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Rady města

slovo primátora
Vážení občané, asi každý z nás už chtěl mít rok 2020, 

v němž nás koronavirus připravil o svět, na který jsme byli 
zvyklí, za sebou, abychom s nadějí mohli hledět vstříc roku 
2021, který s vakcínou nese příslib toho, že se věci, byť bo-
lestně, budou vracet do normálu. Přelom roku ve Frýdku-
-Místku proběhl příznačně. Ve snaze zachovat při loňském 
zcela vykuchaném kulturním kalendáři alespoň nějakou 
tradiční akci jsme dali KultuřeFM prostor k uspořádání 
obvyklého ohňostroje v režii města. Při nejistém vývoji 
a stále se měnících opatřeních, čehož jsme si v míře vrcho-
vaté užili vlastně po celý rok, se měnila avizovaná forma 
i čas a nakonec se ohňostroj uskutečnil až na Nový rok. 
Vše bylo bohužel v mlze, podobně jako je mlhavý výhled 
dalších dní. Ale přesto vaše účast na mostě prokázala, že 
touha lidí po společných zážitcích je velmi silná za všech 
okolností, že jsou věci, kterých se nechceme vzdávat 
a jsme ochotni je hájit. Velmi si cením těch, kteří se pak 
na sociálních sítích neváhali postavit negativistickým sku-
pinám, podle nichž je radnice odpovědná za všechno špat-
né, včetně počasí. Naplňuje mě to optimismem, že ještě 
ve společnosti nevymizel zdravý rozum, s nímž můžeme 
zvládnout i nadcházející těžké měsíce. Náš společný nepří-
tel je koronavirus, nehledejme jej v někom jiném, a zdravý 
rozum nám velí, že jediné současné možné řešení, jak se 
s ním vypořádat, je v očkování. Ulevíme tím přetíženým 
zdravotníkům, kteří si neměli čas oddechnout ani v obdo-
bí ke klidu a pohodě předurčenému. Patří jim obrovské 
poděkování. Michal Pobucký

Rozhovory se zástupci vedení 
města (str. 3, 10, 12, 13)

Dálnice D48 okolo Frýdku-Místku 
se bude stavět i přes zimu (str. 6)

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen 
pro ně – V. (str. 9)

Krizový štáb Statu-
tárního města Frýd-
ku-Místku byl svolán 
i mezi svátky 28. prosin-
ce, protože z republiko-
vých čísel bylo zřejmé, 
že se situace, tak jak 
ostatně vedení města 
po předvánočním uvol-
nění opatření předpo-
vídalo, neustále zhoršo-
vala. Ředitel frýdecké 
nemocnice ji dokonce 
označil za kritickou.

Na úvod jako vždy do-
stala prostor krajská hy-
gienická stanice, která už 
přivyklá vysokým statis-
tikám hodnotila aktuální 
čísla smířlivě. „Kolem 
Vánoc výsledky narostly 
na hrozná čísla, ale je to 
dáno hlavně antigenní-
mi testy, protože kdo má 
pozitivní test, překlápí se 
jako pozitivní do systému 
karantény a někteří lékaři 
se toho chopili ve velkém. 
Komunitní přenosy v ro-
dinách jsou ale na stejné 
úrovni, není to extrémní. 

Školská zařízení, i když 
nefungují, tak dobíhají in-
kubační doby, objevují se 
stále žáci i učitelé, ve zdra-
votnictví je to trošku lep-
ší a sociální služby se dá 
říct, že zůstaly na stejné 
úrovni, takže spíš klid 
prozatím,“ hodnotila stav 
před koncem roku Blažena 
Braunsteinová.

„Jsem rád, že u nás je 
ta situace stabilizova-
ná, otázka je, co to udělá 
po Vánocích,“ reagoval 
primátor Michal Pobucký. 
„Myslíme si to taky – le-
den a únor bude trošku 
kritický,“ potvrdila zá-
stupkyně krajské hygie-
nické stanice.

„Já nemám tak dobré 
zprávy, situace v nemoc-
nici je už nyní kritická. 
S personálem se pereme, 
povolali jsme lidi z dovo-
lené, i bez příznaků po-
zitivní, abychom mohli 
zajistit službu. Máme 13 
lůžek na ARO pro covid, 
dnes jich ale máme 17, 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ: Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, se 1. ledna 
uskutečnil tradiční ohňostroj v netradičním čase. Nebyla to pohádková podívaná, ale 
i tak byl most plný.  Foto: Petr Pavelka

Bikesharing neboli sys-
tém sdílení kol funguje 
ve městě úspěšně od roku 
2018. Dosud tuto službu 
zajišťovala společnost 
Rekola. Od nového roku 
ale má nového provozo-
vatele, a to společnost 
Nextbike Czech Repub-
lic, která nabídla městu 
výhodnější podmínky.

„Na provozovatele bike-
sharingu jsme vypsali stej-
ně jako v minulých letech 
výběrové řízení, a protože 
má tato služba ve městě 
vybudovanou silnou pozi-
ci, vypsali jsme zakázku 
na dva roky. Předpokláda-
li jsme, že jistota provozu 
na delší dobu bude motivo-
vat provozovatele ke sníže-

Koronavirus významně zasáhl i do přelomu roku

Rekola nahrazuje Nextbike

NOVÁ KOLA: Ve stojanech už se objevují sdílené 
bicykly vítězné firmy.  Foto: Petr Pavelka

takže sháníme další čty-
ři ventilátory. Už se jede 
jeden za všechny, všichni 
sami za sebe, není pacien-
ty kam přesunout... 

 (Pokračování na str. 2)

ní ceny. A k tomu skutečně 
došlo. Zatímco v roce 2019 
město na každou výpůjčku 
přispívalo téměř 19 korun 
bez DPH a nyní 18 korun, 
příští rok to bude zhruba 
14 korun. Nejvýhodnější 

nabídku podala společnost 
Nextbike Czech Republic, 
růžová kola tak od března 
vystřídají kola šedomod-
rá,“ řekl náměstek primá-
tora Jakub Míček.

 (Pokračování na str. 2)



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  2  ≈ Zpravodajství

HLAVNÍ TŘÍDA: Město má zpracovanou koncepci po-
doby průtahu po zprovoznění obchvatu.

„Super a hyper marke-
ty se předhánějí ve slo-
ganech, kde zdůrazňují, 
že zákazník je na prvním 
místě. Není nic důležitěj-
šího a vše se dělá pro spo-
kojenost váženého zákaz-
níka. A že těch velkých 
obchodů máme v našem 
městě požehnaně, o tom 
nemusíme nikoho pře-
svědčovat. Opravdu je si 
z čeho vybírat a týká se 
to nejen potravinářského 
zboží. A vážený zákaz-
ník většinou odchází spo-
kojen, protože obvykle 
nakoupí i to zboží, které 
původně koupit nechtěl. 
Ke klidnému a pohodo-
vému nakupování pat-
ří podle našeho názoru 
i veřejné WC. Zejména 
při nakupování s dětmi 
rodičové i prarodičové 
uvítají informaci, kde se 
takové místo nachází. Při 
nákupu v Lidlu však tuto 
informaci nenajdete. Vy-
světlení je jednoduché. 
Není zde bufet ke konzu-
maci jídla, a proto nejsou 
povinni mít veřejné WC. 
S tím lze souhlasit (že 
nemají povinnost), ale 
udělat něco pro vážené-
ho zákazníka, i když se 
nejedná o povinnost, by 
jistě bylo oceněno. A při-
tom má tento problém 
jednoduché řešení – sani-

tární kontejner nebo WC 
buňka.“

 Ivan Vrba
 za Klub KSČM

„Vážení čtenáři, máme 
za sebou Vánoce a novo-
roční oslavy, který byly 
letos nezvykle klidné 
a tiché. U nás ve Frýdku-
-Místku bylo vše alespoň 
okořeněné o lehce tragi-
komické tahanice kolem 
ohňostroje, který měl 
původně absurdně pro-
běhnout po zákazu vy-
cházení a měl být on-li-
ne streamován. Nakonec 
z toho sešlo. Nuže, kdo by 
chtěl sledovat ohňostroje 
na obrazovce, ten ať zku-
sí Youtube: je tam spous-
ta náramných ohňostrojů 
z jiných měst a zemí.

