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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
píšu vám o Stříbrné neděli a sluší se tak již popřát 

co nejhezčí prožití Vánoc, bohužel je ale jasné, že nás 
čeká všechno možné, jen ne pohodový závěr roku. 
Tak jak nám to na jaře nepěkně začalo, tak i konec 
roku významně poznamená koronavirová pandemie, 
která už se tolik podepsala na našich životech a stále 
více jich i vzala. Mějme to na paměti při všech těch 
nápadech, které se nabízejí ve dnech, kdy většina 
z nás nemusí do práce a může si užívat zasloužené 
volno. Než bujarou nezřízenou zábavu ve velké spo-
lečnosti volme raději klidnější posezení s těmi oprav-
du nejbližšími, kteří by měli být jistotou v nejistých 
časech, a vzhlížejme k dalšímu roku s nadějí, že již 
bude opravdu lépe, že s pomocí vakcinace bude svět 
plný zákazů a omezení minulostí, že se zase budeme 
naplno moci vrátit k životu, který považujeme za nor-
mální. Mysleme na všechen ten zdravotnický perso-
nál, který i ve chvílích vánočních bude muset u lůžek 
nakažených pacientů tvrdě bojovat o jejich zdraví 
a život. Vždycky si říkáme, že jsou to hodnoty nejcen-
nější. Samozřejmě pak existují i ty další, ale nastavení 
dnešních priorit těžko může někdo vyvrátit, chová se 
tak celý svět. Všem přeji, aby u nich o Vánocích pře-
vážila naděje z lepších zítřků před všemi splíny, který 
letošní neveselý rok přinesl.  Michal Pobucký

Zástupci vedení města jako 
Ježíškova vnoučata (str. 2)

Marlenka expanduje „franšízou“, 
chystá i lesopark a zastávku (str. 3)

Rivierou má vést cyklostezka, lidé 
mohou ovlivnit její podobu (str. 11)

Krizový štáb Statutár-
ního města Frýdku-Míst-
ku byl znovu svolán 7. 
prosince, jako předzvěst 
znovu se zvedajících čísel, 
které konkrétně v naší 
oblasti a městě v kontex-
tu ostatních šlo ještě brát 
smířlivě, ale všichni zú-
častnění tušili, že korona-
virus významně zasáhne 
i do vánoční pohody.

„Nárůst bude asi razantní 
a svátky nevypadají podle 
prognóz vůbec dobře,“ pre-
dikoval primátor Michal 
Pobucký. Vážnost situace 
potvrdil i ředitel nemocnice 
Tomáš Stejskal, který infor-
moval o přijatých nových 
pozitivních a ventilovaných 
pacientech. „Co se týká po-
čtu pacientů, situace je stej-
ně vážná jako před dvěma 
třemi týdny. Přestože situa-
ce v okrese a obcích okolo 
Frýdku-Místku je relativně 
přívětivá, v nemocnici není 
až tak dobrá. Mám obavu, 
že na hraně budeme někde 
kolem Štědrého dne, a když 
ne na Vánoce, tak po No-
vém roce. Přišlo rozvolně-
ní, otevřely se školy, lidé 
se chovají, jak se chovají, 
a největší rozdíl je v tom, že 
předtím mezi první a dru-
hou vlnou nebyli pacienti, 

ale nyní přišlo rozvolnění ne 
ve stavu nula, ale kdy jsme 
měli v nemocnici okolo 
padesáti lidí. Nesouhlasím 
s tím pohledem, kdy se má 
rozvolňovat, podle mě to 
byla obrovská chyba,“ ne-
chal se slyšet ředitel.

„Jsou i radnice, které 
vítaly davy lidí bez roušek 
na náměstích, to mi nepřijde 
moc dobré, stejně jako ty 
záběry ze Stodolní. Mnoho 
lidí je naprosto nezodpo-
vědných, taková je česká 
nátura, bojovat proti vrch-
nosti, to už máme od Franz 
Josefa,“ posteskl si primátor 
Pobucký.

V oblasti školství zů-
stávaly ve Frýdku-Místku 
uzavřeny tři třídy mateřinek 
– Lískovec, Skalice, Mysli-
večka a k 7. prosinci školky 
navštěvovaly dvě třetiny 
dětí. „Báli jsme se, co s tím 
udělá znovuzavedení školní 
výuky, ale zatím je klid. Co 
se týče zaměstnanců, tak jen 
na 5. ZŠ je jeden pozitivní 
a dva v karanténě, budeme 
se snažit namotivovat učite-
le k testům, protože mohou 
využít rezervačního systé-
mu a objednat se na přesnou 
hodinu a minutu,“ sdělil 
vedoucí odboru školství Jiří 
Adámek. Vedoucí odboru 

Koronavirus bohužel ovlivní i pohodu Vánoc

Statutární město Frý-
dek-Místek pokračuje 
v estetizaci veřejných 
míst z dob dávno mi-
nulých, kdy se betonem 
a betonovými dlaždicemi 
nešetřilo a bylo jich všude 
dost. Trendem města je 
takové plochy minimali-
zovat, jak to jen jde, a na-
hrazovat je zelení, která 
je ve městě prospěšná 
a potřebná.

V loňském roce město 
změnilo prostor před pro-

dejnou potravin a zdravot-
ního střediska na ulici Třa-
novského ve Frýdku. Nyní 
město přichází s návrhem 
na změnu veřejného pro-
storu u obchodního centra 
Růžový pahorek. V jeho 
nadzemní části by měl 
být v budoucnu odstraněn 
téměř celý asfalto-betono-
vý střed, takže by se celý 
prostor otevřel, provzduš-
nil a odlehčil. Upraven by 
samozřejmě byl i prostor 
ve spodní části, kde se 

nacházejí zbytečné zídky, 
které jsou ve špatném tech-
nickém stavu a již v příš-
tím roce budou odstraněny.

„Nahrazeny budou jed-
noduchým zábradlím. 
Nejen, že tím celý prostor 
opět otevřeme, ale také eli-
minujeme temné rohy a zá-
koutí, což povede ke zvý-
šenému pocitu bezpečí,“ 
řekl hlavní architekt města 
Ondřej Zdvomka.

(Více informací, včetně 
vizualizací, na webu města)

CO NEJPOHODOVĚJŠÍ VÁNOCE, OTRAVNÉMU KORONAVIRU 
NAVZDORY, VÁM PŘEJE VEDENÍ MĚSTA.

Růžový pahorek může prohlédnout

sociálních služeb Jarmila 
Kozlová pak informovala 
o stabilizované situaci také 
v pobytových zařízeních. 
„V našich zařízeních se 
realizuje usnesení vlády, 
tedy povolení návštěv u lidí 
s negativními testy. Naše 
příspěvkové organizace na-
plnily potřebné body, aby 
návštěvy mohly otestovat 
přímo v zařízeních,“ řekla 
Jarmila Kozlová. Setrvalý, 
v dané chvíli tedy bezproblé-

mový, stav následně potvr-
dila i Policie České republi-
ky, hasiči a městská policie. 

Přesto bylo všem jasné, že 
už za týden, v polovině pro-
since bude hůř.  (pp)
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„Členové Klubu za-
stupitelů za KSČM pře-
jí všem občanům města 
Frýdku-Místku k Váno-
cům, aby je prožili v klidu 
a pohodě, v kruhu rodin-
ném se svými nejbližšími. 
Aby se svými dárky trefili 
do přání obdarovaných 
a tím udělali radost i sobě.

Nový rok ať je bez Co-
vidu, který pro nás zůsta-
ne jen vzpomínkou na rok 
2020, na kterou všichni 
rádi zapomeneme. V osob-
ním životě jen samá poziti-
va a sociální jistoty. 

Městu přejeme, aby byl 
poslední dva roky volební-
ho období 2018–2022 klid 
pro práci pro občany měs-

ta, aby se tento zbývající 
čas plně využil k realizaci 
předvolebních slibů. 

Říká se, že dvoučlenná 
koalice je jako manželství. 
Každý člen má poloviční 
práva a dvojnásobné po-
vinnosti. No a u tříčlenné 
koalice jsou to třetinová 
práva a trojnásobné povin-
nosti. To si musí členové 
současné koalice uvědo-
mit a po zbytek času se 
podle toho chovat.“ 

 Ivan Vrba
 za Klub KSČM

„Milí čtenáři, poslední 
týdny jsou těžké pro nás 
pro všechny. Skoro všech-
ny oblasti života jsou svá-

zány restrikcemi a pravidla 
se neustále mění. Nynější 
časy jsou zvlášť těžké pro 
drobné obchodníky, živ-
nostníky a řemeslníky. 
Mysleme na to a podpo-
rujme, místo hyper a su-
permarketů, malé obchody 
a restaurace. Za pár měsíců 
tu žádné nemusí zbýt.

Jsou tu i pozitivnější zprá-
vy. Nadále úspěšně pokra-
čuje stavba obchvatu měs-
ta. V době, kdy čtete tento 
Zpravodaj, už zřejmě při 
cestě po dálnici do Ostravy 
pojedete přes nový most. 
I v dalších úsecích stavba 
rychle roste. O to mrzutější 
je, že město stále nedoká-
zalo přijít se smysluplnou 
koncepcí dopravy ve městě 
po dokončení obchvatu. Jde 
přitom o neopakovatelnou 
šanci udělat město příjem-

nějším a prostupnějším pro 
chodce. Příležitostí je něko-
lik: kromě dílčího úbytku 
dopravy na průtahu městem 
také zásadní odlehčení pro 
ulici Beskydskou. Ačkoli už 
na to přes dva roky upozor-
ňujeme, čas utíká a stále se 
nic neděje.

I přes všechny těžkosti, 
omezení a stále bizarnější 
kroky vlády si nenechme 
zkazit závěr roku. Přeji 
vám hezké prožití Vánoc 
a šťastný vstup do nového 
roku, který snad bude, jak 
věřím, po všech stránkách 
lepší než ten končící.“ 

 Jakub Tichý, Piráti

„Dámy a pánové, vánoce 
jsou za dveřmi a proto dnes 
nechám politiku záměrně 
stranou. Přeji vám klidný 
zbytek adventu, hlavně 

hodně zdraví a radosti. Pro-
žijte klidné svátky v kruhu 
svých blízkých. Všichni si 
přejeme, abychom se co nej-
dříve vrátili k běžným rado-
stem života. Přejeme si, aby 
situace, kterou jsme si ještě 
před rokem nedokázali pře-
kvapit, byla brzo za námi. 
A i když chvílemi můžeme 
ztrácet naději, udělejme 
každý z nás maximum pro 
to, abychom společného 
cíle dosáhli. Slovy Václava 
Havla, které nebudu citovat 
ani jako první, a zcela jistě 
ne ani jako poslední, věřme, 
že: „Až to bude nejblbější, 
tak najednou se to začne 
obracet k lepšímu.“

 Petr Korč, Naše Město

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

Opoziční zastupitelé na volné téma – restrikce, Vánoce a nový rok

Výlet do zoo, věštecké 
a pocitové karty, knihy 
Haliny Pawlowské, for-
my na výrobu mýdla, 
hašlerky, mazání na bo-
lavé rameno, sada činek, 
předplatné časopisu, kříž 
na dveře, ruské kuželky, 
petrolejka, degustační ba-
lení piv, žebřiny, rybičky 
a tisíce dalších přání na-
jdete na speciálním webu 
věnovaném Ježíškovým 
vnoučatům, projektu, kte-
rý se snaží potěšit starší 
ročníky o Vánocích. Zá-
stupci vedení města omrk-
li seznam seniorů z frý-
decko-místeckého domova 
pro seniory, pár si jich vy-
brali a zařadili se tak mezi 
„hodné vnoučky“. Aby 
tak mohli učinit osobně, 
obětovali se a podstoupili 
prozkoumání svých dutin 
kvůli covidovému testu. 
S negativním výsledkem 
pak už mohli rozšiřovat 
pozitivní náladu.

Frýdecko-místečtí se-
nioři byli letos ve zhruba 

čtyř desítkách přání docela 
mlsní, chtěli hřešit nějakým 
tím cukrovím, měkkými 
perníčky i jinými pochuti-
nami, ale třeba i pivečkem 
a klobáskami, další chtěli 
třeba menší paroží, lehce 
ovladatelný zapalovač nebo 
kalendář s vyobrazenými 
ženami. Náměstci primá-
tora Marcel Sikora, Karel 
Deutscher a Jakub Míček 
si ovšem vybrali osoby, 
kterým radost udělal elek-
trický holicí strojek, pánská 
kosmetika a stolní rádio. 
„To poslání – udělat radost 
těm, kterým chybí rodina 
a zájem, je velmi oslovující. 
Zvlášť pak tento rok, kdy 
senioři v domovech přišli 
o spoustu radosti, z návštěv, 
vycházek, ze společných 
aktivit a podobně. Chtěli 
jsme jim tu krajně nepříjem-
nou dobu covidovou nějak 
vylepšit,“ shodli se náměst-
ci, kterým se obdarování 
vrátilo v projevech nefalšo-
vané vděčnosti ve zjihlých 
očích i úsměvech.  (pp)

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA: Vybrali si ze seznamu a šli 
udělat seniorům radost.  Foto: Petr Pavelka

Zástupci vedení města 
jako Ježíškova vnoučata

Vánoční atmosféře 
ve Frýdku-Místku sa-
mozřejmě chybí obvyklé 
vánoční akce a trhy se 
všemi těmi vůněmi, ale 
alespoň obvyklou výzdo-
bu města nepozname-
nala protikoronavirová 
opatření. A tak náměstí 
tradičně zdobí vánoční 
stromy a zářivé ozdoby 
blikají nejen na nich sa-
motných, ale na mnoha 
místech ve městě, včetně 
okrajových částí.

