.  Chybět  ani  letos 
nemohou  manželé  Vac-
kovi,  kteří  nás  protáhnou 
v  sedlech  kol  Austrálií, 
a  motivovat  vás  rozhodně 
bude  také  inspirativní  po-
vídání o Murské cyklostez-
ce v podání Standy Ubíka. 
A to samozřejmě není vše! 
Už teď se tedy máte na co 
těšit. A jaká je rada pro ty, 
kteří  s  cyklovýlety  teprve 

Parádní záležitost 
na vás v únoru čeká v klu-
bu Stoun – irský a rocko-
vý mejdan s vůní Beskyd. 
Ano, vypadá to na fajn 
hudební večer, kde za-
hrají dvě kapely odkoje-
né beskydskými kopci. 
I když každá kapela má 
svůj originální sound, 
nicméně kořeny zůstávají.
Irská  keltská  muzika 

s  nádechem  beskydských 
hor – to jsou David Vyslou-
žil & Acoustic Irish. Kape-
la,  která v  roce 2017 nato-
čila  svou  debutovou  desku 
Skorokruh a jejich hudební 
toulání,  či  prolínání  sty-
lů  k  jejím  koncertům  už 
prostě neodmyslitelně patří. 
Určitě jste je již zaregistro-
vali na různých festivalech 
jako například Irish Culture 
festival,  Festival  v  ulicích, 
Sweetsen  fest  či v klubech 
jako  Stará  Pekárna,  Par-
ník  atd.  V  rámci  aktivit 
české  hudební  proexport-
ní  kanceláře  SoundCzech 
byla  kapela  Acoustic  Irish 
uvedena  také  v  průvodci 
českou  hudební  scénou, 
který byl zaměřen na world 
music, na prestižním světo-
vém veletrhu Womex 2019 

ve finském Tampere a poté 
na dalších českých i zahra-
ničních  akcích,  na  kterých 
SoundCzech participuje.
Jako  druzí  nastoupí 

rocková  kapela  Marian 
333. Partička, která  je  spíš 
známější ve vodách, kde se 
housle,  whistle,  či  vlastně 
veškerý  přirozený  zvuk 
akustických  nástrojů  moc 
nenosí, ba naopak... Avšak 
jejich  koncertní  počin  se 
smyčcovým  i  dechovým 
orchestrem  je  příjemné 
spojení a propojení, ukazu-
jící, že muzika opravdu ne-
zná hranic! Společný večer 
těchto dvou naprosto odliš-
ných kapel může fungovat, 
a  pokud  máte  chuť  a  hla-
dové  uši,  neváhejte  a  ne-
zapomeňte  si  rezervovat 
lístky na 22. února do klu-
bu Stoun. Bude to totiž fajn 
mejdan. Mejdan s vůní bes-
kydských kopců…

Statutární město Frý-
dek-Místek je přirozenou 
metropolí lašského regio-
nu, nacházející se v pod-
hůří Beskyd na soutoku 
řek Ostravice a Moráv-
ky. Vzniklo 1. ledna 1943 
spojením slezského Frýd-
ku, moravského Místku 
a tří dalších obcí.
V  roce  1781  rozhodl 

císař  Josef  II.  o  zavedení 
tzv.  haličského  poštovního 
kurzu  a  výstavbě  haličské 
silnice.  V  souvislosti  s  tím 
byla  v  roce  1785  na  tomto 
poštovním kurzu zřízena c. 
k. poštovní stanice ve Frýd-
ku  (něm.  Friedek).  Prvním 
frýdeckým poštmistrem byl 
jmenován  slezský  daňový 
úředník Jan Benedikt Sack. 
Poštovní dostavníky přepra-
vovaly na tomto kurzu nejen 
poštovní  zásilky  a  balíky, 
ale sloužily i přepravě osob.
Mohutný  rozvoj  výstav-

by železnic ve 2. polovině 
19. století způsobil i zrych-
lení  přepravy  poštovních 
zásilek.  Na  většině  tratí 
byla  zavedena  ambulantní 
vlaková pošta,  v mnohých 
městech  byly  zřizovány 
nádražní  poštovní  úřady 
a rozvoj poštovních služeb 
šel ruku v ruce s rozvojem 
železniční dopravy.
V roce 1847 byla dokon-

čena železniční trať z Vídně 
do Bohumína, provozovaná 
rakouskou  společností  c.  k. 
privilegovaná  Severní  drá-
ha  císaře  Ferdinanda  (zkr. 
KFNB).  Roku  1849  zřídil 
frýdecký  poštovní  expedi-
ent Josef Jäkl sběrnu dopisů 
Místek,  spadající  pod  c.  k. 
poštovní  úřad  Frýdek.  Se 
zahájením provozu  vlakové 
pošty na železniční  trati cí-
saře Ferdinanda od 1. srpna 
1850  byly  zrušeny  jízdy 
frýdecké  pošty  do  Těšína 
a místecká  sběrna  byla  po-
výšena na c. k. poštovní ex-
pedici Místek. Nový poštov-
ní kurz frýdecké pošty vedl 
nově přes Místek do nádraží 
Svinov k vlakové poště.
V roce 2005 oslavila poš-

ta  Frýdek-Místek  220.  vý-
ročí. K  tněmu  byla  vydána 
a  místní  poštou  používána 
speciální  příležitostná  R-
-nálepka  v  limitované  sérii 
5 000 číslovaných kusů.
Další  podrobnosti  k  his-

torii pošty ve Frýdku-Míst-
ku,  ke  speciálním  příleži-
tostným  R-nálepkám,  ale 
i  k  dalším  výročím  pošt 
v celé naší vlasti se dočtete 
v  nové  rozsáhlé  publikaci 
„HISTORIE  130  POŠ-
TOVNÍCH  ÚŘADŮ  ČR”, 
která  je  určena  nejen  fila-
telistům,  regionálním  his-
torikům  a  badatelům,  ale 
i všem milovníkům lokální 
historie  a  široké  veřejnosti.  
 Michal Šolc,  
 poštovní historik

Originální festival Cyklocestování v Nové scéně Vlast

Irský a rockový mejdan ve Stounu

začínají?  „Nebojte,  nic 
na tom není, prostě vyrazte 
a zkuste to. A pokud si nej-
ste  něčím  jistí  či  potřebu-
jete poradit, napište, zavo-
lejte či se stavte inspirovat 
se právě na festival Cyklo-
cestování,“ zve za všechny 
aktéry  organizátor  Cyklo-

cestování Martin Stiller. 
Festival  (Cyklocestování 

(7.–9.  února)  pořádá  spolek 
Cyklocestovatelé  za  vý-
znamné podpory Moravsko-
slezského kraje a příspěvko-
vé organizace Národní dům 
Frýdek-Místek, která je spo-
lupořadatelem akce.

Vzpomínka na 220. výročí pošty Frýdek-Místek 1

Dopis odeslaný z pošty Frýdek-Místek 1 dne 
6. května 2005 s použitím příležitostné R-nálepky.
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

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

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

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

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M

SLUŽBA 
SENIOR 

TAXI
od 20. ledna

Více na webu města:

www.frydekmistek.cz

 
 
 
 
 

masáže a kosmetika 
v domku na ulici Pod Šimlem 526, Sviadnov 

Cvičení REGENERACE PÁTEŘE – SM systém 
formou kurzu od 6. 2. do 18. 6. 2020 (20 h) 

čtvrtek 15.55 – 16.50 na 6. ZŠ, ul. Pionýrů, Místek 

www.sviadnovzurkova.cz 
pavlazurkova@post.cz, tel.: 724 078 935 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 