Přeji vám v novém roce 
všechno dobré. Upřímně 
věřím, že to bude rok lep-
ší, než byl ten právě uply-
nulý. Snad to už nepotrvá 
dlouho a vrátí se nám 
dříve samozřejmé svobo-
dy, stejně jako kulturní, 
společenský a sportovní 
život. Letošní rok bude 
důležitý i pro politickou 
budoucnost republiky. 
V říjnu nás čekají parla-
mentní volby. Před něko-
lika dny úspěšně skončila 
jednání o volební koalici 
mezi Piráty a STAN. I to 

je důležitý milník při 
cestě za svobodnou bu-
doucností a smysluplnou 
životní perspektivou pro 
všechny.“ 

 Jakub Tichý, Piráti

„Dámy a pánové, tento-
krát si dovolím jen krátký 
postřeh. Frýdek-Místek 
má konečně zpracova-
nou „koncepci podoby 
Hlavní třídy po dostav-
bě obchvatu“, která byla 
hlavním architektem 
prezentována v minulých 
dnech na webu a na so-
ciálních sítích města. 
Je to každopádně dob-
rá zpráva.  Nejen hnutí 
Naše Město F-M vnímá 
úpravu a zklidnění průta-
hu po dostavbě obchvatu 
města za jednu z klíčo-
vých a strategických pri-
orit. V minulých letech 
naše hnutí spolu s dal-
šími iniciovalo několik 
konkrétních kroků, které 
konečně přinášejí první 
výsledky a otevírají po-
třebnou diskuzi. Je před 
námi ještě dlouhá cesta, 
výsledný projekt zcela jis-
tě ovlivní nejedno odbor-
né stanovisko, ale jedno 
je jasné už dnes. Součas-
ná podoba nevzhledného 
průtahu, násilné bariéry 
a jednoho z největších 
zločinů spáchaných před-

Opoziční zastupitelé na volné téma – Lidl, ohňostroj, Hlavní třída

chozím režimem na tváři 
našeho města je nepři-
jatelná a musí se stát 
minulostí. Hledejme dál 
společně způsoby, jak 
vrátit tuto část města ze-
jména jeho obyvatelům. 
Přemýšlejme, jak efektiv-
ně a smysluplně zklidnit 
provoz a vytlačit tranzit-
ní dopravu a zároveň neo-
mezit přirozenou doprav-

ní obslužnost. Uvažujme, 
jak vrátit do ulic i chodce, 
cyklisty a zeleň. Zkusme 
se prostě na Frýdek-Mís-
tek dívat jako na zdravé, 
živé a moderní město 21. 
století. Nejen naše děti to 
zcela jistě ocení…“
 Petr Korč, Naše Město

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou re-
dakčně upravovány)

 (Pokračování ze str. 1)
...I když jsme personál-

ně devastováni, musíme 
řešit další covidovou sta-
nici, protože už není kde 
pacienty ukládat. Pokud 
takto vydržíme přes násle-
dující čtyři dny, Silvestr 
a po Novém roce, připra-
vujeme velkou organizač-
ní změnu v odděleních, 
protože situace je velmi 
kritická, dál už není kam 
jít, jsme opravdu na hra-
ně,“ upozornil ředitel ne-
mocnice Tomáš Stejskal.

Primátor si posteskl, 
že město bohužel nemá 
doktory a sestry, které by 
mohlo dát k dispozici, ale 
nakonec se s nemocnicí 
alespoň dohodl na tom, 
že vytvoří seznam poten-
ciálních řidičů sanitek, 
kteří by v případě nutnosti 
mohli vypomoci.

Vedoucí odboru sociál-
ních služeb Jarmila Koz-
lová potvrdila, že v sociál-
ních službách je ve městě 
relativně klid, dodržují se 
opatření a usnesení vlády, 
které například specifiku-
je, jak se mají chovat kli-
enti domovů pro seniory, 
kteří o svátcích opouštějí 
zařízení, a za jakých pod-
mínek se mohou vrátit. 
„Klient, který je na ná-
vštěvě u příbuzných, musí 
po celou dobu používat 
respirátor třídy 2 a po ná-
vratu musí pro ně být 
vytvořena kapacita krizo-
vých lůžek, kde musí být 
v odděleném prostoru 72 
hodin, během nichž musí 
být proveden antigenní 
test, který musí být dva-
krát zopakován,“ přiblíži-
la Jarmila Kozlová.

Vedoucí odboru škol-

ství Jiří Adámek uvedl, že 
situaci by mohly pomoci 
ke konci roku uzavřené 
mateřské školy a znovu 
deklaroval připravenost 
jak 5. ZŠ, tak MŠ Pohád-
ka pro děti zaměstnanců 
integrovaného záchran-
ného systému, které ješ-
tě doplní MŠ Anenská, 
která pro ně fungovala 
v první vlně.

Závěrem primátor 
Michal Pobucký i jeho 
náměstek Marcel Siko-
ra poděkovali hasičům 
za vydezinfikování spo-
lečenských prostor v Pen-
zionu pro seniory, kde se 
podařilo zastavit počet 
nakažených nájemníků. 
Hasiči, městští i státní 
policisté následně potvr-
dili svou akceschopnost, 
i když nemoc prochází 
i jejich řadami.  (pp)

 (Pokračování ze str. 1)
Sezóna bikesharingu 

bude i v tomto roce tr-
vat devět měsíců, tedy 
od března až do konce 
listopadu. Kola bude opět 
možné parkovat v okol-
ních obcích Sviadnov, Sta-
ré Město, Baška, Dobrá 
a Žabeň. Co se týká ceny, 
tak díky podpoře města 
bude prvních 15 minut pro 
uživatele stále zdarma. 
Za následných 45 minut 
zaplatí 20 korun (dosud 
to bylo za 30 minut 12 ko-
run).

„Novinkou je, že v uli-
cích bude vždy minimálně 
160 kol, což je o 40 více 
než dosud. Nová bude 
i forma odemčení kola, 
zámek bude digitální, to 
znamená, že se kolo au-
tomaticky odemkne přes 
mobilní aplikaci,“ dodal 
náměstek Míček s tím, že 
kola by měla být také čas-
těji distribuována na mís-
ta, kde chybějí, zvláště pak 
na kopec do Frýdku, který 
letos často býval prázdný.

Loňská sezóna byla po-

znamenána Covidem-19, 
značnou část roku tak měli 
lidé výrazně méně důvodů 
pro pohyb ve městě. K 30. 
říjnu loňského roku bylo 
evidováno 35 551 výpůj-
ček. Zhruba 79 % z nich 
bylo do patnácti minut, 
tedy zdarma. Nejvíce vý-
půjček bylo zaznamená-
no 11. srpna, celkem 273, 
a nejčastěji lidé využívali 
kola v pátky. Loňský re-
kordman si kolo půjčil 
541krát a najel na něm do-
hromady 437 kilometrů.

„Zachování bikesharin-
gu máme obsaženo v pro-
gramovém prohlášení, 
které obsahuje hlavní pri-
ority a směřování města 
v tomto volebním období. 
Takže mě těší, že je o tuto 
službu mezi lidmi zájem 
a že ji můžeme za stále 
výhodnějších podmínek 
nabízet. Je doplňkem naší 
MHD zdarma, a jelikož 
jde o dopravu na vlast-
ní pohon, tak je mnohem 
ekologičtější a také zdra-
vější,“ uzavřel primátor 
Michal Pobucký.