Kdo někdy sledoval 
proces, který vánoční 
stromy doprovází, určitě 
potvrdí, že to není žád-
ná legrace. Vytipované 
stromy musí technické 
služby pokácet, upravit, 
transportovat a ukotvit, 
za použití těžké techniky 
včetně jeřábu. Místeckému 
náměstí dominuje téměř 
dvanáctimetrová jedle, 
která vyrostla na soukro-
mé zahradě v ulici Nová 
v Místku a kterou její maji-
telé věnovali městu. Zdobí 
ji desítky stříbrných koulí, 
stovky zábleskových žá-
rovek a žárovek měnících 
barvy a taky přes kilometr 
dlouhý svítící řetěz s tisí-
covkou LED diod. Frýdec-
ké Zámecké náměstí krášlí 
téměř desetimetrová jedle, 
která rostla v městské ze-
leni ve frýdecké lokalitě 
K Hájku. Spokojení budou 
i zdejší obyvatelé, kterým 
rostla před okny, takže 
se jejich domovy značně 
prosvětlí. Však také se 

zájmem sledovali, jak si 
pracovníci technických 
služeb s obřím jehlična-
nem poradí a zda při tom 
nepřijde něco k úhoně. Ale 
určený „tým dřevorubců“ 
je sehraný, jeden z nich vy-
leze do koruny jako vever-
ka, zajistí další manipulaci 
řetězy a pak už se ke slovu 
dostane burácivá pila. Na-
konec přijde ke slovu spe-
ciální šablona, která upraví 
kmen na míru, aby na ná-
městí do připravených 
otvorů už přesně pasoval.

Kromě vánočních stro-
mů jsou na náměstích 
nazdobeny také kašny. 
Na místeckém náměstí 
jsou mezi dalšími pětadva-
ceti stromečky umístěni 
sněhuláci a betlém, kde už 
vzniklo spoustu fotografií 
do rodinných alb, podobně 
jako u tří světelných andělů 
s harfou, houslemi a píšťa-
lou, kteří zkrášlují prostor 
u starého autobusového 

nádraží v Místku a taky 
park u Jošta a plochu před 
Frýdeckým zámkem.

Nazdobeny jsou jako 
obvykle desítky stromů 
podél ulice 8. pěšího plu-
ku, na Třídě T. G. Masary-
ka září bíle svítící girlandy 
s efektem třpytícího se 
sněhu. Stejně jako loni jsou 
nazdobeny také stromy 
v okrajových částech Chle-
bovice, Lískovec, Skalice 
a Zelinkovice.  (pp)

VÁNOČNÍ JEDLE: Více světla pro lidi na ulici K Háj-
ku a vánoční světýlka na frýdeckém náměstí. 
 Foto: Petr Pavelka

Vánoční náladu tvoří alespoň stromy a ozdoby
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Vedení města přijalo 
pozvání Gevorga Ave-
tisjana v předvánočním 
čase do lískovecké měst-
ské průmyslové zóny, 
odkud dobývají svět me-
dové produkty Marlen-
ka. Stylově je tu vítala 
novinka v podobě dortu 
s příchutí skořice, ale 
majitel se chtěl pochlubit 
především dokončeným 
novým návštěvnickým 
centrem a kavárnou 
s obchůdkem, které mají 
být základem další fran-
šízové expanze. A došlo 
i na politiku.

„Od nového roku bude 
v provozu nové návštěv-
nické centrum a obchů-
dek s kavárnou, kde jsme 
zapracovali na detailech, 
které podtrhnou medovou 
výrobu. Jsou tu motivy 
tekoucího medu, pláství, 
úlů a včel. A přesně takto 
jako tady ve Frýdku-Míst-
ku budou naše franšízové 
kavárny a obchůdky vy-

padat i jinde v republice 
a ve světě. Zájemci bu-
dou mít možnost se při-
jít podívat, jakou máme 
představu, a pak ji budou 
realizovat, pokud s námi 
budou chtít spolupraco-
vat,“ informoval vedení 
města Gevorg Avetisjan, 
který chce v podobném 
medovém duchu vybu-
dovat i jednu z autobuso-
vých zastávek ve městě. 
„Vždycky chceme pilot-
ní průkopnický projekt 
ve Frýdku-Místku a pak 
jej rozšiřovat dál, do dal-
ších měst,“ vysvětlil.

„Těší nás, že se na Mar-
lence příliš neprojevila 
světová pandemie, že měl 
pro nás Gevorg Avetisjan 
dobré zprávy o tom, jak 
produkty z Frýdku-Míst-
ku dobývají svět. Každý 
rok přibude nějaká další 
země, kde se o nás díky 
Marlence ví, nyní se jí 
velmi daří například v Již-
ní Koreji. Je dobře, že se 

současně snaží mít i další 
přesah pro město, připra-
vuje projekt přírodního 
lesoparku nebo stylové 
autobusové zastávky, ale 
kromě Frýdku-Místku 
nezapomíná ani na svou 
arménskou domovinu. 
Seznámil nás s historií 
této země, která se svého 
času rozprostírala od moře 
k moři, a žádal o podporu 
proti ozbrojené agresi ze 
strany Azerbajdžánu a Tu-
recka,“ shrnul návštěvu 
primátor Michal Pobucký.

„Ničení křesťanských 
památek na území Armé-
nie musíme určitě odsou-
dit. Spoustu arménských 
tisíciletých historických 
památek, křesťanských 
kostelů, chrámů a klášte-
rů v Náhorním Karabachu 
bylo srovnáno se zemí, 
což je z hlediska historie, 
kultury i lidskosti těžko 
napravitelný zločin,“ do-
dal náměstek primátora 
Marcel Sikora.  (pp)

Přes roušku zpívat 
není nic jednoduchého, 
ale „slovo nejde neexistu-
je“, a tak se s tím Mirai 
ve frýdecké nemocnici 
zdatně popral a poděko-
val několika písničkami 
zdravotnickému perso-
nálu před Vánoci za je-
jich obětavou a náročnou 
práci.

Nutno podotknout, že 
sestřičky si ani na pří-
mý dotaz „jak to jde“ 
na nic nestěžovaly, ale 
bylo vidět, že v těžkých 
dnech jim improvizova-
né hudební vystoupení 
Miraie přišlo uprostřed 
či na konci těžké šich-
ty vhod a unavené tvá-
ře pod rouškami se jim 

trochu rozjasnily. „Kdo 
bude nejvíce zpívat, do-
stane lupen na FM CITY 
FEST,“ nabádal je, aby 
mu pomohly vytvořit co 
nejlepší atmosféru, ale 
příliš je pobízet nemusel, 
projevily se jako oddané 
fanynky se znalostí textů. 
I když dostal několik tipů, 
co by mohl zahrát, v pís-
ničce Chci tančit je ubez-
pečil, že „život plyne dál“ 
a pak spustil Yahodu, aby 
navodil pohodu – „život 
je pohoda, život je fajn, 
život je jako jahoda, co ti 
na šlehačku daj…“ Poté 
se ujistil, že obecenstvo 
zaplnivší halu urgentní-
ho příjmu by klidně jelo 
speciálně vypraveným 

vlakem z Frýdku-Místku 
do Prahy, podobně jako 
Baníkovci na Spartu, aby 
mu pomohlo vyprodat 
halu nepoměrně větší – O2 
arénu, a přidal pár histo-
rek ze svých pobytů v ne-
mocnici, kde se ocitl tře-
ba po pádu z koloběžky, 
nebo jak utíkal sestřič-
kám do bufetu. Rozlou-
čil se s nimi příznačným 
„když nemůžeš, přidej 
víc“ a po společném sku-
pinovém focení vyhověl 
mnoha žádostem o selfíč-
ka, přičemž bylo vidět, že 
i jemu více kontaktní ži-
vot chybí. Potom vyrazil 
další lístky rozdat ještě 
do dětského domova.

„Chtěli jsme lidem 
udělat radost, a tak nás 
napadlo, že jim připra-
víme malý předvánoční 
dáreček. Protože nadále 
věříme, že se nám příští 
rok 9. a 10. 7. 2021 podaří 
uspořádat velkolepý roč-
ník FM CITY FEST, roz-
hodli jsme se rozdat stov-
ku vstupenek na různá 
místa,” uvedl ke svým 
předvánočním aktivitám 
Mirai Navrátil, jeden 
z hlavních organizátorů 
festivalu, který své skalní 
fanoušky navnadil online 
koncertem o uplynulé tře-
tí adventní neděli.  (pp)

V MARLENCE: Řeč byla o různých projektech, kte-
ré se vždy jako pilotní realizují ve Frýdku-Místku, ale 
i o politice.  Foto: Petr Pavelka

Marlenka expanduje „franšízou“, chystá i lesopark a zastávku

Dobré zprávy pro do-
pravu ve městě. Estakáda 
bude mít opět v provozu 
všechny sjezdy a nájezdy.

„Firma, která pro ŘSD 
opravuje ve směru na Český 
Těšín nájezd a sjezd k fi-
nančnímu úřadu, dokon-
čila práce v předstihu a už 
v úterý 15. prosince uvede 

nájezd a sjezd do provozu. 
Teď si chvíli odpočineme, 
no a v březnu začnou opra-
vy na druhé straně ve směru 
od Českého Těšína. Uzavřen 
bude sjezd a nájezd k Hale 
Polárka,“ řekl náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

Opravy zajišťuje Ředitel-
ství silnic a dálnic.

KONTROLA VÝSLEDKU: Rampy v části směrem 
k nádraží budou zase průjezdné.  Foto: Petr Pavelka

Rampy estakády opět v provozu

KONCERT PRO SESTŘIČKY: Mirai poděkoval svým 
vystoupením zdravotníkům ve frýdecké nemocnici. 
 Foto: Petr Pavelka

Mirai poděkoval sestřičkám

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádá stejně 
jako v minulých letech 
veřejnou sbírku „Vánoční 
strom“. Koná se až do 31. 
prosince. Výtěžek je ten-
tokrát určen pro Domov 
pro seniory, a to na za-
koupení zdravotnických 
pomůcek, například 
chodítko, speciální vozík 
nebo antidekubitní mat-
race. 

Zájemci mohou přispět 
do pokladničky umístěné 
u Vánočního stromu na ná-
městí Svobody, na které 
je zobrazen také QR kód, 
který umožňuje přes mo-
bilní bankovnictví snadno 
přispět na číslo účtu sbírky 
4444100/0300.  

V loňském roce byla sbír-
ka rekordní. Pro místní hos-
pic se podařilo vybrat přes 
77 tisíc korun, což je nejví-
ce za posledních deset let. 

Účel sbírky 

Vánoční strom 
v předchozích letech:
rok 2019 – 77.540 korun 

– Hospic Frýdek-Místek – 
na zakoupení antidekubit-
ních matrací

rok 2018 – 48.825 korun 
– Centrum pečovatelské 
služby F-M – na zakoupení 
elektrického zvedáku  

rok 2017 – 52.665 ko-
run – Integrované centrum 
Žirafa – na zakoupení me-
chanických vozíků.

Veřejná sbírka „Vánoční strom“
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Technické služby města, dnes TS a.s., slaví 25. narozeniny – 4. část
Po provozech Tech-

nická správa a Zeleň 
bychom vám rádi před-
stavili provoz Komunika-
ce, který v rámci TS a.s. 
realizuje nejvyšší roční 
tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb. Provoz 
zajišťuje správu a údrž-
bu místních a účelových 
komunikací, chodní-
ků, propustků a mostů 
na území města včetně 
místních částí (Chlebovi-
ce, Zelinkovice, Lysůvky, 
Skalice, Lískovec). Udr-
žuje celkem okolo 420 ki-
lometrů místních komu-
nikací, 99 mostů a lávek.

„Hlavní mezníkem to-
hoto provozu byl rok 2014, 
odkdy TS a.s. vykonává 
správu místních komu-
nikací vedených v jejich 
pasportu. Společnost uza-
vřením Smlouvy o přene-
sení (předání a převzetí) 
komplexní hospodářské 
správy pozemních komu-
nikací Statutárního města 
Frýdek-Místek na TS a.s. 
úspěšně dokončila s účin-
ností od 1. 10. 2014 projekt 
týkající se přenesení hos-
podářské správy části ma-
jetku a místních komuni-
kací ze Statutárního města 
Frýdek-Místek na spo-
lečnost TS a.s.,“ vysvětlil 
předseda představenstva 
Jaromír Kohut.

Hlavní náplní činnos-
ti provozu jsou opravy 

místních komunikací, 
celoplošné opravy asfal-
tových ploch, instalace 
vodorovného i svislého 
dopravního značení, úklid 
města a zimní údržba. Ta 
je ve městě legislativně 
upravena vyhláškou, kte-
rou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích 
v platném znění, a zároveň 
nařízením města, které 
vymezuje neudržované 
úseky a technické podmín-
ky provádění zimní údrž-
by chodníků. Plán zimní 
údržby zahrnuje celkem 
353 km místních komuni-
kací, které patří do správy 
Statutárního města Frý-
dek-Místek, včetně komu-
nikací v místních částech 
Lískovec, Skalice, Panské 
Nové Dvory, Chlebovice, 
Zelinkovice, Lysůvky, ale 
také lokality Baranovice, 
Gajerovice, Bahno.