Koronavirus významně 
zasáhl i do přelomu roku

Rekola nahrazuje Nextbike
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Náměstek primátora 
Radovan Hořínek má 
na starosti majetkopráv-
ní vztahy města a zadá-
vání veřejných zakázek, 
spadá pod něj odbor 
správy obecního majet-
ku, jehož činnost není 
tak úplně na očích. Co 
vlastně všechno obsahu-
je?

„Tento odbor zpracoval 
za rok 2020 tisíce faktur, 
tři tisíce objednávek, více 
než 850 smluv, přidělili 
jsme dle daných pravidel 
83 bytů, 28 z toho v do-
mech zvláštního učení. 
Práce je dost a snažíme se, 
aby občané byli spokoje-
ni.“

Neustále se ale městu 
předhazuje zanedbaný 
bytový fond…

„Za loňský rok jsme 

opravili okolo sedmdesáti 
městských bytů s cenou 
rekonstrukce přesahují-
cí sto tisíc korun a i letos 
máme vyhrazeny pro-
středky na zlepšení byd-
lení v domech zvláštního 
určení a v obecních bytech 
ve výši 35 milionů korun. 
Loni to bylo 34, rok před-
tím 43 a ještě rok zpátky 
33 milionů, takže z těch 
čísel je vidět, že se reálně  
snažíme bytový fond zlep-
šovat.“

Ne všichni však byd-
lí v městských bytech 
a mohli by mít k těmto 
investicím výhrady…

„To nemusí, protože 
do oprav reinvestujeme 
zhruba to, co vybereme 
na nájemném. Na druhou 
stranu město z nájmů netě-
ží, vrací je zpátky, a doká-

žeme je držet řádově o de-
sítky procent níže oproti 
komerčním nájmům, v zá-
vislosti na lokalitě.“

Co nebytové prostory?
„Město loni pomáhalo 

uplatňováním jednotných 
pravidel při prominutí ná-
jemného nebo slevě z ná-
jmu v souvislosti s covi-
dem, podnikatelé se na nás 
mohou obracet i nyní 
v novém roce. Obsazenost 
máme kolem 90 procent, 
ale máme jich celkově do-
cela hodně a i ty musíme 
přizpůsobovat požadav-
kům a době, což stojí pe-
níze. Přitom se rozmáhají 
e-shopy a kamenné provo-
zovny jsou dále na ústupu, 
takže ten trend musíme 
vnímat i do budoucna.“

Jde o to, že starat se 
o některé nebytové pro-

story nemusí dávat eko-
nomický smysl?

„Ano. Něco jiného sa-
mozřejmě je třeba případ 
rekonstrukce objektu 
na Sokolské. Tam se nám 
ty prostředky také nevrá-
tí, ale objekt slouží Policii 
ČR, je to využití ve ve-
řejném zájmu, zajišťuje 
veřejné služby na území 
města.“

Co byste si do nové-
ho roku v rámci odboru 
přál?

„Velice rád bych zvý-
šil efektivitu a pružnost, 
i novými formami pro-
deje. Například pozemek 
ve Skalici jsme prodali 
běžnou licitací za 1,4 mi-
lionu korun, i když byl 
odhad pouze půl milionu. 
Proto chceme přistupovat 
i k veřejným dobrovolným 

dražbám a vůbec chceme 
používat podobné meto-
dy jako realitní kanceláře, 
abychom měli co nejvíce 
zájemců a co největší vý-
těžek. Měníme přístup 
zaměstnanců, chceme být 
otevřenější, proklientsky 
orientovaní, aby se na nás 
občané i podnikatelé rádi 
obraceli.“  (pp)

Radovan Hořínek: „Chceme být proklientsky orientovaní.“

Náměstek primátora 
Jakub Míček má mimo 
jiné na starosti územní 
plánování, ekonomic-
ký rozvoj a podniká-
ní ve městě. Dotkly se 
i vašich svěřených kom-

petencí koronavirová 
opatření?

„V únoru jsme ještě 
stihli Masopust v obvyk-
lé podobě se zabijačkou, 
průvodem a maskami, ale 
z plánovaných 15 Bes-
kydských farmářských 
trhů jsme byli nuceni 
zrušit hned šest akcí a po-
dobně dopadl i Advent 
ve městě. V obvyklé po-
době nemohl proběhnout 
v Polárce ani Trh vzdělá-
vání a uplatnění, ale ten 
se podařilo nahradit vir-
tuální variantou.“

Samé komplikace 
a omezení. Co vám loni 
udělalo radost?

„Určitě úspěšnost pro-

gramu DARUJ F≈M, kde 
ještě dobíhají dvě veřejné 
sbírky. Na nové varha-
ny pro kostel sv. Cyrila 
a Metoděje v Chlebovi-
cích pro Římskokatolic-
kou farnost Chlebovice je 
vybráno zhruba 340 tisíc 
korun a dalších 200 tisíc 
daruje město. Na wor-
koutové hřiště a zábav-
ně-relaxační zázemí pro 
veřejnost u chaty Prašivá 
se vybralo okolo 110 tisíc, 
město přidá dalších sto ti-
síc. V roce 2021 bude pro-
bíhat sbírka DARUJ F≈M 
na opravu věže kostela sv. 
Martina ve Skalici.“

Co dalšího se poved-
lo?

„Povedla se další im-
plementace jednotného 
vizuálního stylu města, 
který se promítl do pole-
pů autobusů, autobuso-
vých zastávek i nástřiku 
log na opěrných zdech 
Rubikovy křižovatky. 
Připravily se i vratné ke-
límky na kulturní akce, 
které ale na své využi-
tí čekají a snad to bude 
v tomto směru už letos 
lepší. Také se nám po-
dařilo vytvořit koncepci 
rozvoje v rekreační ob-
lasti Olešná, kde jsme 
spolupracovali se všemi 
zainteresovanými strana-
mi na tom, abychom celé 
toto území ještě více zpří-

jemnili občanům, kteří 
tam chodí za rekreací.“

Najdou se i letos fi-
nanční prostředky pro 
obvyklé podpůrné pro-
gramy města nebo k nim 
i nějaké přibudou?

„Stále nám běží dotační 
programy na regeneraci 
města, objektů s histo-
rickou nebo historizující 
fasádou či na pořízení 
hybridních automobilů. 
Připravujeme nový do-
tační program, který má 
podporovat zřízení či 
obnovu označení provo-
zoven v souladu s jednot-
nými pravidly, kterými 
chceme kultivovat veřej-
ný prostor.“  (pp)

Jakub Míček: „Radost nám i příjemcům dělá DARUJ F≈M.“

Primátor Michal Po-
bucký má široký okruh 
svěřených kompetencí, 
od financí a rozpočtu, 
přes životní prostředí až 
po investice, ale s jeho 
funkcí se pojí i odpo-
vědnost za radnici jako 
celek. Jak podle vás rad-
nice v loňském mimo-
řádném roce obstála?

„Hodnocení je na obča-
nech, to je samozřejmé, ale 
když se ohlédneme zpátky, 
určitě jsme uspěli v hledá-

ní řešení v samotném za-
čátku epidemie, kdy jsme 
propagovali mezi první-
mi roušky a zajistili jsme 
je pro naše občany stejně 
jako dezinfekci. Vesměs 
jsme přicházeli jako první 
s postupy, které jiní zavá-
děli později, a většinou se 
časem potvrdilo, že byly 
na místě.“

Loňský rok byl po-
měrně turbulentní i pro 
koalici, neustále se spe-
kulovalo o možných 

změnách…
„Několik zastupitelů 

opustilo své kluby, což 
podpořilo různé snahy 
a spekulace, ale jako koa-
lice jsme to nakonec ustáli 
a už se k tomu nechci vra-
cet. Chci věřit, že teď už 
nikdo nechce ztrácet síly 
vyčerpávající zákulisní 
politikou a že je všichni 
společně vrhneme do ná-
ročného roku, který nás 
čeká.“

Co bude nejdůležitější?

„Samozřejmě bych si 
přál, ať nemusíme řešit 
nouzové a krizové stavy. 
Chovejme se zodpovědně, 
mysleme nejen na sebe, 
ale i na ostatní. To, co náš 
čeká, nebude nic hezké-
ho, teď opravdu nastanou 
krušné časy, ale zákla-
dem určitě bude očkování, 
od kterého se dá odrazit 
k časům lepším.“

Co pozitivního lze li-
dem slíbit?

„Pozitivních věcí se 

i loni událo spoustu. Při-
byla další dětská hřiště, 
opravila se třída TGM, 
zčásti Rubikova křižovat-
ka, začalo se s kanaliza-
cemi v okrajových čás-
tech, obchvat šlape, takže 
na konci roku budeme už 
možná jezdit po nové dál-
nici. Připravujeme rekon-
strukci hasičské zbrojnice 
na Střelniční ulici i nový 
objekt pro městskou poli-
cii a řadu dalších investič-
ních akcí.“  (pp)

Michal Pobucký: „Čeká nás těžký rok, ale poradíme si.“
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Technické služby města, dnes TS a.s., slaví 25. narozeniny – 5. část
Provoz Veřejné osvět-

lení provádí správu 
a údržbu veřejného 
osvětlení, pečuje o 8107 
svítidel na území celé-
ho města včetně míst-
ních částí (Chlebovice, 
Zelinkovice, Lysůvky, 
Skalice, Lískovec), o 10 
křižovatek řízených svě-
telným signalizačním 
zařízením a o 75 nasvět-
lených přechodů pro 
chodce.

Současné veřejné osvět-
lení statutárního města 
Frýdek-Místek je moder-
ním systémem napojeným 
po dobu 24 hodin denně 
na dispečink v sídle TS 
a.s. Pokud dojde na někte-
rém rozvaděči veřejného 
osvětlení k poruše, ihned 
je pomocí modemů vyslá-
na informace o problému 
na dispečink, kde dispe-
čer podle druhu poruchy 
kontaktuje elektromon-
téra a ten pak neprodleně 
vyráží na místo a poruchu 
odstraňuje. Systém zapí-
nání a vypínání veřejného 
osvětlení je řízen automa-
ticky podle intenzity den-
ního světla. V průběhu 

nočních hodin je snižová-
no napětí, intenzita osvět-
lení mírně poklesne, a tak 
je dosaženo snížení spo-
třeby elektrické energie.

„Naši zaměstnanci pro-
vádí pravidelnou údržbu 
a kontrolu osvětlení. Kro-
mě preventivní údržby 
a rekonstrukcí provádí 
i postupnou obnovu za-
řízení a montáže nových 
prvků do osvětlovacích 
souborů. Postupně také 
budujeme městskou optic-
kou síť. Každoročně v ob-
dobí adventu tento provoz 
vyvěšuje na sloupy veřej-
ného osvětlení vánoční 
světelné ozdoby různých 
tvarů i barev, na větve vy-
braných stromů navěšuje 
světelné řetězy. Občané 
se mnou určitě budou 
souhlasit, když vyzvednu 
vánoční výzdobu na ulici 
8. pěšího pluku,“ uvedl 
předseda představenstva 
TS a.s. Jaromír Kohut.

Zaměstnanci provozu 
zajišťují také chod míst-
ního rozhlasu, instalaci 
a údržbu parkovacích 
automatů. Společnost 
vlastní kamerový systém 

na území celého města, 
v současné době udržu-
je celkem 111 ks kamer, 
z toho je v provozu 26 ks 
kamer na detekci regis-
tračních značek vozidel 
na vjezdech a výjezdech 
z města, celkem 51 otoč-
ných kamer a 34 static-
kých, které slouží přede-
vším pro účely městské 
policie k prevenci krimi-
nality, ale také pro účely 
Policie ČR při řešení do-

pravní obslužnosti. 
K nejvýznamnějším 

zakázkám za poslední tři 
roky patří výstavba ve-
řejného osvětlení na ulici 
Zátiší, ve Skalici (Sosnina 
– Na Mokřinách), na ulici 
17. listopadu. Také výstav-
ba světelného signalizač-
ního zařízení na ulicích 
Fr ýd lant ská-Čela kov-
ského a na přechodu pro 
chodce u katastrálního 
úřadu na ulici T. G. Ma-

saryka, výměna řadičů 
světelných signalizačních 
zařízení na křižovatkách 
ulic Janáčkova a Frýd-
lantská, Bruzovská a T. 
G. Masaryka, Revoluční 
a Lískovecká. V loňském 
i v letošním roce (2020) 
provedli zaměstnanci pro-
vozu výstavbu nového ve-
řejného osvětlení na ulici 
T. G. Masaryka v rámci 
rekonstrukce Rubikovy 
křižovatky.
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Předvánoční čas je 
nejlepší strávit pomocí 
druhým, a proto se děti 
a jejich vedení z nezisko-
vé organizace Lumpíkov 
rozhodlo zpříjemnit tuto 
nelehkou dobu babičkám 
a dědečkům, kteří žijí 
ve frýdeckém hospici. 

Dne 16. prosince tak 
děti zatancovaly a zazpí-
valy na zahradě místního 

hospice, pod okny babi-
ček a dědečků, a vykouz-
lily jim úsměv na tváři 
a trošku je rozptýlily z je-
jich samoty, kterou nyní 
musí snášet kvůli opat-
řením spojeným s nouzo-
vým stavem. Pro personál 
i seniory si naše děti při-
pravily také vlastnoručně 
vyráběná přáníčka a zdo-
bené perníky.

Domov sv. Jana Křti-
tele, s. r. o. by rád za sebe 
a své uživatele v závěru 
roku 2020 poděkoval 
všem, kteří jej podpořili. 

Moravskoslezskému 
kraji, Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek, městům 
a obcím Český Těšín, 
Dobrá, Frýdlant nad Ost-
ravicí, Kozlovice, Orlová, 
Ostravice, Paskov, Sedliš-
tě, Sviadnov, díky kterým 
jsme mohli naplnit své 

Našli jste při procházce městem použitou injekční jehlu, kterou jste nechtěli vzít do ruky, 
a tak jste šli dál? Nebo víte o místě, kde je zvýšený výskyt použitých jehel, 

ale nevíte, komu o tom říct?

Nebuďte lhostejní a pomozte zamezit výskytu tohoto nebezpečného materiálu ve Vašem okolí. 

Při nálezu použitých injekčních jehel volejte: 
 Městskou policii F-M na tísňové lince 156 (příp. na tel. čísle 558 631 481),
 Policii České republiky na tísňové lince 158.

Operační technik Městské policie či Policie České republiky zajistí hlídku, která je proškolena             
o správném a bezpečném postupu likvidace, a která přijede na místo za Vámi, proto prosím vyčkejte 
příjezdu hlídky. 

Tyto hlídky městských strážníků provádějí pravidelné pochůzky veřejných prostranství, dětských 
hřišť i pískovišť, přesto jakákoliv další pomoc ze strany občanů je vítána. 

Při případném poranění ranku nemačkejte a nechte ji co nejdéle volně krvácet! Po zastavení 
krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem. 
Vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší 
infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

Jste toxikoman a nevíte, kde si můžete měnit injekční jehly a odevzdávat použité?

Ve Frýdku-Místku Vám poradí 
protidrogový koordinátor:

Mgr. Petra Nováková
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1149
odbor sociálních služeb
oddělení sociální prevence
1. patro, kancelář č. 205
Tel.:  558 609 322 

JAK SE ZACHOVAT A CO UDĚLAT
PŘI NÁLEZU POUŽITÉ INJEKČNÍ JEHLY

BOJÍTE 
SE 

JÍT 
DOMŮ?

POMŮŽEME VÁM TO ZMĚNIT
SAMO OD SEBE TO NIKDY NESKONČÍ

Přijďte si o tom popovídat 
/anonymně a zcela bezplatně/.