Zimní údržba je prová-
děna podle vývoje počasí 
tak, aby byla zajištěna prů-
jezdnost městem po celých 
24 hodin denně. Odklízení 
sněhu je prováděno strojně 
traktory s pluhy a sypači, 
ale zároveň probíhá i ruční 
odhrnování hlavně autobu-
sových zastávek, schodů, 
lávek a přechodů. 

V rámci úklidových pra-
cí je stěžejním obdobím 
druhé čtvrtletí roku, kdy se 
celoplošně na území města 
provádí tzv. jarní úklid, za-

metají se a strojně se čistí 
komunikace, schodištní 
plochy, přechodové lávky, 
odstraňuje se posypový 
materiál, čištěny jsou i do-
pravní značky, také jsou 
odstraněny drny podél cest 
a chodníků. Myjí se také 
autobusové zastávky a čistí 
kanalizační vpusti. Nejdří-
ve se uklízejí hlavní třídy, 
náměstí a nejfrekventova-
nější lokality ve městě, pak 
následují pěší zóny. Kromě 
strojního čištění provádí 
zaměstnanci TS a.s. ruční 
úklid parků, lávek, scho-
dišť, chodníků a sídlišť. 
Všechen tento úklid tech-
nické služby ještě doplňují 
blokovým čištěním ulic. 
Každoročně je celkem vy-
konáno cca 80 blokových 
čištění v rámci kterých se 
vyčistí zhruba 1100 kana-
lizačních vpustí. Zametací 
stroje vyjíždí i do místních 
částí města, do Chlebovic, 
Lysůvek a Zelinkovic.

Vzniklé výtluky po zim-
ním období zaměstnanci 
provozu Komunikace již 
na konci zimy mapují a nej-
kritičtější místa ve městě 
jsou provizorně opravová-
na. Zpravidla od poloviny 
března, pokud to povětr-
nostní podmínky dovolují, 
bývá pak zahájena řádná 
oprava výtluků. Nejdříve 
se začíná na nejfrekven-
tovanějších úsecích. Před-
nost mají opět autobusové 
trasy a požadavky z magis-
trátu města Frýdek-Mís-
tek, pak následují páteřní 
komunikace v sídlištích 
a v poslední etapě ostatní 
vozovky. 

Provoz každoročně re-
alizuje řadu významných 
oprav nebo rekonstrukcí 
komunikací včetně chod-
níků. Jen namátkou mů-
žeme zmínit v roce 2017 
celoplošné opravy komu-
nikací ul. Jana Švermy, ul. 

Puškinova, ul. Krátká, ul. 
Bavlnářská, ul. Na Aleji, 
ul. M. Magdonové, ul. Pod 
Zámečkem, v Lískovci, ul. 
K Sedlištím, ul. Horní, ul. 
Bahno – Příkopy a ve Ska-
lici. Dále byla provedena 
oprava chodníku ul. Míru, 
výstavba parkoviště na ul. 
Anenská, výměna obrub 
u chodníku ul. Revoluční. 

O rok později provoz 
realizoval například vý-
stavbu vodovodu a komu-
nikace v Lískovci, opravu 
komunikace ul. Čelakov-
ského, ul. Hasičská, Bah-
no-Příkopy od garáží po ul. 
Čelakovského, ul. Pod Ško-
lou a Nad Stadionem, ul. 
K Hájku, ve Skalici úsek 
od kravína k vyhlídce, 
celoplošnou opravu míst-
ní komunikace mezi ul. 
Bruzovská a ul. K Lesu, 
opravu komunikace kolem 
separace v Lískovci, opra-

vu chodníků na ul. Slezská, 
Dr. Petra a Lipová, v Sa-
dech B. Smetany, rekon-
strukci komunikace před 
domy č.p. 1759–1761 ul. 
Dlouhá, výstavbu parko-
viště u OD Meca na Slez-
ské a rekonstrukci příjez-
dových ploch a vstupů MŠ 
F-M, Myslivečka 1883.

V loňském roce byla re-
alizována oprava chodníku 
ul. K Hájku, celoplošná 
oprava místních komu-
nikací v Lískovci, rekon-
strukce prostoru před gará-
žemi na ulici Lubojackého, 
výstavba chodníku ul. 
Černá cesta, oprava plochy 
před prodejnou potravin 
ul. Třanovského, celoploš-
né opravy místních ko-
munikací ul. Frýdlantská, 
Komenského, V. Nezvala 
a odstranění nevyužitých 
zpevněných ploch ve Frýd-
ku-Místku.
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Končí rok 2020, který 
přinesl nečekané a pro 
mnohé ne příliš radostné 
věci, ale každý z nás v něm 
určitě prožil i spoustu dob-
rých a příznivých dnů. 
Podané ruce, z. s. a jejich 
služba canisterapie letos 
slavily 20. výročí, bohužel 
bez většiny naplánovaných 
doprovodných akcí. 

I přes komplikace a ome-
zení však naše canisterape-
utické týmy přinášely radost 
a povzbuzení, protože je 
vždy potěšení se s nimi se-

tkat. Věříme, že obě služby 
– canisterapie i osobní asis-
tence – jsou velikým příno-
sem pro lidi, kteří jich vyu-
žívají, a určitě tomu tak bude 
i v roce 2021, kdy 20. výročí 
od založení oslaví Podané 
ruce – osobní asistence…

Děkujeme Statutární-
mu městu Frýdek-Místek 
za přízeň a podporu a do-
volujeme si vám všem 
za Podané ruce popřát 
klidný a příjemný konec 
roku 2020, krásné Vánoce 
a vše dobré v roce 2021. 

Rok se s rokem sešel

Rádi bychom vás se-
známili s terapeutickou 
komunitou pro mladist-
vé, která sídlí v Komor-
ní Lhotce a je jednou ze 
sociálních služeb Slezské 
diakonie. Jedná se o poby-
tové zařízení, kde pomá-
háme chlapcům a dívkám 
ve věku 14–19 let v jejich 
boji s vlastní závislostí. 

Může se jednat jak o zá-
vislost na návykových lát-
kách, tak i o patologické 
hráčství. Celková kapacita 
je 12 klientů, o které se stará 
nepřetržitě tým odborníků – 
sociálních pracovníků, pra-
covních terapeutů, pravidel-
ně k nám dojíždí zdravotní 
sestra a externě spolupracu-
jeme s psychiatry, psycho-
logy i adiktology s dlouho-
letou zkušeností v oblasti 
drogových závislostí.

Léčba je nastavena na tři 
měsíce s možností pro-
dloužení až na šest měsíců, 
ke klientům přistupujeme 
individuálně a respektuje-
me specifické potřeby kaž-
dého z nich. Během léčby 
klient prochází strukturo-
vaným programem, který 
je převážně tvořen skupino-
vými aktivitami s důrazem 
na skupinovou dynamiku. 
Zároveň má každý klient 
svého „garanta“, což je pra-
covník, který provází kli-
enta celou léčbou v rámci 
individuální práce. 

Jistě vás napadá otázka 
„A co škola?“. Ano, i s tím-
to se setkáváme – v týmu 
máme pedagogického pra-
covníka, který komuniku-
je se školou i zákonným 
zástupcem tak, abychom 
umožnili klientům – žákům/
studentům/učňům – pokra-
čovat ve školní docházce 

i během léčby, a to prostřed-
nictvím distanční výuky.

Těm, kteří již ve vzdělá-
vání nepokračují, pomáhá-
me zvýšit jejich schopnost 
uplatnění na pracovním 
trhu – v rámci workshopů je 
např. připravujeme na pra-
covní pohovor, pomáháme 
vyřídit formality na úřadu 
práce apod. Díky pracov-
ní terapii si mohou osvojit, 
zlepšit nebo rozšířit své ma-
nuální dovednosti.

Cílem naší práce je naučit 
klienty, jak zvládat krizové 
situace spojené s jejich závis-
lostí – co dělat, když se do-
staví chuť na drogu, co tyto 
chutě vlastně spouští a jak se 
tomu vyhnout, zkrátka vše, 
co potřebují k úspěšné absti-
nenci. S tím souvisí i změna 
dosavadního životního stylu, 
který není pro další fungová-
ní žádoucí. V tomto ohledu 
spolupracujeme s rodinou 
klienta, snažíme se o roz-
šíření a upevnění jeho „zá-
chranné sítě“, která mu bude 
oporou po ukončení léčby.

Přijímáme klienty z celé 
České republiky, aktuálně je 
naše kapacita ještě volná. Po-
byt je zpoplatněný dle aktu-
álního sazebníku úhrad. Ten 
najdete na našich FB strán-
kách (Terapeutická komunita 
EXIT) nebo na www.exitko-
munita.cz, spolu s dalšími 
informacemi o tom, jakým 
způsobem probíhá jednání, 
které dokumenty jsou po-
třebné pro nástup klienta 
a jak to u nás vypadá. Také 
nás můžete telefonicky kon-
taktovat na čísle 739 525 246, 
rádi vás uslyšíme a zodpoví-
me vaše dotazy.

Příjemný advent přeje 
tým TK EXIT. 

 Iva Marszalková

Terapeutická komunita
 EXIT se představuje

I přes veškerá úska-
lí letošního roku je tu 
předvánoční čas. Žijeme 
v očekávání, těšíme se 
na čas strávený s rodinou 
a svými blízkými, a tak 
se stává, že ztrácíme svou 
obezřetnost, na které 
v průběhu roku tolik lpí-
me. Bohužel i v tento čas 
se najdou takoví, kteří se 
právě toho snaží zneužít. 
Nejohroženějšími se stá-
vají naši senioři. 

S jiskrami v očích, s na-
spořenými penězi ze svého 
důchodu chtějí obdarovat 
své blízké a často vyrá-
žejí do nákupních center 
s velkými obnosy peněz 
ve svých peněženkách, peč-
livě uložených v kabelkách 
a nákupních taškách. V ne-
přeberném množství dneš-
ních nabídek, a to nejen 
obchodních domů, stojí 
před regály plnými různého 
zboží, mačkajíc se v davu 
dalších nakupujících odklá-
dají kabelky do nákupních 
vozíků a po očku sledují 
vystavené zboží. To je však 
ten okamžik, po kterém 
poté se slzami v očích sdě-
lují bezpečnostní službě, že 
byli okradeni. 

Dnešní senioři však ne-
musejí o své úspory přijít 
pouze odcizením peněžen-
ky. Řada dnešních seniorů 
se pohybuje v internetovém 
prostředí, třeba již z nutnos-
ti doby, kdy alespoň tímto 
způsobem mohou komuni-
kovat se svými blízkými. 
E-shopy drží prim, jsou pře-
hledné, jednoduše pár kliky 
si nakoupíme zboží, které je 
nám doručeno až do tepla 
domova. Ovšem i tato for-
ma nákupu nese svá rizika. 
Sice se nepotkáme tváří tvář 

případnému zloději, ale také 
můžeme přijít o své úspory. 
Jedním z doporučení je, po-
kud to ovšem daný e-shop 
povoluje, nakupovat na do-
bírku a neplatit za dané zbo-
ží předem. Mohlo by se totiž 
stát, že se se svým nákupem 
nikdy nesetkáte. Mějte také 
na paměti, že neuvádíme 
svá čísla občanských prů-
kazů nebo celá rodná čís-
la. Taková sdělení by nám 
do budoucna mohla přinést 
nejeden problém jako třeba 
fiktivní výzvy k uhrazení 
finanční částky.

Nadchází také doba dob-
ročinných sbírek různých 
podob, před Vánoci jsme 
všichni trochu více naladěni 
na vlnu pomáhání ostatním. 
U dveří nám může zazvo-
nit kdokoliv, třeba i osoba 
prokazující se danou spo-
lečností, která např. sbírku 
zaštiťuje. Vstupní dveře 
bytů jsou většinou opatře-
ny kukátky, využívejte je, 
než někomu otevřete dveře 
bytu. Nevpouštějte do bytu 
ani domu cizí osoby. Pokud 
již k tomu došlo, nenechá-
vejte tyto osoby nikdy o sa-
motě, nedovolte, aby se vám 
volně pohybovaly po vašem 
bytě. Neodcházejte od nich 
k místům, kde máte uloženy 
své úspory. Neukazujte, ko-
lik peněz máte v peněžence. 
Ostatně ani informaci, kolik 
peněz jste si naspořili, nikdy 
nikomu nesdělujte. Úspory 
jsou pouze vaše!!!

Knižní publikace „Černá 
kronika aneb ze soudních 
síní“ policie Moravsko-
slezského kraje poutavým 
způsobem vypráví příběhy 
seniorů, ne však vždy se 
šťastným koncem. Kniha, 
plná poutavých příběhů, 

již byla v uplynulém obdo-
bí distribuována do všech 
knihoven obcí s rozšířenou 
působností v Moravskoslez-
ském kraji. Knihou také dis-
ponují některé spolky seni-
orů či domovy pro seniory, 
ve kterých proběhly preven-
tivní besedy s preventisty 
Moravskoslezského kraje. 
Mysleli jsme i na ty, kte-
rým už v pokročilém věku 
neslouží zrak, a pro ty byla 
kniha namluvena a vydána 
jako audiokniha.