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociálních služeb

Radniční 1149, Frýdek-Místek
tel. +420 773 748 758

kancelář č. 205
Po, St:  8.00—17.00, Čt:  13.00—15.00
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Děti z Lumpíkova potěšily babičky a dědečky v hospici

Poděkování Domova sv. Jana Křtitele
poslání, jímž je zajistit 
důstojné prožívání života 
uživatelům, kteří vzhle-
dem ke svému duševnímu 
onemocnění a snížené 
soběstačnosti nemohou 
zůstat v přirozených pod-
mínkách vlastního domo-
va. Těmito uživateli byli 
a jsou také jejich občané, 
kteří mají sníženou so-
běstačnost v důsledku 
duševního onemocnění. 
Dále jsme byli schopni za-

chovat jedinečnou podobu 
zařízení, které je malé 
a podobá se tedy více do-
mácímu prostředí. 

Velice také děkujeme 
všem dárcům velkým 
i drobným, kteří nám 
pomáhali a pomáhají 
překonávat složité obdo-
bí epidemie COVID-19 
a mysleli na naše uživate-
le. Děkujeme za finanční 
i věcnou podporu a výpo-
moc.

Moc děkujeme nadaci 
OKD za její podporu, pro-
střednictvím které jsme 
mohli zpříjemnit těmto 
lidem adventní čas. Velké 
díky patří také personálu 
hospice za vřelé přivítání.

Za celou organizaci 
Lumpíkov bychom chtěli 
popřát všem lidem dobré 
vůle šťastný nový rok.

Vánoce a konec roku je 
čas, který většina z nás 
sdílí se svými blízkými. 
Je to ale i čas, kdy pře-
mýšlíme o svém životě, 
rekapitulujeme, zvažu-
jeme, co dál. Možná by 
mohlo být zajímavé po-
přemýšlet také o životě 
těch, kteří nemají takové 
štěstí a se svou rodinou 
a blízkými být nemohou. 
Napadlo vás, jak pomoci 
dětem, jejichž oči se ne-
rozzáří u rozsvíceného 
stromečku, obklopeného 
milující rodinou? Víte 
něco o náhradním rodi-
čovství? Jsme připraveni 

vám odpovědět na všech-
ny vaše otázky, neváhej-
te kontaktovat Spolu pro 
rodinu, z. s., Centrum pro 
náhradní rodinnou péči, 
kontakt Mgr. Zdeňka 
Kučná, tel. 703 167 500. 
Více informací najdete 
také na www.dejmedete-
mrodinu.cz.

Přejeme vám po krás-
ném prožití Vánoc v no-
vém roce 2021 hlavně 
zdraví. Zdeňka Kučná, 
 koordinátor Centra pro 
 náhradní rodinnou péči

Děti do ústavu nepatří…
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Ředitelství silnic 
a dálnic ČR informo-
valo o tom, že staveb-
ní práce na obchvatu 
Frýdku-Místku budou 
pokračovat i v zimním 
období, samozřejmě 
za předpokladu, že ne-
přijde extrémní zimní 
počasí. Řidiči tak nadá-
le budou moci pozorovat 
v různých částech měs-
ta, jak roste dopravní 
stavba, která by měla 
ulevit vnitřní dopravě 
ve Frýdku-Místku, jež 
je nyní neúnosně zatě-
žována tranzitní dopra-
vou.

„Obchvat Frýdku-Míst-
ku po dálnici D48 se bu-
duje léta bez přestávky 
na několika místech sou-
časně zásluhou spolupráce 
mnoha odborných sub-
jektů. Stavba vedoucí již-
ně od města je rozdělena 
do dvou základních etap, 
které dělí řeka Ostravice, 
a každou z nich staví jiné 
sdružení firem,“ sdělil 
za Ředitelství silnic a dál-
nic ČR Miroslav Mazal.

První etapa (D48 Frý-
dek-Místek, obchvat I. 
etapa a D56 připojení 
na D48) byla zahájena 
v dubnu 2018 a je realizo-
vána sdružením pod ve-
dením společnosti PORR 
a. s. „Víme, že harmo-
nogram prací u několika 
mostních objektů byl v le-
tošních jarních měsících 
ovlivněn první vlnou ko-
ronaviru, ale potěšující je 
ujištění Ředitelství silnic 
a dálnic, že zhotoviteli 
se daří nečekané zpoždě-
ní postupně eliminovat. 
Snaží se minimalizovat 
zdržení i neustálým po-
kračováním v činnos-
ti, a to i během zimního 
období, kdy se bude na-
dále stavět, především 
na rozlehlých mostech,“ 
přiblížil aktuální situaci 
náměstek primátora Karel 
Deutscher. 

Druhá etapa (D48 Frý-
dek-Místek, obchvat II. 
etapa) je od září 2019 
prováděna sdružením 
v čele s firmou Strabag a. 
s. „Prakticky celá stavba 

probíhá v souladu s har-
monogramem a zhotovitel 
plánuje taktéž v zimním 
období nadále pokračo-
vat v nastaveném tempu 
výstavby. Pracovní ruch 
bude přítomen především 
na mostních objektech, 
kde je v rozpisu na sklon-

ku zimy vkládání nos-
né ocelové konstrukce 
do mostního otvoru přes 
řeku Morávku. Ze stra-
ny sdružení se nepočítá 

s přerušením zemních 
prací, jedinou překážkou 
může být příliš nevhodné 
počasí,“ informoval Mi-
roslav Mazal.  (pp)

Dálnice D48 okolo Frýdku-Místku se bude stavět i přes zimu

Postup prací na obchvatu Frýdku-Místku 
je pravidelně natáčen kamerami z několika úhlů.

Nejnovější video z I. etapy: 
https://youtu.be/CATiIjaiKIc
Nejnovější video z II. etapy: 

https://youtu.be/8_v3GdCaSi8.
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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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Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na leden
KROUŽKY A KURZY

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

AKCE
9. 1.

NERFLIGA DVOJIC
Další ze série turnajů dvou-
členných 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 vyrobíme 
netradiční závěsný kalen-
dář, na kterém si ukážeme 
plno zajímavých výtvar-
ných technik. Vysvětlíme 
si například, jak správně 
pracovat s barvami, 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 podve-
čera si vyrobíme několik 
detoxikačních přírodních 
produktů, které naše tělo 
opět povzbudí a dodá mu 
patřičnou sílu a energii. 
Růžová maska je skvělá 
na čištění obličeje, působí 
proti vráskám a regeneru-
je kůži. Taktéž relaxační 
koupel uvolňuje nervový 
systém i svaly, utišuje bo-
lest zad i kloubů a pomáhá 
k lepšímu a klidnějšímu 
spánku. Peeling s kokosem 
se používá místo mýdla, 
který krásně čistí a vyživu-
je pokožku. Nebude chybět 
relaxační hudba, klidné 
prostředí a přátelská spo-
lečnost. 

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 neváhej 
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 ho-
din
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 pří-
chutí čerstvého či suše-
ného ovoce a pěkně si je 
nazdobíme. Vytvoříme 
si dekorativní krabičky, 
do kterých si tyto voňavé 
dobroty zabalíme. Nechá-
me se unést vlastní fanta-
zií a vytvoříme nečekané 
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, propa-
gační materiály jednot-
livých akcí, ze kterých 
se dozvíte konkrétní 
informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Žáci školní družiny při 
ZŠ Lískovec se zapoji-
li do Výzvy „Napiš do-
pis nebo nakresli přání“, 
vyhlášené mezinárodní 
humanitární organizací 
ADRA, která poskytu-
je pomoc lidem v nouzi. 
ADRA Česká republika je 
součástí mezinárodní sítě 
organizací ADRA, které 
působí ve více než 130 ze-
mích světa. V České repub-
lice pracují od roku 1992.

Obzvláště  v této těžké 
době, kdy je starší genera-
ce izolovaná a může se cítit 
opuštěně a smutně, je důle-
žité vyjádřit jí úctu a lásku 
a dát najevo, že na ně všich-
ni myslíme, a to i ti naši nej-
menší. Jsme rádi, že jsme 
svým malým přispěním 
mohli pomoci a dětskými 
výtvory potěšit osamělé 
lidi v sociálních domovech. 
Dárečky byly předány or-
ganizaci ADRA a ta se po-

starala, aby se prostřednic-
tvím sociálních pracovnic 
dostaly k těm potřebným.