Jako poslední novinku 
moravskoslezská police 
představila didaktickou hru 
nazvanou „Kterak se obětí 
nestáti“. Hrát ji může dva až 
šest hráčů ve věku od šesti 
let. Obsahuje oboustrannou 
hrací desku, hrací kostky, 
figurky, herní karty a pravi-
dla. Jedna strana hrací des-
ky se věnuje oblasti vlast-
ního bezpečí, kritickým 
situacím doma i venku, 
a druhá strana náleží tématu 
kybernetické bezpečnosti, 
tedy jak se bezpečně chovat 
v on-line prostředí.

V případě zájmu o tuto 
novou hru nás mohou kon-
taktovat prostřednictvím e-
-mailu krpt.prevence@pcr. 
.cz. Distribuce hry bude za-
jištěna do vyčerpání zásob.

Tradičně máme pro se-
niory v rámci preventivní 
činnosti připraveny k dis-
pozici také drobnosti v po-
době křížovek či zvětšova-
cích lup pro lepší čtení.

S přáním klidného 
prožití svátků vánočních 
a nejen jich…

 Karla Špaltová, 
 Marika Jeličová, 
 vrchní inspektorky 
 oddělení prevence 

 Moravskoslezského kraje

Senioři, buďte opatrní, i ve vánočním období
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Sběr projektových zá-
měrů k tvorbě Akčního 
plánu 2021–2022 – ob-
čané, přispějte k rozvoji 
našeho města!

Statutární město Frý-
dek-Místek má od roku 
2011 platný strategický 
plán rozvoje města jako 
komplexní strategic-
ký rozvojový dokument 
s dlouhodobým horizon-
tem a dopadem na obča-
ny, organizace a zájmová 
sdružení i podnikatele. 
Do tvorby takto důležité-
ho rozvojového dokumen-
tu je vždy nezbytné zapojit 
také veřejnost a zohlednit 
její potřeby.

Nyní je připravován 
tzv. akční plán na období 
2021–2022, což je doku-

ment, který rozpracová-
vá dlouhodobou strategii 
na kratší období. Akční 
plán obsahuje návrhy 
projektů, které přispívají 
k rozvoji města. Město 
se proto znovu obra-
cí na občany s žádostí 
o spolupráci.

Občané mají možnost 
podělit se s městem o své 
nápady, požadavky či 
přání, které by přispěly 
k dalšímu rozvoji města 
a lepšímu životu ve Frýd-
ku-Místku. Náměty by 
měly být pokud možno 
co nejkonkrétnější (po-
pis záměru, odhad časo-
vé a finanční náročnos-
ti) a svým charakterem 
mohou být nejen „tvrdé“ 
(infrastrukturní, staveb-

ní), ale také tzv. „měkké“ 
(rozvíjející dovednosti).

Na adrese https://
www.f rydekmistek.cz /
cz/stredni-menu/podni-
katel /st rategicky-plan-
-rozvoje-mesta nalez-
nete formulář pro sběr 
projektových záměrů, 
který je potřeba vyplnit 
pro každý jednotlivý zá-
měr a elektronicky za-
slat nejpozději do 15. 1. 
2021 na e-mail buczko-
va.jana@frydekmistek. 
.cz. Formulář v tištěné 
podobě bude k dispozici 
na „Informacích“ v pří-
zemí budov magistrátu 
(ul. Radniční 1148 nebo 
Politických obětí 115) 
a je možné ho odevzdat 
na podatelně magistrátu.

DISTEP a.s. zavádí novou bezplatnou službu
zasílání SMS informací o dočasných 

provozních událostech (např. informace 
o plánované odstávce, poruše, napouštění systému).

Jak službu sjednáte?
Zašlete SMS zprávu na telefonní číslo 777 080 808 
ve tvaru DIS REGFx pro část obce Frýdek nebo DIS 
REGMx pro část obce Místek, kde x je číslo popisné 
domu, ke kterému si přejete zasílat informace.
O stavu přihlášení budete informováni SMS zprávou.

Jak službu zrušíte?
Zašlete SMS zprávu na telefonní číslo 777 080 808 
ve tvaru DIS ODHLFx pro část obce Frýdek nebo DIS 
ODHLMx pro část obce Místek, kde x je číslo popisné 
domu, ke kterému chcete zrušit zasílání informací.

Zpráva ve tvaru DIS ODHLALL 
zruší příjem všech SMS zpráv.

Více se dozvíte na 
www.distep.cz/sluzby/zasilani-sms-informaci

Zapojte se do akčního plánu

Zařazení: úředník
Druh práce: projektový 
a analytický pracovník
Místo výkonu práce: 
město Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (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: 
únor 2021 nebo dle do-
hody
Pracovní poměr: doba 
neurčitá
Požadované předpokla-
dy:
1. vysokoškolské vzdělání 
2. obecný přehled v pro-
blematice financování so-
ciálních služeb
3. znalost problematiky 
veřejné podpory (vyrov-
návací platby)
4. obecné předpoklady 
dle ustanovení § 4 zá-
kona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních 
samosprávných celků 
a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších 
předpisů
5. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne 

starším než tři měsíce 
6. základní znalosti násle-
dujících předpisů:
• zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších před-
pisů
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů
• zákon č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve ve-
řejné správě a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o fi-
nanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů
• zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, 
ve znění pozdějších před-
pisů
7. uživatelská znalost prá-
ce s PC – Word, Outlook, 
práce s internetem
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. 
titul uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost ucha-
zeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-
-li o cizího státního ob-
čana
f) datum a podpis ucha-
zeče
K přihlášce je nutno do-

ložit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvede-
ny údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a doved-
nostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů ne starší než tři 
měsíce; u cizích státních 
příslušníků obdobný do-
klad vydaný domovským 
státem
Poskytnuté doklady 
a podklady pro výběrové 
řízení je nutno si osobně 
vyzvednout do deseti dnů 
po ukončení výběrového 
řízení. Po uplynutí této 
lhůty budou nevyzved-
nuté 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 požadova-
nými doklady zasílejte 
do 22. 1. 2021 v zalepené 
obálce s označením „Vý-
běrové řízení – neotví-
rat“ a s uvedením adresy 
uchazeče na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek. 

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města 
Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo projektového 
a analytického pracovníka oddělení koncepce a rozvoje odboru 
sociálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č.p. 49, Zámecké náměstí o výměře 
54,95 m2, I. NP (prodejna), o výměře 11,64 m2, I. NP 
(chodba), o výměře 7,62 m2, I. NP (chodba), o výměře 
3,51 m2, I. NP (šatna), o výměře 4,91 m2, I. NP (ku-
chyňka), o výměře 1,51 m2, I. NP (předsíňka), o vý-
měře 1,12 m2, I. NP (WC), o výměře 41,32 m2, I. NP 
(sklad), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 

Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková 
výměra činí 126,58 m².

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše 
nájemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem nebytových prostor Zámecké 
náměstí 49“ na adresu Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, 
nejpozději do 30. 12. 2020 do 14.00 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka 
(nejpozději do 29. 12. 2020). Doporučená cena nájem-
ného pro tyto prostory činí 2 400 Kč/m2/rok.

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

Betlémské světlo

PLAMÍNEK NADĚJE: Betlémské světlo by mělo 
být i letos (23. 12. od 8.30) opět k dispozici na recep-
ci frýdecké radnice.  Foto: Petr Pavelka
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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 V MAJETKU MĚSTA
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

k.ú. Frýdek
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 62/2 zast. plocha 
a nádvoří (stavba bez č.p./č.ev. je součástí pozemku p.č. 
62/2) – Na Půstkách
nebyt. prostor o výměře 17,69 m2, I.NP (sklad)
stavba budovy č.p. 10 na pozemku p.č.18/1 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 10 je součástí pozem-
ku p.č. 18/1) – ul. Radniční 
nebytový prostor o celkové výměře 30,48 m2 (pro-
dejna)    
stavba budovy č.p. 49 na pozemku p.č. 67 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 49 je součástí pozemku 
p.č. 67) - Zámecké náměstí
nebytový prostor č.1.01 o výměře 54,95 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor č.1.02 o výměře 11,64 m2, I. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.1.04 o výměře 7,62 m2, I. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.1.05 o výměře 3,51 m2, I. NP (šatna)
nebytový prostor č.1.06 o výměře 4,91 m2, I. NP (ku-
chyňka)
nebytový prostor č.1.07 o výměře 1,51 m2, I. NP (před-
síňka)
nebytový prostor č.1.08 o výměře 1,12 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor č.1.09 o výměře 41,32 m2, I. NP 
(sklad)
stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 400 je součástí pozemku 
p.č. 706/44) – ul. P. Holého
nebytový prostor č.101a o výměře 5,57 m2, I. NP 
(vstupní chodba)
nebytový prostor č.101b o výměře 16,26 m2, I. NP 
(vstupní chodba)
nebytový prostor č.102 o výměře 4,88 m2, I. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.111 o výměře 1,35 m2, I. NP (úklid)
nebytový prostor č.112 o výměře 19,46 m2, I. NP 
(schodiště)
nebytový prostor č.113 o výměře 22,32 m2, I. NP 
(komunikační chodba)
nebytový prostor č.114 o výměře 19,64 m2, I. NP 
(schodiště)
nebytový prostor č.115 o výměře 4,37 m2, I. NP 
(zádveří)
nebytový prostor č.116 o výměře 8,52 m2, I. NP 
(kancelář)
nebytový prostor č.117 o výměře 1,20 m2, I. NP (výtah)
nebytový prostor č.118 o výměře 14,60 m2, I. NP 
(kancelář)
nebytový prostor č.119 o výměře 5,12 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.120 o výměře 36,65 m2, I. NP 
(učebna)
nebytový prostor č.121 o výměře 9,24 m2, I. NP 
(kabinet)
nebytový prostor č.122 o výměře 9,30 m2, I. NP 
(kabinet)
nebytový prostor č.123 o výměře 6,38 m2, I. NP 
(kabinet)
nebytový prostor č.124 o výměře 6,84 m2, I. NP 
(kabinet)
nebytový prostor č.125 o výměře 30,41m2, I. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.126 o výměře 10,34 m2, I. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.127 o výměře 2,95 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.128 o výměře 2,33 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.129 o výměře 9,50 m2, I. NP 
(kancelář)
nebytový prostor č.130 o výměře 8,13 m2, I. NP 

(údržba)
nebytový prostor č.131 o výměře 10,58 m2, I. NP 
(údržba)
nebytový prostor č.132 o výměře 12,50 m2, I. NP 
(kancelář)
nebytový prostor č.133 o výměře 4,20 m2, I. NP 
(soc. zařízení)
nebytový prostor č.134 o výměře 1,08 m2, I. NP (úklid)
nebytový prostor č.135 o výměře 2,40 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor č.136 o výměře 4,20 m2, I. NP 
(kopírka)
nebytový prostor č.137 o výměře 11,94 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.138 o výměře 11,66 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.139 o výměře 12,24 m2, I. NP 
(Hl. uzávěr vody)
nebytový prostor č.140 o výměře 4,95 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.141 o výměře 5,22 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.201 o výměře 19,76 m2, II. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.202 o výměře 24,69 m2, II. NP 
(chodba a schodiště)
nebytový prostor č.203 o výměře 1,35 m2, II. NP 
(úklid)
nebytový prostor č.204 o výměře 5,91 m2, II. NP 
(sociální zařízení zaměstnanci)
nebytový prostor č.205 o výměře 27,01 m2, II. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.206 o výměře 7,60 m2, II. NP 
(sociální zařízení chlapci)
nebytový prostor č.207 o výměře 10,91 m2, II. NP 
(soc. zařízení dívky)
nebytový prostor č.208 o výměře 40,45 m2, II. NP 
(učebna ZŠ)
nebytový prostor č.209 o výměře 35,40 m2, II. NP 
(učebna ZŠ)
nebytový prostor č.217 o výměře 24,56 m2, II. NP 
(chodba a schodiště)
nebytový prostor č.220 o výměře 26,23 m2, II. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.222 o výměře 39,88 m2, II. NP 
(učebna VOŠ)
nebytový prostor č.223 o výměře 35,40 m2, II. NP 
(učebna VOŠ)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku 
p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
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 č.p. 606 je součástí pozemku 
p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je součástí po-
zemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP (kan-
celář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. 
NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP 
(kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.10)

nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, V. 
NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. NP 
(sociální zařízení)
nebytový prostor o výměře 15,16 m2, V. NP (sklad)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je součástí po-
zemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP (pro-
vozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor o výměře 31,30 m2, I. PP (sklad)
stavba budovy č.p. 2320 na pozemku p.č. 2878/3 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2320 je součástí po-
zemku p.č. 2878/3) - tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor č.1.16 o výměře 4,86 m2, I. NP 
(zádveří)
nebytový prostor č.1.15 o výměře 3,51 m2, I. NP 
(kuchyň)
nebytový prostor č.1.14 o výměře 1,32 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor č.1.13 o výměře 1,44 m2, I. NP 
(předsíňka)
nebytový prostor č.1.12 o výměře 14,53 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.1.11 o výměře 9,28 m2, I. NP 
(kancelář)
stavba budovy č.p. 2321 na pozemku p.č. 2878/2 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 2321 je součástí 
pozemku p.č. 2878/2) - tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor č.1.01 o výměře 90,38 m2, I. NP 
(prodejna)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí po-
zemku 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 19,97 m2, II. 
NP, místnost 201 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. 
NP, místnost 202 (kancelář)
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 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 
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„Přirozeností člově-
ka je hledání radosti,” 
to kdysi prohlásil Jan 
Werich. A ačkoliv je 
doba dosti bláznivá, ra-
dost se dá vytvářet a šířit 
téměř za všech okolností. 