Děti vyráběly s velkým 
nadšením a měly radost, že 
svými přáníčky a ozdoba-
mi potěší osamělé lidi.

Všem seniorům, a nejen 
jim, jsme popřáli příjemné 
prožití vánočních svátků, 
plných pohody, štěstí, zdra-
ví a spokojenosti, a všech-
no nejlepší v novém roce. 

 Danuše Ševčíková

Dárečky pro seniory od dětí 
ze školní družiny v Lískovci
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Prosíme, sledujte webo-
vé stránky www.klicfm. 
.cz, na kterých najdete in-
formace o cenách, termí-
nech 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 bude-
me i tradicím a zvyklostem. 
Letos se budeme inspirovat 
světlem, sluncem, ohněm 
i větrem.

Šperkování
Věk: 10–15 let

Úvod do šperkařské tvorby, 
výroba originálních šperků 
i drobných ozdob a dekorací 
do bytu. Seznámení s mo-
derními i tradičními techni-
kami a postupy. Součástí je 
i náhled do historie výroby 
šperků a ukázky slavných 
historických nálezů. V letoš-
ním roce budeme hledat in-
spiraci v říši hmyzu, ptáků, 
zvířat skutečných i vymyš-
lených.

Výtvarníček
Věk: 5–7 let

Výtvarný kroužek zaměřený 
na rozvíjení výtvarných do-
vedností a jemné motoriky. 
V průběhu kroužku si děti 
vyzkouší různé techniky 
výtvarné činnosti. Seznámí 
se tradičními i netradičními 
materiály a postupy. Po celou 
dobu je bude provázet a po-
máhat kamarádka Třpytka.

Paletka
Věk: 7–8 let

Kreslení, malování, stříhání 
i lepení využijí děti při své 
tvorbě. Inspirovat je budou 
například pohádky a večer-
níčky. Vzniknou tak posta-
vy, třeba i příšery a nové 
příběhy. Získají informací 
o českých umělcích jako je 
např. Josef Lada či Ondřej 
Sekora. Vyzkouší si základy 
ilustrace.

Paleta | mladší
Věk: 9–11 let

Výtvarný kroužek je určen 
pro všechny, kteří chtě-
jí 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 ne-
cháme se inspirovat. 

Paleta | starší
Věk: 12–16 let

Kroužek určený zájemcům 
o výtvarnou tvorbu. Lekce 
jsou věnovány jednotlivým 
výtvarným technikám: kres-
bě, malbě a grafice s důra-
zem na získání uměleckých 
kompetencí a rozvoj estetic-
kého vnímání. 

POHYB
Badminton 

Věk: 10–15 let
Začátečníci, pokročilí

Účastník zvládne základní 
pravidla a herní činnost bad-
mintonu.

Malí sportovci
Věk: 4–7 let

Nejoblíbenější pohybový 
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 dovednosti a koor-
dinaci 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 zvý-
šíte svou fyzickou připrave-
nost, naučíte se sebeovládání 
a hlavně se naučíte základům 
bojového umění a sebeobra-
ny.

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 skupi-
ny Dance 4 Fun pro kluky 
i holky zaměřené na výuku 
tanečního stylu Disco Dan-
ce. V kroužcích se zaměříme 
na ladnost pohybů a koordi-
naci celého těla. Naučíme se, 
jak se svým tělem pracovat. 
Společně se naučíme, že ta-
nec funguje jako prostředek 
komunikace na celém světě.

TECHNIKA 

Plastikový modelář
Věk: 9–17 let 

Pro všechny se zájmem 
o plastikové nelétající mode-
ly, bojovou techniku apod. 
Naučíte se zručnosti, přes-
nosti, trpělivosti a seznámíte 
se s dějinami leteckého prů-
myslu.

Základy elektroniky 
Věk: 9–15 let

Začátečníci, pokročilí
V kroužku vás seznámíme 
se základy elektroniky. Nau-
číme vás vše potřebné o elek-
tronických součástkách, 
o výrobě plošných spojů a je-
jich osazování součástkami 
a správnému pájení. Budete 
provádět základní měření 
a nastavování elektronic-
kých 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 mechaniky, 
seznamovat je se základními 
konstrukcemi strojů, princi-
py mechanismů a se základy 
programování. Budou praco-
vat soustředěně a plánovitě 
a zpětně vyhodnocovat vlast-
ní řešení. Důraz bude kla-
den na týmovou spolupráci 
a schopnost obhájit a prezen-
tovat vlastní postupy. Děti 
budou řešit problémy meto-
dou týmového projektu, při 
které se budou učit spolupra-
covat v týmu. Zúčastníme se 
soutěže First Lego League.

Malí kutilové
Věk: 6–9 let

Kroužek pro děti, které rády 
něco vymýšlejí a vyrábějí. 
Naučí se zde pracovat s růz-
nými druhy nářadí, s jehož 
pomocí si vyrobí mnoho 
krásných a užitečných věcí. 
Těšit se mohou například 
na výrobu poličky, autíčka, 
ptačí budky a spousty dalších 
předmětů.

Kutilové
Věk: 10–15 let

Kroužek pro kutily, kteří se 
chtějí naučit vyrábět věci ze 
dřeva a kovu. Kromě práce 
podle návodu a instrukcí zde 
budou mít možnost převést 
s pomocí lektora své nápady 
do reálné podoby.

OSTATNÍ
Kuchtíci

Věk: 7–12 let
Během kroužku se naučíme 
připravit jednoduché sladké 
i slané pečivo a moučníky. 
Budeme vařit a péct zajíma-
vé dobroty z různých koutů 
světa, seznamovat se s chutě-
mi a vůněmi pokrmů a cha-
rakteristikou jednotlivých 
potravin.

Rozmarýnek
Věk: 9–12 let 

Ekologicky zaměřený krou-
žek, ve kterém se děti dozví 
základní informace k ochra-
ně přírody. Naučí se chovat 
šetrně k přírodě v každoden-
ním životě, poznají pokojové 
rostliny a péči o ně. Své zna-
losti o udržitelných zdrojích 
využijí při tvorbě doplňků 
a dekorací do bytu i na za-
hradu.

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

Statutární město Frý-
dek-Místek a Kontaktní 
pracoviště ÚP ČR Frý-
dek-Místek se dohodli 
na společném postupu 
v podpoře vhodného vý-
běru povolání a odpovída-
jící profesní přípravy pro 
žáky ukončující povinnou 
školní docházku. Dnes 
předkládáme poslední ze 
série článků, které se vě-
nují volbě povolání.

Co když mě nepřijmou?
Leden je měsíc vrchol-

ných příprav deváťáka. Po-
třebuje zabrat v učení nejen 
kvůli známkám na vysvěd-
čení, ale i kvůli znalostem, 
které využije na střední 

škole. Leckterého žáka 
také čekají přijímací nebo 
talentové zkoušky. Rodiče 
a žáci zjišťují poslední in-
formace o středních ško-
lách, nabízených oborech, 
budoucím povolání, uplat-
nitelnosti a podobně. 

Dalším důležitým měsí-
cem pro budoucího studen-
ta je měsíc duben, kdy se 
skládají přijímací zkoušky. 
Poté je nervózně očekáván 
výsledek. Někomu přijetí 
na střední školu vyjde, ale 
někomu nemusí. Pokud to 
nevyjde na první pokus, 
nejspíš bude převažovat 
zklamání. Ovšem určitě 
nejde o tragédii. Může být 

vyhlášeno druhé kolo (pří-
padně třetí a další kolo) při-
jímacích zkoušek. Tato kola 
vyhlašuje střední škola, kte-
rá nenaplní své 1. ročníky 
novými studenty. Přehled 
o volných místech na střed-
ních školách a nenaplně-
ných oborech je uveden na:

- webových stránkách 
jednotlivých škol,

- webových stránkách 
krajských úřadů – https://
www.msk.cz/skolstvi/.

V případě dalšího kola 
přijímacích zkoušek musí 
být vyplněna a podána nová 
přihláška – již není omezen 
počet přihlášek (lze si po-
dat i tři a více). Změnou ov-
šem je, že se do přihlášky 
píše jen jedna škola a jeden 
obor. Jednotná přijímací 
zkouška se nekoná.

Existuje i další možnost, 
jak postupovat v případě 
nepřijetí – podání odvolání 
proti rozhodnutí o nepřijetí. 
Lze jej podat během tří pra-
covních dnů ode dne, kdy 
vám bylo doručeno roz-
hodnutí o nepřijetí. Ne tedy 
ode dne zveřejnění výsled-
ků na internetu, kde jste se 
uviděli „pod čarou“.

Vzhledem k současné 
epidemiologické situaci je 
velmi důležité sledovat ak-
tuální informace k přijíma-
címu řízení na webových 
stránkách zvolených střed-
ních škol, www.msmt.cz, 
www.cermat.cz (jednotná 
přijímací zkouška).

Konzultace k výběru 
oboru poskytuje také In-
formační a poradenské 
středisko pro volbu povolá-

ní, tel.: 950 113 487, e-mail: 
ips.fm@uradprace.cz . 
Konzultace jsou bezplatné.

Informace o nejbližších 
školách a oborech obsa-
huje „Atlas školství – Mo-
ravskoslezský kraj“, který 
připravil Úřad práce ČR 
ve spolupráci se středními 
školami, na konci měsíce 
října 2020 byl distribuo-
ván do základních škol.
Školy  se  letos  prezen-

tují  na  https://1url.cz/
Uz4mj a také zde:

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně – V.
Volba povolání 2020/2021
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Náměstek primátora 
Marcel Sikora má na sta-
rosti sociální oblast, pro 
kterou byl koronaviro-
vý rok 2020 mimořádně 
složitý s ohledem na to, 
že pandemie nejvíce po-
stihuje starší populaci. 
Město se snažilo seniory 
uchránit od nákazy, jak 
to jen šlo. Do jaké míry se 
to povedlo?

„Frýdek-Místek byl zjara 
v časech, kdy nikdo neměl 
žádné zkušenosti, vždy 
mezi prvními v zavádění 
jednotlivých kroků v boji 
proti covidu. Od začátku 
jsme to díky úzké spolu-
práci s frýdeckou nemoc-
nicí nebrali na lehkou váhu 
a odměnou nám bylo, že 
první vlna se zcela obešla 
bez toho, aby se do našich 
zařízení koronavirus do-
stal.“

To byl celkem husarský 
kousek na to, že Frýdek-
-Místek patřil hlavně 
díky lyžařské turistice ze 
začátku k těm nejpostiže-
nějším okresům. Co bylo 
nejsložitější?

„Velkým problémem byl 
ze začátku absolutní nedo-
statek ochranných pomů-
cek. Kdyby nebylo dobro-
volníků a jednotlivců, kteří 
roušky šili a nosili nám je 
právě pro zaměstnance 
v sociální oblasti, byly by 
následky katastrofální. Ani 
město ale nelenilo a na-

štěstí se povedlo domlu-
vit s místní firmou DEVA 
na dodávkách nanoroušek 
pro zdravotníky, pracovní-
ky v sociální oblasti a po-
stupně pro všechny obyva-
tele města.“

Co dalšího se podařilo 
v rámci boje s covidem 
zavést?

„Pro uživatele domova 
pro seniory jsme zřídili 
potkávací místnost, což se 
v době zákazů návštěv uká-
zalo jako obrovská pomoc, 
jak pro uživatele, tak jejich 
rodiny. Díky Adře a České-
mu červenému kříži jsme 
dále mohli v první vlně 
zajistit nákupy seniorům, 
nyní jsou tito dobrovolní-
ci k dispozici pro osamělé 
osoby v karanténě. Český 
červený kříž za finanční 
pomoci města vyškolil de-
sítky tzv. pečovatelů v zá-
loze, kteří jsou nyní platnou 
pomocí v zařízeních, kde 
koronavir způsobil one-
mocnění personálu.“

Ne všechno se však to-
čilo jen kolem koronavi-
ru…

„Samozřejmě se v oblas-
ti sociálních služeb povedla 
i spousta jiných pozitiv-
ních akcí. Hned v lednu se 
spustila služba taxislužba 
pro seniory. Senioři na tuto 
službu dlouho čekali a veli-
ce si ji přáli po vzoru jiných 
měst. Proto mě těší, že se 
ji povedlo zavést. Službu 

mohou využívat občané 
Frýdku-Místku starší 70 
let s tím, že primárně ji 
mohou využívat k cestám 
k lékařům, do nemocnice, 
na polikliniku, ale také 
na pošty, úřady, hřbitovy 
v rámci města. V průběhu 
roku jsme přidali na přání 
občanů i nová místa, lidé 
tak mohli seniortaxi vy-
užít například do kniho-
ven nebo do aquaparku 
na Olešnou.“

Za jakých podmínek?
„Senioři za jednu jízdu 

platí dvacet korun a mohou 
službu využít 6x do měsí-
ce. Aby mohli službu vyu-
žívat, je nutné mít zřízenu 
průkazku, kterou zdarma 
obdrží na magistrátu, od-
boru sociálních služeb. Dů-
kaz, že o službu je velký zá-
jem, ukazují statistiky, kdy 
je již vydáno okolo 1400 
průkazek a měsíčně se pro-
vede několik set jízd.“

Co dalšího město pro 
seniory zrealizovalo? 

„Myslíme velmi na zdra-
ví seniorů, a proto jsme 
z dotačního programu 
Moravskoslezkého kraje 
získali dotaci ve výši 100 
tisíc na fitpark pro senio-
ry, který vznikl v Sadech 
Svobody v blízkosti domů 
zvláštního určení na ulici 
Sadová, kde žije mnoho se-
niorů. Jelikož ohlas byl vel-
mi kladný, tak jsme o dota-
ci požádali i letos, a pokud 
dotace bude schválena, 
tak v příštím roce udělá-
me stejný fitpark u domů 
zvláštního určení na ulici 
17. listopadu.“

Město má v sociálních 
službách mnoho příspěv-
kových organizací, poda-
řilo se navyšovat jejich 
standard?

„Investovali jsme finan-
ce do modernizace našich 
příspěvkových zařízení. 
Povedla se instalovat kli-
matizace do všech prostor 
hospice, tedy zejména po-
kojů, sesteren, ale i spole-
čenských prostor. Jak pro 
klienty, tak pro personál 
je toto obrovská úleva 
v parných horkých dnech. 
Pokračovala výměna byto-
vých jader v Penzionu pro 
seniory na ulici Lískovec-
ká. Ale také se dokončila 
rekonstrukce Jeslí, kde 
jsme v pavilonu D ještě 
dodělávali novou elektroin-

stalaci.“
Bude dostatek financí 

pro sociální oblast i v roce 
2021?

„Co se týká plánu na dal-
ší rok, tak prvním krokem 
bylo schválení rozpočtu. 
Byť se očekává nižší pří-
jmová stránka, tak sociální 
oblasti se naštěstí šetření 
tolik nedotklo. Plánuje se 
pokračovaní výměny by-
tových jader v Penzionu 
na ulici Lískovecká, vy-
budování společenských 
prostor v domově pro se-
niory na ulici 28. října, 
a pokud se v průběhu roku 
ukáže, že se zvýší příjmová 
část rozpočtu, tak se vymě-
ní i okna v zařízení Žirafa. 
Nadále chceme ve spolu-
práci s odborem správy ma-
jetku pokračovat v rekon-
strukcích bytů zvláštního 
určení, předělávání někte-
rých bytů na bezbariérové. 
Mělo by dojít k výměně 
oken na ulici Zámecká, kde 
je rovněž dům zvláštního 
určení. Samozřejmostí je 
zachování taxislužby pro 
seniory, která, jak jsem 
již říkal, je velmi oblíbená 
a žádaná.“

Byl rok 2020 kromě 
covidových souvislostí ně-

čím jedinečný?
„Od roku 2020 byly 

děti do 6 let osvobozeny 
od poplatku za komunální 
odpad. Věřím, že to rodiny 
s dětmi předškolního věku 
ocenily.“

Kromě sociálních slu-
žeb máte na starosti také 
péče o památky. Jak se 
dařila?