Člověk je tvor spo-
lečenský, a proto je mu 
potěchou, když se může 
družit. Ovšem osobní kon-
takt ke zprostředkování 
radosti teď pochopitelně 
není ve hře. Avšak ledacos 
se dá obejít. A tak jedna 
paní učitelka z „Dvojky“ 

přemýšlela, jak na to, aby 
s žáky takovou radost 
mohla poslat dál. Žáci se 
nějakou dobu vzděláva-
li pouze z domova, kde 
k dispozici měla většina 
z nich počítač. A v progra-
mu Malování se dají vy-
tvářet lecjaká dílka. Žáci 
dostali za úkol namalovat 
v tomto programu andě-
la, a protože pro dobrou 
věc se tvoří hned s větším 
zápalem a chutí, pustili 
se směle do práce. Paní 
učitelka andílky vytiskla, 

přidala citát o štěstí, ra-
dosti či dobré náladě a 120 
vytvořených přáníček už 
mohlo putovat do domova 
pro seniory v Místku. 

Je to sice maličkost, ale 
pokud vykouzlila úsměv 
na tváři alespoň jedné ba-
bičce či dědečkovi, má to 
smysl. A to nejen v době 
přicházejících svátků vá-
nočních. Hodní na sebe 
můžeme být celý rok. Sice 
nikdo neví, co bude zítra, 
ale radovat se z maličkostí 
můžeme už dnes.

Dvojka posílá radost na dálku

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na leden
KROUŽKY A KURZY

Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní 
rok 2020/2021 najde-
te na www.klicfm.cz. 
Do kroužků a kurzů se 
můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není 
pozdě. 

AKCE
9. 1.

NERFLIGA DVOJIC
Další ze série turnajů 
dvoučlenných týmů, které 
se mezi sebou utkají v sou-
bojích s pistolemi Nerf. 
V turnaji bude hrát každý 
s každým. Získáte body 
do celoroční tabulky, mů-
žete si ale přijít zahrát i jen 
tak. Můžete soutěžit celý 
rok a na závěrečném tur-
naji v červnu 2021 budou 
vyhlášeni a odměněni nej-
úspěšnější hráči Nerfligy.
Přihlašujte se pouze 
ve dvojicích (při přihlašo-
vání uveďte do poznámky 
jméno spoluhráče).
Věk: 9–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 13.00–15.00 
hodin | 15.15–17.15 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 7. 
1. 2021.

16. 1.
TURNAJ DVOJIC 

NA PLAYSTATIONU
Přijď v sobotu odpoledne 
k nám a zahraj si turnaj 
ve FIFĚ dvojic na Play-
stationu.
Věk: 7–60 let 
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 13.00–18.00 
hodin 
Cena: 50 Kč / jednotlivec

Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste 
do 15. 1. 2021.

16. 1.
VYROB SI SVŮJ 

KALENDÁŘ | VÝ-
TVARNÉ TVOŘENÍ

Pojďte s námi přivítat rok 
2021. Společně si vyro-
bíme netradiční závěsný 
kalendář, na kterém si 
ukážeme plno zajímavých 
výtvarných technik. Vy-
světlíme si například, jak 
správně pracovat s barva-
mi, s tuší, suchými pastely. 
Věk: 8–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 8.00–12.00 
hodin 
Cena: 160 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste 
do 14. 1. 2021.

21. 1.
RŮŽOVÝ PODVEČER 

PRO DOSPĚLÉ
Během zimního podvečera 
si vyrobíme několik detoxi-
kačních přírodních produk-
tů, které naše tělo opět po-
vzbudí a dodá mu patřičnou 
sílu a energii. Růžová mas-
ka je skvělá na čištění obli-
čeje, působí proti vráskám 
a regeneruje kůži. Taktéž 
relaxační koupel uvolňu-
je nervový systém i svaly, 
utišuje bolest zad i kloubů 
a pomáhá k lepšímu a klid-
nějšímu spánku. Peeling 
s kokosem se používá místo 
mýdla, který krásně čistí 
a vyživuje pokožku. Nebu-
de chybět relaxační hudba, 
klidné prostředí a přátelská 
společnost. 

Věk: 18–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 17.00–19.30 
hodin 
Cena: 250 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste 
do 14. 1. 2021.

23. 1.
UZLÍK ZA UZLÍKEM

Není snad na světě člověka, 
který by nepotřeboval udě-
lat uzel. Věřte, že vázání 
uzlů může být i pořádným 
uměním. Víte, jaký mate-
riál se dá použít při plete-
ní náramků a který je ten 
nejvhodnější? Za pomoci 
uzlíků si vyzkoušíte uplést 
přívěsek a náramek. Při do-
poledním tvoření si u nás 
užijete nejen zábavu, ale 
hlavně si rozvinete jemnou 
motoriku a trpělivost. 
Věk: 9–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 9.00–12.00 
hodin
Cena: 150 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste 
do 20. 1. 2021.

23. 1.
DOPOLEDNE 

S TANCEM ANEB 
TRAMPOTY 

KRÁLÍČKA PETRA
Zveme všechny malé ta-
nečníky na další taneční 
akci taneční skupiny Dan-
ce 4 Fun. Zažijeme dobro-
družné dopoledne s králíč-
kem Petrem. Ukážeme si, 
jak to chodí v naší taneční 
skupině, co obnáší výuka 
tanečního stylu Disco-

-Dance a co vše se můžete 
u nás naučit. Jste zvědaví, 
co všechno králíček Petr 
pro vás přichystal a jaké 
trampoty s ním zažijete? 
Věk: 3–6 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 9.00–12.00 
hodin
Cena: 100 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste 
do 20. 1. 2021.

29. 1.
KLÍČ PLNÝ HER 

| POLOLETNÍ 
PRÁZDNINY 

Neseď o prázdninách do-
poledne doma a přijď si 
zahrát netradiční stolní 
a deskové hry! Zahrajeme 
si turnaj a můžeš vyhrát 
i nějakou odměnu…
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: re-
cepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste 
do 26. 1. 2021.

29. 1.
PO STOPÁCH MINU-
LOSTI | POLOLETNÍ 

PRÁZDNINY
Cestuj s námi časem! 
Společně se vydáme mezi 
bájné dinosaury a poví-
me si něco o jejich životě. 
Po spuštění stroje času se 
ocitneme v pravěku, kde 
se seznámíme s vývojem 
člověka a pračlověkem 
jménem Hugo. Tak nevá-
hej a přidej se k nám!
Věk: 6–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč 

FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 8.00–16.00 
hodin | Ranní hlídání: 
od 6.30 hodin
Cena: 370 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 27. 
1. 2021.

30. 1.
VÝROBA MLÉČNÉ 

I HOŘKÉ ČOKOLÁDY 
S OVOCEM | SLADKÁ 

SOBOTA 
Během sobotního dopo-
ledne si vytvoříme mléčné 
i hořké čokolády s příchutí 
čerstvého či sušeného ovo-
ce a pěkně si je nazdobíme. 
Vytvoříme si dekorativní 
krabičky, do kterých si tyto 
voňavé dobroty zabalíme. 
Necháme se unést vlastní 
fantazií a vytvoříme neče-
kané cukrářské výrobky. 
Čekají na vás i zábavné hry. 
Věk: 8–14 let 
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 9.00–12.00 
hodin 
Cena: 150 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste 
do 28. 1. 2021.

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, pro-
pagační materiály 
jednotlivých akcí, ze 
kterých se dozvíte kon-
krétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
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V rámci Evropských 
dnů handicapu již něko-
lik let Asociace TRIGON, 
o. p. s. vyhlašuje výtvar-
nou soutěž, v letošním 
roce s mottem „Když ne-
můžeš, tak přidej“. Naši 
žáci ze Střední školy, Zá-
kladní školy a Mateřské 
školy, Frýdek-Místek, 
příspěvkové organizace, 
Pionýrů 2352, se pravi-

delně této soutěže účastní. 
Začátkem října jsme 

s velkou radostí přijali zprá-
vu, že ve III. kategorii zví-
tězila výtvarná práce žáka 
základní školy speciální 
Ondřeje Fucimana s ná-
zvem obrázku „Srdcař“. 

Epidemiologická situa-
ce nedovolila předat oce-
nění na slavnostním ve-
čeru „Křišťálový kamínek 

2020“ v Ostravě. Ocenění 
se uskutečnilo v areálu 
školní zahrady ředitelkou 
Asociace TRIGON, o. 
p. s. Olgou Rosenber-
grovou společně s Evou 
Srokovou, které předaly 
Ondrovi ocenění a věcné 
dárky. Předávání se zú-
častnili i Ondrovi rodiče, 
kteří se z úspěchu svého 
syna upřímně radovali.

Prosíme, sledujte webo-
vé stránky www.klicfm. 
.cz, na kterých najdete 
informace o cenách, ter-
mínech apod.

VÝTVARKA
Mozaika

Věk: 9–13 let 
Kreativní kroužek, ve kte-
rém si vyzkoušíte širokou 
škálu rukodělných technik 
a poznáte tradiční i nové 
materiály. Věnovat se bu-
deme i tradicím a zvyklos-
tem. Letos se budeme in-
spirovat světlem, sluncem, 
ohněm i větrem.

Šperkování
Věk: 10–15 let

Úvod do šperkařské tvorby, 
výroba originálních šperků 
i drobných ozdob a deko-
rací do bytu. Seznámení 
s moderními i tradičními 
technikami a postupy. Sou-
částí je i náhled do historie 
výroby šperků a ukázky 
slavných historických ná-
lezů. V letošním roce bu-
deme hledat inspiraci v říši 
hmyzu, ptáků, zvířat sku-
tečných i vymyšlených.

Výtvarníček
Věk: 5–7 let

Výtvarný kroužek zaměře-
ný na rozvíjení výtvarných 
dovedností a jemné mo-
toriky. V průběhu krouž-
ku si děti vyzkouší různé 
techniky výtvarné činnos-
ti. Seznámí se tradičními 
i netradičními materiály 
a postupy. Po celou dobu 
je bude provázet a pomáhat 
kamarádka Třpytka.

Paletka
Věk: 7–8 let

Kreslení, malování, stříhá-
ní i lepení využijí děti při 
své tvorbě. Inspirovat je 
budou například pohádky 
a večerníčky. Vzniknou 
tak postavy, třeba i příše-
ry a nové příběhy. Získají 
informací o českých uměl-
cích jako je např. Josef 
Lada či Ondřej Sekora. Vy-
zkouší si základy ilustrace.

Paleta | mladší
Věk: 9–11 let

Výtvarný kroužek je určen 
pro všechny, kteří chtějí 
kreslit, malovat a tvořit. 
Zároveň prohloubit své vý-
tvarné dovednosti i znalosti 
a dozvědět se něco nového 
o světoznámých umělcích. 
Díky novým technologiím 
si ukážeme známá díla 
a necháme se inspirovat. 

Paleta | starší
Věk: 12–16 let

Kroužek určený zájemcům 
o výtvarnou tvorbu. Lekce 
jsou věnovány jednotlivým 
výtvarným technikám: 
kresbě, malbě a grafice 
s důrazem na získání umě-
leckých kompetencí a roz-
voj estetického vnímání. 

POHYB
Badminton 

Věk: 10–15 let
Začátečníci, pokročilí

Účastník zvládne základ-
ní pravidla a herní činnost 
badmintonu.

Malí sportovci
Věk: 4–7 let

Nejoblíbenější pohybo-
vý kroužek pro naše malé 
široko daleko. Kroužek, 
ve kterém se děti hravou 
a zábavnou formou seznámí 
s různými druhy sportů, her 
a cvičení a zároveň rozvinou 
tak své pohybové dovednos-
ti a koordinaci celého těla.

Sportíci
Věk: 7–12 let

Kroužek pro děti, které mají 
rády pohyb, zaměřený pře-
devším na cvičení na nářadí 
a míčové a pohybové hry. 

Kung–Fu aneb 
sebeobrana hrou

Věk: 8–15 let
Na našich trénincích si 
zvýšíte svou fyzickou 
připravenost, naučíte se 
sebeovládání a hlavně se 
naučíte základům bojové-
ho umění a sebeobrany.

Lukostřelba
Věk: 8–12 let

Kroužek pro děti, které se 

chtějí naučit základům střel-
by z luku. Lukostřelba je 
pohodový, relaxační a dnes 
velmi vyhledávaný sport, 
který pomáhá zklidnit mysl 
a posílit svalstvo celého těla.

TANEC
TANEC | DANCE 4 FUN 
Věk: Baby: 3–5 let | Mini: 

6–8 let | Děti: 9–11 let | 
Junioři: 12–15 let

Taneční kroužky skupiny 
Dance 4 Fun pro kluky 
i holky zaměřené na výu-
ku tanečního stylu Disco 
Dance. V kroužcích se za-
měříme na ladnost pohybů 
a koordinaci celého těla. 
Naučíme se, jak se svým 
tělem pracovat. Společně 
se naučíme, že tanec fun-
guje jako prostředek ko-
munikace na celém světě.

TECHNIKA 

Plastikový modelář
Věk: 9–17 let 

Pro všechny se zájmem 
o plastikové nelétající 
modely, bojovou techniku 
apod. Naučíte se zručnos-
ti, přesnosti, trpělivosti 
a seznámíte se s dějinami 
leteckého průmyslu.

Základy elektroniky 
Věk: 9–15 let

Začátečníci, pokročilí
V kroužku vás seznámíme 
se základy elektroniky. 
Naučíme vás vše potřebné 
o elektronických součást-
kách, o výrobě plošných 
spojů a jejich osazování 
součástkami a správnému 
pájení. Budete provádět 
základní měření a nasta-
vování elektronických 
obvodů. Kroužek bude 
probíhat v odborné učebně 

na Střední škole řemesel 
ve Frýdku-Místku.

Legorobotika
Věk: 9–16 let

Za pomoci stavebnice Lego 
Mindstorms budeme rozví-
jet u dětí technické myšlení, 
učit je základům mechani-
ky, seznamovat je se základ-
ními konstrukcemi strojů, 
principy mechanismů a se 
základy programování. Bu-
dou pracovat soustředěně 
a plánovitě a zpětně vy-
hodnocovat vlastní řešení. 
Důraz bude kladen na tý-
movou spolupráci a schop-
nost obhájit a prezentovat 
vlastní postupy. Děti budou 
řešit problémy metodou tý-
mového projektu, při které 
se budou učit spolupracovat 
v týmu. Zúčastníme se sou-
těže First Lego League.

Ocenění ve výtvarné soutěži

Nabídka kroužků a kurzů SVČ Klíč na školní rok 2020/2021

Ani v nouzovém sta-
vu by neměla být nouze 
o pěkné a veselé zážitky. 
Což takhle obyčejnou pod-
zimní vycházku změnit 
na dobrodružnou cestu 
za pokladem? Zapojte se 
do soutěží, zpestřete si vol-
ný čas a zažeňte nudu!

Učitel + komp + žák + (ro-
diče) = distanční výuka 

Vypadá to, že podle to-
hoto vzorce ještě budeme 
muset nějakou chvíli fungo-
vat. Některým to vyhovuje, 
některým ne, ale všichni se 
shodneme na tom, že nám 
chybí kamarádi, pohyb 
a hraní počítačových her 
a sledování telky už začí-
nají být taky pěkná nuda… 
A my jsem se rozhodli s tím 
něco udělat.

Kryštof Kocur, deváťák 
z „Osmičky“ a několikaletý 
účastník víkendových škol, 
si pro vás připravil Honbu 
za pokladem. Hledání ukry-
tých čísel podle souřadnic 
zaručeně pobaví nejen děti, 
ale i jejich rodiče. Každý 

Víkendová škola není offline 

týden se bude aktivovat 
nové číslo a pak už hurá ven 
za dobrodružstvím. 

Podzimní příroda je bo-
hatým zdrojem inspirace 
a přímo vyzývá k tvoře-
ní. I naše další soutěž vás 
vytáhne ven! Pokud máte 
chuť něco si v přírodě vy-
tvořit a vyzkoušet si tak-
zvaný LAND ART, dejte se 
do práce, samozřejmě s re-
spektem k okolní přírodě.

Máme pro vás i fotosou-
těž, u které můžete zažít 
spoustu legrace. Nejvtipněj-
ší foto na téma Já a „distanc“ 

(aneb Hodit šestku nepomů-
že) získá vstupenku na FM 
City Fest, festival, který 
dokáže roztančit celé město.

A tím nekončíme. Chys-
táme pro vás školu kouzel, 
postupy a fígly, jak na rubi-
kovku, tajemné šifry Mistra 
Benjamína a spoustu dalších 
aktivit. Veškeré informace 
najdete na stránkách www. 
.vikendovaskola.cz

Vypni komp a zhasni 
telku, život přece čeká 
venku!

 Dita Volná, organizátor 
 víkendových škol pro děti
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Ač se může zdát, že C-19 
výrazně ovlivnil sezónu, 
tak kromě sníženého tré-
ninkového objemu pro-
běhlo v tenisovém klubu 
Tennispoint Frýdek-Mís-
tek vše v intencích minu-
lých let a bude to historic-
ky jedna z nejúspěšnějších 
sezón, ne-li vůbec nejlepší. 

Stabilní klimatické pod-
mínky a plné nasazení hrá-
čů i trenérů nám umožnily 
uskutečnit všechny napláno-
vané akce jak v domácím 
prostředí, tak na výjezdech.

V týmových soutěžích 
budou v nadcházející se-
zóně hrát dorostenci I. a II. 
ligu, starší žactvo si nejvyš-
ší soutěž zahraje rovněž, 
když letošní postup na tý-
mové mistrovství ČR jim 
unikl o pověstný jeden míč 
(6/7 ve třetí sadě a v tiebre-
aku 5/7 ve dvouhře prvních 
hráčů, celkově 4:5 na body). 
Nejlepším družstvem klubu 
roku 2020 byl vyhodnocen: 
TEAM BABYTENISU 
– družstvo vyhrálo všech-
na svá utkání a postoupilo 
do nejvyšší soutěže: Patrick 
Cecava, Helena Flaksová, 
Eliška Hlistová, Adriana 
Gálíková, Adam Šopek, ka-
pitán Miroslav Cecava. 

Co o kousíček uteklo 
v družstvech starším žákům, 
naplnilo se individuálními 
úspěchy. Frýdecko-místečtí 
hráči slavili více než 30 tur-

najových titulů a na stovku 
„pódiových“ umístění. Pro-
tože jsme letos kvůli covidu 
bohužel nemohli uspořádat 
tradiční slavnostní předání 
trofejí těm nejlepším v naší 
klubovně, dovolujeme si 
představit nejúspěšnější for-
mou mediální:

NEJLEPŠÍ HRÁČI 
ROKU 2020 – Jan Kli-
mas/2006 (12. hráč ČR, 296. 
hráč Evropy, vítěz 10 turna-
jů, mnohonásobný finalista, 
medailista z mistrovství 
ČR), David Knesl/2006 (26. 
hráč ČR, vítěz 6 turnajů, 
mnohonásobný finalista), 
Daniel Rojíček/2008 (30. 
hráč ČR, vítěz 4 turnajů, 
mnohonásobný finalista), 
Albert Jányš/2009 (64. 
hráč ČR, vítěz 7 turnajů, 
mnohonásobný medailista), 
Patrick Cecava/2012 (jeden 
z nejlepších hráčů regionu 
a ČR, vítěz 4 turnajů, mno-
honásobný medailista)

Je nutno vysoce vyzdvih-
nout i další hráče: Adélu 
Chromcovou, která i přes 
dlouhodobější zranění a ne-
moc dokázala být oporou 
v týmech a sama získala 5 
turnajových titulů, mini-
tenistu Tobiáše Janoviaka, 
rovněž medailistu z mnoha 
turnajů a jednoho z nejlep-
ších hráčů této kategorie 
v MSK, Renátu Janoviako-
vou, Jirku Tylečka, „prvo-
ročáky“ v mladším žactvu, 

Na konci listopadu pro-
běhly v polské Spale mezi-
národní „Závody olympij-
ských nadějí“ v moderním 
pětiboji. Českou repub-
liku a Frýdek-Místek re-
prezentovali v kategoriích 
U17 Anna Studénková 
a Štěpán Surma.

Anička v konkurenci 26 
závodnic obsadila pěkné 
9. místo. Tradičně výborně 

zaplavala. 200 m za 2:16 
min. V laser runu 3x 800 m 
se střelbou na 10 m ji trochu 
pozlobila střelba, ale v běhu 
zabojovala a odměnou je jí 
umístění na devátém místě.

Štěpán měl celkem 
22 soupeřů a umístil se 
na výborném 3. místě, 
když skvěle zaplaval, 
200 m pod 2 min. Výbor-
ně běžel, bohužel střelba, 

kterou ovládá, jej výrazně 
zradila. Především díky 
své bojovnosti a skvělé-
mu finiši v posledním kole 
z toho byl nakonec bronz.

Společně pak absolvo-
vali závod štafet v katego-
rii U19, kde k tradičním 
disciplínám přibyl i šerm. 
Zde ukázali, že byť star-
tují i s o dva roky staršími 
soupeři, um šermířský jim 
jde a shodně si připsali 
osm výher a šest proher. 
Plaveckou část na 2x 100 m 
s velkým náskokem vyhrá-
li, když pokořili hranici 
1:54,5 min. V kombinova-
né části běhu se střelbou 
pak bojovali o umístnění 
v TOP 10 a to se podařilo.

„Děkujeme Aničce 
a Štěpánovi za vzornou 
reprezentaci nejen ČR, ale 
i našeho města a klubu,“ 
podtrhl účast na těchto 
závodech předseda klubu 
Pavel Gazda.

Semifinálové skupi-
ny letošního ročníku 
Memoriálu Vlastislava 
Marečka se budou hrát 
netradičně pouze jedno-
kolově, tedy bez odvet.

Koronavirová situace po-
chopitelně zasáhla i do pro-
gramu letošního ročníku 
Memoriálu Vlastislava Ma-
rečka. Pohárovou soutěž pro 
kategorii U16 čekají semifi-
nálové skupiny. Za normál-
ních okolností by některé 
zápasy mohly odehrát již 
v prosinci, vzhledem k výše 
zmíněné situaci to však ne-
bude možné a utkání se tak 
přesunou na zimu 2021. Aby 
se program zvládl, budou se 
tentokrát skupiny hrát jedno-

kolově, tedy bez odvetných 
zápasů. To znamená, že kaž-
dý tým odehraje v základní 
skupině tři zápasy. Jestli to 
bude v domácím, či venkov-
ním prostředí, je už na do-
mluvě jednotlivých klubů.

Podotýkáme, že Frý-
dek-Místek se prokousal 
do semifinálových skupin 
po vítězných zápasech nad 
Prostějovem a Slováckem. 
Los nám pak přiřkl „skupi-
nu smrti“ se Spartou Praha, 
Baníkem Ostrava a Vikto-
rií Plzeň. Samozřejmě dou-
fáme, že situace na začátku 
roku 2021 bude příznivá 
a atraktivní semifinálové 
zápasy se budou moci bez 
problémů odehrát.

Frýdecko-místečtí tenisté v historicky nejúspěšnější sezóně

Semifinále Marečkova 
memoriálu jednokolově

kteří se snažili intenziv-
ně sbírat body a ostruhy 
na okruhu, v neposlední 
řadě bych chtěl zmínit i ba-
bytenistky Helenku Flakso-
vou a Eli Hlistovou, které se 
na závěrečném turnaji své 
kategorie (v roce 2021 už bu-
dou MŽ) setkaly ve finále.

Díky všem, kteří se snaží 
sportovat a závodit, protože 
soutěže jsou neoddiskuto-
vatelnou součástí celého 
procesu, dokáží přinášet 
hromadu radosti a kolik 
endorfinu uvolní... Neztra-
tili jsme se ani na poli po-
řadatelském a znovu dostali 
od ČTS důvěru při pořádá-
ní prestižních „áčkových“ 
turnajů mladších a starších 
žáků, v dubnu jsme hostili 
exhibici Jiří Veselý – Mirai 
Navrátil, náš klub komplet-
ně zajišťoval servis při MČR 

na otevřených dvorcích do-
spělých v Ostravě (rozhod-
čí, sběrači, technická četa), 
se střediskem volného času 
Klíč F-M jsme se tradičně 
spolupodíleli na dvou termí-
nech Prázdnin ve městě. 

Velké poděkování smě-
řuje rovněž ke všem našim 
přispívatelům, hlavně pak 

k tomu největšímu – Sta-
tutárnímu městu Frýdek-
-Místek – za podporu klubu 
TENNISPOINT, bez těch-
to prostředků bychom jen 
stěží mohli vést děti a mlá-
dež k pohybu, sportování 
a vychovávat šampióny. 
 Jiří Vykoukal, manažer 
 TK TENNISPOINT F-M

Závody olympijských nadějí
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Statutární město 
Frýdek-Místek spravu-
je zhruba 20 kilomet-
rů cyklostezek vedou-
cích kolem břehů řeky 
Ostravice, přehrady 
Olešná, ale taky na-
příklad napříč nej-
lidnatějším sídlištěm 
Slezská ve Frýdku. Síť 
cyklostezek se snaží 
město rozšiřovat. Hle-
dá různé možnosti, jak 
to udělat co nejrych-
leji. Nyní plánuje vést 
cyklostezku nejzeleněj-
ším sídlištěm Riviera 
v Místku. 

Cyklostezka by měla 
odvést cyklisty z frek-
ventované komunikace 
Frýdlantská a nabídnout 
jim bezpečnou jízdu 
a spojení se sídlištěm. 
Vše je ve fázi záměru. 
V současné době se při-
pravuje studie, do kte-
ré budou promítnuty 
i názory občanů vzešlé 
z on-line dotazníku. Re-

alizace cyklostezky se 
bude odvíjet od dostatku 
financí.

„Cyklostezka má vést 
po již vybudovaných 
chodnících, které jsou 
dostatečně široké pro 
to, aby část z nich moh-
la sloužit pro bezpečnou 
přepravu cyklistů. O tra-
se je již rozhodnuto, po-
vede od křížového pod-
chodu „U Vykopnutého“ 
kolem základní školy 
a bývalého střediska 
Jadran až k nábřeží Os-
travice. Ovšem, po které 
straně chodníku by měla 
vést, co a jak by mělo 
tvořit dělicí pás, o tom 
jasno ještě není. S roz-
hodováním nám mohou 
pomoci občané, pro-
střednictvím vyplnění 
jednoduchého dotazní-
ku,“ řekl náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.  

Město samozřejmě má 
základní představu, ale 
jeho vedení i architekt 

by rádi do rozhodování 
zapojili i občany. „Bu-
deme rádi, pokud vě-
nujete pět minut svého 
času vyplnění online 
dotazníku, který nám 
ve výsledku pomůže 
navrhnout cyklostezku 
odpovídající vašim před-
stavám. Stačí kliknout 

na odkaz, otevře se vám 
dotazník, který vyplní-
te a odešlete. Vyplněný 
dotazník se automaticky 
odešle do naší schrán-
ky,“ popsal distribuci 
dotazníku mezi občany 
hlavní architekt Ondřej 
Zdvomka. 

Dotazník lze jednodu-

še přeposílat, což umožní 
získat co nejvíce respon-
dentů. „Pošlete dotazník 
i svým známým, kteří by 
se rádi zapojili, a pod-
pořte nás v tom, aby 
nová cyklostezka byla 
co nejvíce na míru obča-
nům,“ vyzval architekt 
Zdvomka.

Rivierou má vést cyklostezka, lidé mohou ovlivnit její podobu 

Dotazník
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0vcTLhmmmUyyvi7VwhAScQJz8l_1SH3iHLHv_HGH6THC3fA/viewform?usp=sf_link

(nebo přes qr kód níže, web města či facebook @architektfm)

6.

Označte jen jednu elipsu.

Cyklista

Chodec

Obě skupiny jsou rovnoprávné

7.

Označte jen jednu elipsu.

asfalt žulovu kostku

zámkovou dlažbu mlat

Víte kdo má přednost na společné stezce pro cyklisty a chodce?

Jaký materiál cyklostezky preferujete?

10.

Označte jen jednu elipsu.

cihlová nebeská

svítící ve tmě bez barvy

odlišený materiálem

V jaké barvě by se Vám cyklostezka líbila?
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| mimo předplatné | St 17. 2.2021 | 
cena 320 Kč v předprodeji, 350 Kč 
na místě – koncert Luboše Pospíšila 
s obnovenou kapelou P5 | cena 320 Kč 
v předprodeji, 350 Kč na místě

Cyklocestování 2021 
| Pá 12. – Ne 14. 3. 2021 | permanent-
ka 390/350 Kč, Blok A 100/80 Kč – 
cestovatelský festival

Bratři Ebenové 
| mimo předplatné | Čt 29. 4. 2021 | 
cena 450/400 Kč – koncert – průřez 
tvorbou 1984–2014

Lady Oskar 
| mimo předplatné | St 12. 5. 2021 | 
cena 550 Kč – představení div. Kalich 
např. s herečkou Janou Paulovou

KINO
Filmový klub
PO 4. 1. v 19.00

Chlast
DK | drama | 15+ | titulky | 116 min. | 
130 / 110 Kč

ÚT 5. 1. v 19.00
Svět podle Muchy 

ČR | dokumentární | 12+ | česky | 100 
min. | 130 / 110 Kč

PO 11. 1. v 19.00
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 min. | 
130 / 110 Kč

PO 18. 1. v 19.00
Disco 

NOR | drama | 12+ | titulky | 94 min. 
| 130 / 110 Kč 

PO 25. 1. v 19.00
Parking 

RUM / ES | drama | 12+ | titulky | 110 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 26. 1. v 19.00
Helmut Newton: Nestoudná krása 
GER | dokumentární | 15+ | titulky | 
93 min. | 130 / 110 Kč

Bio senior
ST 6. 1. v 10.00

Šarlatán 
ČR / IRL / PL / SR | životopisný | 12+ 
| česky | 118 min. | 60 Kč

ST 13. 1. v 10.00
Princezna zakletá v čase 

ČR | pohádka | přístupný | česky | 115 
min. | 60 Kč

ST 20. 1. v 10.00
Meky 

ČR / SR | dokumentární | přístupný | 
slovensky | 80 min. | 60 Kč

ST 27. 1. v 10.00
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 min. 
| 60 Kč

Bijásek
SO 16. 1. v 15.00

Mulan 
USA | dobrodružný | přístupný | da-
bing | 106 min. | 80 / 60 Kč

SO 30. 1. v 15.00
Princezna zakletá v čase 

ČR | pohádka | přístupný | česky | 115 

skladeb. Instrumentální propojení 
houslí, piana a cella vytváří dokona-
lý souzvuk a výjimečný zážitek. In-
strumentální synergii doplní zpěvák, 
sólista Národního divadla Morav-
skoslezského a sólista Hudby Hradní 
stráže – pan Tomáš Savka.

Čt 28. 1. v 19.00
Farana Piano Duo 

| př. sk. Komorní koncerty | Historic-
ký sál ZUŠ | Vstupné: 150 kč / 100 Kč 
senioři, studenti do 26 let, ZTP/P 
Farana Piano Duo vzniklo v roce 
2010 a jeho členy jsou manželé 
Martina a Adam Faranovi. Oba kla-
víristé pedagogicky působí na Ja-
náčkově konzervatoři a Gymnáziu 
v Ostravě, jsou vyhledávanými ko-
repetitory a pravidelně koncertují 
u nás i v zahraničí. Věnují se tvorbě 
Franze Schuberta a převážně roman-
tickým autorům – např. Dvořákovi, 
Rachmaninovi aj.

Výstavy
1.–31. 1.

Ivo Novák: Pocta Picassovi 
a jeho příteli Matissi

Ivo Novák je malířem mnoha mo-
tivů a stylů. Přes krajinářská a pří-
rodní témata, inspirovaná nejen 
malířovým dětstvím, až po osobité 
obrazy tajemných zátiší, figurálních 
kompozic a okamžiků zachycují-
cích nevšední krásy života. Srdečně 
vás zveme na jedinečnou výstavu, 
kterou autor s úctou a láskou připo-
míná dva mistry – výtvarníky, kteří 
dramaticky ovlivnili vývoj umění 
v druhé polovině 20. století. Výstava 
je prodejní. 

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz
Dárkové poukazy

Od 1. 12. je na recepci Národního 
domu znovu spuštěn prodej DÁR-
KOVÝCH POUKAZŮ v hodnotě 
450 Kč a 250 Kč a také VSTUPE-
NEK na akce, vhodné i jako tipy 
na vánoční dárek. Vstupenky lze 
koupit také online – více informací 
na www.kulturafm.cz.

Tipy na vánoční dárky
V prodeji od 1. 12. 2020.
Předplatné sezóna 2021

Stále máte možnost zakoupit si Před-
platné na sezónu 2021 a zajistit si 
tak kvalitní kulturní zážitek. Potěšte 
sebe či své blízké tímto originálním 
dárkem.

Chytré rozptýlení 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 1 350 Kč / 
1 200 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Přední herecké osobnosti v inscena-
cích, které vás pobaví osvěžujícím 

humorem.
Představení:
- Jak jsem vyhrál válku / Divadlo A. 
Dvořáka, Příbram
- Mužské oddelenie / Radošínské na-
ivné divadlo
- Kleopatra / La Fabrika

Silné příběhy 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 1 350 Kč / 
1 200 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Dramatické lidské osudy, vždy ak-
tuální společenská témata i komické 
momenty.
Představení:
- Matka / Vršovické divadlo MANA
- Relativita / Divadlo v Řeznické
- Scény z manželského života / Agen-
tura Harlekýn

Ostravská divadla 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 690 Kč / 
630 Kč (ZTP/P a senioři) / 420 Kč 
(studenti)
Úspěšné a žádané inscenace ostrav-
ských divadel.
Představení:
- Thrill Me (Vzruš mě!) / Národní 
divadlo moravskoslezské
- Lásky jedné plavovlásky / Divadlo 
Petra Bezruče
- Lakomec / Divadlo Mír

Kruh přátel hudby 
| Předplatné hudba

Národní dům | Cena: 510 Kč / 360 Kč 
(studenti, ZTP/P a senioři)
Klasická hudba v podání špičkových 
českých interpretů a souborů v Ná-
rodním domě.
Představení:
- The Stringz a Tomáš Savka / Novo-
roční koncert s přípitkem
- Indi Stivín a Alice Springs
- Victoria Ensemble / Múza Ver-
sailles

Komorní koncerty 
| Předplatné hudba

Historický sál ZUŠ | Cena: 450 Kč / 
300 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Kouzelné večery s klasickou hudbou 
v secesním sále Základní umělecké 
školy.
Představení:
- Benda Quartet
- Trio Harmonia / Slavné operní, 
operetní a muzikálové duety
- Ostrava Brass Quintet

Chrámové koncerty 
| Předplatné hudba

Místní chrámy | Cena: 330 Kč / 
250 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Duchovní i světská klasická hudba 
v místeckých kostelích.
Představení:
- Kchun / Purgatio
- Via vitae Comenius

Další tipy na dárky:
Luboš Pospíšil a 5P 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

ONLINE
Vánočně do ouška 

20. – 26. 12.
Pro děti a mládež připravujeme lite-
rárně dramatické čtení na téma vá-
nočních zvyků, které jsou zachyce-
ny v nejrůznějších dílech literatury. 
Světem knížek známých českých au-
torů, kteří poeticky či vtipně popisují 
období Vánoc, „provede“ herečka 
a loutkoherečka Vladimíra Philippo-
vá. Celý záznam pořadu bude k dis-
pozici 20. 12. od 18.00 hodin do 26. 
12. na youtube kanálu KulturaFM 
a Městská knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, a také na fa-
cebooku Kultura F≈M a Knihovna 
FM.

Národní dům, známý neznámý 
od 22. 12.

Známá i neznámá zákoutí Národní-
ho domu s námi můžete poodhalit 
prostřednictvím virtuální prohlíd-
ky spojené s výstavou. Historická 
stavba letos oslavila 120 let od své-
ho dokončení a velkolepé slavnosti 
k znovuotevření pro veřejnost, která 
se konala 4. a 5. července roku 1900. 
Slovy současníka té doby „národní 
a kulturní tvrz Pobeskydí“, kterou 
Národní dům bezesporu byl, můžete 
zhlédnout v jedinečné autorské au-
diovizuální sekvenci, kterou svým 
slovem doprovodí kulturní publicist-
ka, básnířka a v neposlední řadě také 
předsedkyně spolku Krasomil Rada-
na Šatánková.

Zbrusu nová talk show 
| připravujeme

Zelený bar v Národním domě je 
časem prověřené besední místo. 
Oslovili jsme regionální umělce 
z okolí Frýdku-Místku, se kterými 
spolupracujeme na přípravě speci-
ální umělecké talk show. Zaměříme 
se na svět kultury a probereme ho ze 
všech stran – neformálně, s humo-
rem a nadsázkou. Již brzy vám na-
bídneme první výstupy.
Podrobnosti o všech plánovaných 
pořadech budeme postupně upřes-
ňovat na našich webových stránkách 
www.kulturafm.cz.

Hudba
Čt 7. 1. v 19.00

The Stringz a Tomáš Savka 
| př. sk. Kruh přátel hudby | Národní 
dům | Vstupné 350 Kč
Classical pop band The Stringz vás 
příjemně překvapí osobitými aran-
žemi známých klasických, swin-
gových, popových a muzikálových 

Kultura musí čekat na uvolnění přijatých opatření
Dle vládních nařízení se od 22. října 2020 od 6 hodin nemohou konat tyto akce:
koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních 
prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, poutě 
a podobné tradiční akce, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních 
objektů, hvězdáren a planetárií…  (může být aktualizováno, sledujte další média i weby jednotlivých subjektů)
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min. | 80 / 60 Kč
Nedělní divadélka

| Vstupné: 70 Kč | Vhodné pro děti 
od 3 let 

Ne 10. 1. v 15.00
JAK SE LOTYNKA 

NAPRAVILA 
| Divadlo Od ucha k uchu 

Pohádka zavede děti na zámek, kde 
žije král se svou dcerou Lotynkou. 
Princezna je rozpustilá, zapomnětli-
vá a neposlušná, ale ona i děti zjistí, 
že takové chování nikomu radost 
nedělá, a proto své chování změní 
a napraví se.

Ne 17. 1. v 15.00
CESTUJEME PO SVĚTĚ 
S MYŠKOU KLÁRKOU 

A VEVERKOU TERKOU 
| Divadlo Ententýky

Veselá, interaktivní pohádka s pís-
ničkami, vhodná pro děti od 3 let.

Ne 24. 1. v 15.00
BYLA JEDNOU KOŤATA 

| Divadlo Sympatie
Dobrodružství kocourků Macourka 
a Canfourka a jejich kamarádky Pa-
cičky. V pohádce plné písniček mů-
žeme sledovat, jakými způsoby se 
dá léčit bolavý Canfourkův zub, jak 
se vyhnout neustálému mytí, které 
po koťatech vyžaduje Teta Micka, jak 
se dají prodávat kočičí ouška a krky 
kocouru Mourovi, jak se hledá kočičí 
koření a jak není vhodné pokoušet se 
zdolávat vodní toky a hrát si na ná-
mořníky s děravým plavidlem.

Ne 31. 1. v 15.00
ZIMNÍ POHÁDKA 

| Pohádkové divadlo Brno
Černoušek se vypraví na sever, 
do Grónska, aby konečně uviděl 
sníh. Seznámí se s Eskymákem Na-
nukem, ledním medvědem Ursusem, 
poprvé bude sekat díru do ledu a ulo-
ví rybu a hlavně – uvidí sníh a potká 
Sněhovou vločku.

Výstavy
1.–31. 1.

Hana Buchtová: Průřez tvorbou 
2017–2020

Hana Buchtová je zkušenou uměl-
kyní tělem i duší. Její jedinečná abs-
traktní tvorba prolíná malbu akrylem 
a techniku práce s horkým a stude-
ným voskem nazývanou enkaustika. 
Jednotlivá díla k člověku promlouva-
jí a probouzejí různé druhy emocí, 
stejně jako autorka vkládá do kaž-
dého obrazu také svou životní zku-
šenost. Proplujte s námi její tvorbou 
ve foyer nové scény Vlast. Výstava je 
prodejní.

Divadla
Út 12. 1. v 19.00

Transky, body, vteřiny 
| Divadlo Petra Bezruče | Vstupné: 
280 Kč | př. sk. Ostravská divadla
Za časů dávných bohů, hrdinných 
náčelníků a psychopatických dik-
tátorů neklidem zmítaná země zro-
dila hrdinku. Byla jí Zdena. Mocná 
princezna zocelená žárem olympiád. 
Tretry, vášeň, nebezpečí. Její odvaha 
změní svět. Co na tom, že jí pod no-
sem raší tmavý knírek – hlavně když 
na běžecké dráze trhá rekordy. Brzy 
se stane miláčkem Československa 

a celého atletického světa. Ale ti, kte-
ré nechává za sebou, se začnou pídit 
po příčinách jejího úspěchu. Nová 
hra Tomáše Dianišky inspirovaná 
skandálním osudem československé 
atletky, rodačky z nedalekého Pas-
kova, jejíž sportovní úspěchy byly 
vymazány z naší novodobé historie.

Út 19. 1. v 19.00
Jak sbalit ženu 2.0. 

| Divadlo pod Palmovkou | Vstupné: 
450 Kč | př. sk. Chytré rozptýlení | již 
jen přístavky
Divadelní verze českého bestselleru 
o technologii milostného lovu. Jste 
nešťastně zamilovaní? Chcete se 
konečně seznámit s dívkou? Chcete 
získat ženu, která vás ignoruje (ane-
bo nazpět tu, která vás opustila)? 
Nová hra Studia Palm Off se tento-
krát bude věnovat především milost-
ným vztahům a stereotypům, které 
v nich panují. Autor knižní předlohy 
působil několik let jako vztahový 
poradce a posbíral řadu poznatků 
o mužských stereotypech a nejčas-
tějších komunikačních chybách, 
které muži při navazování vztahů 
dělají. Jeho úspěšná knižní příručka 
je zároveň doplněná i řadou prak-
tických cvičení, a tak si přímo říká 
o divadelní podobu…

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka 

Oddělení beletrie je přesunuto 
do prostor v Národním domě na ul. 
Palackého. Naučné oddělení je slou-
čeno se stávající studovnou Místek. 
Oddělení pro děti a mládež je slouče-
no s hudebním oddělením.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
www.ticfm.cz
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

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

Seznam hygienických opatření 
a bezpečnostních pokynů naleznete 
na webových stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumenty-
-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Výstavy:

Kdo inzeruje, prodá
„Jak může svět zvěděti, že máš něco 
dobrého na prodej, když to nikomu 
neoznámíš?“ Jak dovedli využívat 
reklamu místní obchodníci, řemesl-
níci nebo představitelé společenské-
ho života ve Frýdku a Místku v době 
1. poloviny 20. století, vám přiblíží 
naše výstava.
Výstava potrvá do 10. ledna 2021.

Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA 

Více informací na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.

STUDIJNÍ KNIHOVNA
Nabízíme všem zájemcům o odbor-
nou a regionální literaturu více než 
38 000 svazků a také několik druhů 
přírodovědných a společenskověd-
ných vědeckých časopisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí, čtvr-
tek: 9.00–12.00, 13.00–17.00. Pátek: 
9.00–12.00

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

.ŠKolA jógY KARAKAl

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

www.joga-karakal.cz
FB: Škola jógy Karakal 

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

Chceme popřát všem našim milým 
přátelům jógy nádherné prožití ad-
ventního času v poklidu a s pozitivní 
myslí.
Ať Vánoce v pohodě a lásce prožijete 
a pak v novém roce ať se Vám splní 
cokoliv jen chcete.
A nezapomeňte se dívat na naše 
webové stránky, kde pro vás připra-
vujeme a nabízíme stále něco nové-
ho.

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás. 

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

STUdIo jógA pod Věží 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz
Středa od 15.45 do 16.45

Jogínci 5–10 let 
Cena: 100 Kč/jednorázové lekce, 
není kurz. Lektorka: Magda Páclová.

jógA V dENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy jógy září–prosinec 2020

Více informací na webu.

SAHAdžA jógA

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

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

jógA BERKANA

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz
Každý čtvrtek od 15.45–16.45
Zdravá záda jógově – kurz

Každý čtvrtek od 17.00–19.00
Kriya Jóga – pro pokročilé, kurz

Každý pátek od 16.00 - 18.00
Terapeutická jóga, kurz

lIdoVÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

MAgNolIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: 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

dIVAdlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

Vzhledem k nejasnému vývoji 
současné situace aktuální nabídku 
představení najdete na webu www.

divadloctyrlistek.cz

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., 
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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 

KUlTURNí dŮM FRÝdEK

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

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

Web: 
www.kdfrydek.cz

SVČ KlíČ

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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 

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtěžek ze 
vstupného jde na rozvoj Faunaparku!

TANEČNí SKUpINA AKTIV

721 303 718, 774 948 055
https://tsaktiv.wixsite.com/

tsaktiv@gmail.com 
FB: TS AKTIV

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

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

ATElIÉR KRESBY A MAlBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATElIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

737 178 841
vera.neu@email.cz

Nabízím 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.

Tvoříme během celého roku. 
Jsme na FB.

dIVAdElNí KlUB d.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

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

Rezervace:
web: http://klubdna.cz/

lUMpíKoV

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

776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz

TANEČNí ŠKolA jUST dANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ ATElIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

CAMpANA - Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek 
MgA. Hana Pernická

Tel.: 774 161 802
Info@skolacampana.cz
www.skolacampana.cz

Nabízíme pravidelné programy 
a akce pro rodiče s dětmi, dopolední 
Miniškolku pro děti bez rodičů, od-
borné přednášky i semináře.

Montessori pracovna 
pro rodiče s dětmi 1,5–3 roky

V pečlivě připraveném prostředí 
Montessori pracovny si mohou ro-
diče s dětmi vyzkoušet práci s Mon-
tessori pomůckami a materiálem. 
Věnujeme se zde především aktivi-
tám praktického života, rozvíjíme 
s dětmi smyslové vnímání, jemnou 
i hrubou motoriku, řečové, hudební 
i výtvarné dovednosti. Děti zde mají 
možnost zvykat si na kolektiv dětí 
a dospělých, rozvíjet komunikaci, 
své sociální kontakty a dovednosti.
Termín: úterý 8.30–10.00, 10.15–
11.45

Jogínci
Jógu nabízíme ve spolupráci s Jó-
gou pod věží. Jogínci – to je jóga 
pro všechny zvídavé děti, vedená 

hravou formou. Děti si při ní hrají 
na různá zvířátka, vyslechnou pou-
tavé příběhy a zahrají si hry.
Termín: úterý 14.00–15.00 (pro 
děti od 4 do 7 let)

Hudební škola Yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební 
školou Yamaha. Program spojuje 
několik aktivit do uceleného celku: 
rytmizace písní, pohyb, hra na zá-
kladní Orffovy nástroje (dřívka, 
rolničky, činelky, bubínky a další), 
výtvarná činnost, od 4,5 let základy 
hudební nauky a hry na flétnu, práce 
s boomwhackers, zvonkohrami…
Termín: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsíců 
– čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

cvičení pro ženy
Kurzy ve spolupráci s FyzioM. Sku-
pinové cvičení pro děti od 5 let dle 
konceptu DNS FIT KID a zdravotní 
skupinové cvičení pro ženy po poro-
du pod vedením zkušené fyziotera-
peutky. Více na: www.fyziom.cz

STolÁRNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
Tel: 775 567 333

E-mail: 
stolarna@klub-stolarna.cz

HUdEBNí KlUB SToUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

TELEFON a FAX: 597 43 18 88 
Email: STOUN@APPLET.CZ 

WWW.STOUN.CZ

CÍTÍTE CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné 
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200
martinsz@plicedomu.cz | +420 605 017 245
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Výjimečná situace 
roku 2020, pozname-
naná Covidem 19, vy-
škrtala z kulturního 
kalendáře většinu akcí 
a ani na samotném jeho 
konci tomu není jinak. 
Lidé si ani na Štěpána 
nespraví chuť a při-
jdou o další ročník 
tradiční výstavy betlé-
mů, kterou o vánočním 
čase pořádá Tiskárna 
Kleinwächter.

„K umocnění krásného 

prožitku jako vždy měly 
i v letošním roce zaznít 
krásné tóny živé vánoční 
hudby pod vedením Te-
rezy Baronové, doplněné 
prací řezbářů pod vede-
ním Lupo Anetty a sbír-
kou Charity na pomoc 
potřebným, které dopl-
ňují úžasnou atmosféru 
Vánoc bez komerčních 
úmyslů, protože Vánoce 
nejsou o penězích, ale 
o radosti. V tomto roce 
je přitom obzvláště nut-

né si připomenout a uvě-
domit podstatu Vánoc, 
protože ne všichni budou 
mít to štěstí a možnost 
letošní Vánoce prožít 
tak, jak v minulosti byli 
zvyklí,“ posteskl si Josef 
Kleinwächter, hlavní or-
ganizátor. 

Jeho výstava betlémů, 
která už se z prostor tis-
kárny musela rozšířit 
do větších prostor sou-
sední budovy 8. základ-
ní školy, narostla do ta-
kových rozměrů, že je 
považována za největší 
v České republice. „Po-
slední výstava v roce 
2019 nabídla ke zhlédnu-
tí 204 betlémů a navští-
vilo ji již více jak 12 tisíc 
hostů. A za těch 18 let 
naši výstavu spatřili ná-
vštěvníci ze Slovenska, 
Polska, Německa, Fin-
ska, Holandska, Anglie, 
Ruska, Turecka, Indie, 
Jižní Afriky, Kanady, 
USA, Mexika, Argentiny 
a Austrálie a Peru,“ těší 
Josefa Kleinwächtera, 
který ale statistiky letos 

VÁNOČNÍ 
POHLAZENÍ 
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

99.0 FM | 107.3 FM | R-OVA

během adventu Po–Pá 9.45–10.00 
 vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12. 2020  13.00–14.00

Tradiční výstava betlémů „u Kleinwächterů“ se letos nekoná

NA 8. ZŠ F-M: Prostory tiskárny už byly vystavovate-
lům malé…  Foto: Petr Pavelka

VERONA: V Itálii se koná největší výstava betlémů 
na světě a i Frýdek-Místek má dodat své exponáty.

nerozšíří. Vystavovatele 
si však už „svět“ všiml, 
a tak se může pyšnit 
pozvánkou na největší 
světovou výstavu betlé-
mů, která se každoročně 
koná v italské Veroně. 
„Komise vystavovatelů 
pro účel světové výsta-
vy vybrala 24 exponá-
tů z naší sbírky. Je to 
pro nás jedno z největ-
ších ocenění. Bohužel, 
vzhledem k vyhlášení 
výjimečného stavu kvůli 
pandemii, nejen v České 

republice, ale i v Itálii 
a dalších evropských ze-
mích, výstava se k naší 
lítosti letos nebude ko-
nat ve Frýdku-Místku 
ani ve Veroně,“ lituje 
Josef Kleinwächter, ale 
může jej utěšovat, že 
pozvání do Verony pla-
tí i pro příští rok 2021. 
A k němu budou vzhlí-
žet i pravidelní účastníci 
frýdecko-místecké vý-
stavy, která si snad také 
připíše jen jednoroční 
nucenou pauzu.  (pp)
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

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

tel.: 776 690 085

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.

MALÍŘSKÉ
PRÁCE

PROFI A ČISTĚ 
604 145 641

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
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ČISTÍME:
sedací soupravy, 
koberce, firmy,
školy, školky 
ÚKLIDY

Tel.: 732 494 040MALÍŘI, ZEDNÍCI

INSTALATÉŘI

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

Významný exportér Moravskoslezského kraje 
v oblasti strojírenské výroby aktuálně přijme 
do svých provozoven zaměstnance na pozice:

•  Montér ocelových konstrukcí
•  Svářeč kovu

Nabízíme prémie, možnost přesčasů, 
pomoc řešení finanční tísně a další benefity.

Více informací na www.motorlucina.cz/zamestnani/ 
nebo Bc. Martina Hromková, personalistka, 

email: m.hromkova@motorlucina.cz, 
telefon: 720 948 921

MOTOR LUČINA spol. s r.o.