„Mám radost, že fungu-
je program DARUJ FM, 
do kterého se každoročně 
zapojuje oprava jedné kul-
turní památky. V roce 2019 
to byl Evangelický kostel, 
v roce 2020 to byl kostel 
v Chlebovicích, do kterého 
se zakoupí nové varhany, 
díky tomuto programu mají 
k dispozici 550 tisíc. A pro 
rok 2021 je zapojen kostel 
svatého Martina ve Skali-
ci, kde je ve špatném stavu 
věž. Rovněž se povedlo 
opravit několik menších 
památek. Můžu zmínit sou-
soší ukřižovaného v Ko-
menského sadech nebo 
Boží muka v Lískovci, Boží 
muka na ulici Frýdlantské, 
z dotací Ministerstva kul-
tury ČR se opravila kul-
turní památka Kaple Panny 
Marie Pomocné na ulici 
Pod Puklí.“  (pp)

„Pro sociální oblast byl koronavirový rok 2020 velmi složitý,“
říká náměstek primátora Marcel Sikora, který ji má na starosti

OPRAVENO: Město dbá rovněž na opravu sakrálních 
památek.  Foto: Petr Pavelka

SPOUSTA PRÁCE: Sociální oblast zahrnuje široké 
spektrum služeb pro občany.  Foto: Petr Pavelka

KURZ PRO PEČOVATELE: Náměstek Marcel Sikora 
chce být připraven pomoci.  Foto: Petr Pavelka
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Házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek nadělili 
svým příznivcům krásný 
vánoční dárek v podobě 
jednoznačného vítězství 
nad Novým Veselím. Sou-
peře z Vysočiny přehráli 
v dohrávce 3. kola STRA-
BAG RAIL Extraligy roz-
dílem třinácti branek 32:19 
a posunuli se na 3. místo.

V úterý 22. prosince byl 
náš výběr v roli velkého favo-
rita, protože před deseti dny 
přehrál Veselí na jeho půdě 
31:25. Tým z Vysočiny se 
navíc před úterním duelem 
krčil na dně tabulky s pouhý-
mi třemi body. Začátek klání 
vyšel lépe našim hráčům, 
kteří se rychle ujali vede-
ní 3:0. Jenže pak se dostali 
ke slovu také hosté, kteří do-
kázali s naším týmem srov-
nat krok. Po devíti minutách 
bylo skóre 4:4. Následujících 
pět minut ale vyhráli naši 
hráči 4:1 a opět vedli o tři 
góly, na což reagoval trenér 
Nového Veselí Peter Kostka 
oddechovým časem. Ten 
týmu z Vysočiny pomohl. 
Sedm minut před koncem 
prvního poločasu jsme už 
vedli jen o jednu branku 
11:10. Pak si vzal time out 
také kouč našeho celku Da-
niel Valo. A vyplatilo se. Jeho 
svěřenci do konce poločasu 
soupeři odskočili na 16:11.

Po změně stran si pak 
naše družstvo hlídalo náskok 
z prvního poločasu. A po-
stupem času jej dokázalo 
navyšovat. Prosazovalo se ze 

všech pozic. Navíc za výbor-
ně fungující obranou se skvě-
le rozchytal Jan Marenčák, 
který zlikvidoval hned něko-
lik střel i vyložených šancí. 
Hosté po celou dobu tahali 
za kratší konec a v těchto 
fázích už nedokázali vzdo-
rovat Frýdku-Místku, jehož 
hráči hráli ve velké euforii. 
Trenér Daniel Valo postup-
ně prostřídal všechny hráče, 
které měl k dispozici. Náš 
tým si tak nakonec dokráčel 
k jednoznačnému vítězství 
v poměru 32:19, které pro něj 
bylo už třetí výhrou v řadě. 
V tabulce si tak polepšil 
na 15 bodů a přezimuje tak 
na 3. příčce. Navíc se může 
pyšnit nejlepším útokem celé 
soutěže. Ve dvanácti zápa-
sech nastřílel 362 branek. 

„V prvním poločase jsme 
soupeře přehrávali v po-
stupném útoku, ale selhá-
vali jsme v koncovce. To 
byl obrovský problém. Měli 
jsme velký odpad z prostorů 
křídel. Navíc v prvním polo-
čase jsme zahodili dva trhá-
ky. Neproměnili jsme také 
náskoky z pivotu a za to nás 
soupeř nemilosrdně trestal. 
Dokonale platilo nedáš-
-dostaneš. Potom už na nás 
spadla deka, nedokázali 
jsme se z toho mentálně 
dostat. Rozhodla naše nee-
fektivita, která se podepsala 
na mentální odolnosti nebo 
spíše neodolnosti. Systémo-
vě jsme se dokázali dostá-
vat do šancí, ale nedokázali 
jsme je proměňovat,“ uvedl 

po zápase trenér TJ Sokol 
Nové Veselí Peter Kostka.

To trenér našeho druž-
stva Pepino SKP Frýdek-
-Místek Daniel Valo svým 
svěřencům po prvním polo-
čase říkal, že nehráli dobře 
a že vedení 16:11 nebylo 
zasloužené. „Pro Veselí byl 
takový výsledek až krutý, 
protože jsme udělali mnoho 
technických chyb, nebyli 
jsme emočně tolik v zápa-
se jako soupeř. Veselí hrálo 
o všechno, bojovalo a my 
jsme se tomu nedokázali 
vyrovnat,“ upozornil Valo.

„Ve druhém poločase pak 
kluci perfektně plnili každý 
pokyn. Výborně fungova-
la obrana, za kterou skvěle 
zachytal Honza Marenčák. 
Od toho jsme se odrazili. 
V útoku jsme pak udělali 
mnohem méně technických 
chyb. Vzhledem k tomu, jak 
kluci bránili, tak byl pak 
prostor prostřídat tak, aby 
hráli všichni. Veselí hrát há-
zenou umí, ale stává se jim 
to, že se v určitou chvíli zlo-
mí a pak kupí chybu za chy-
bou. Když to vezmu z na-
šeho pohledu, když jsme 
pak byli v euforii, tak jsme 
po hřišti lítali,“ konstatoval 
kouč Frýdku-Místku.

Sestava: Pyško, Maren-
čák, Cáb – Rajnoha L. 3, 
Sklenák 5, Gřešek 1, Chu-
doba 7/3, Bureš 2, Strack 
3, Choleva 4, Mlotek 3, 
Mazur, Ondrušík 1, My-
nář 1, Güttler 2, Hustopec-
ký. Trenér: Daniel Valo.

Neuspokojivé výsledky 
HC Frýdek-Místek vedly 
vedení prvoligového klubu 
ke změně na pozici hlavní-
ho trenéra. V té době 13. 
tým Chance ligy přebral 
po Vlastimilu Wojnaro-
vi extraligovými bitvami 
ostřílený Mojmír Trličík.

Rysům se nedaří. Ze 13 
utkání odešli vítězně jen 
pětkrát. Od listopadového 
znovuobnovení prvoligo-
vé soutěže odehráli šest 
zápasů, ve kterých získali 
pouze čtyři body. „Všichni 
víme, že okolnosti této se-
zony mají do standardního 
hokejového režimu daleko. 
Po posledních výsledcích 
týmu jsme už ale museli 
něco udělat. Do karet nám 
v tomto ohledu hrál i fakt, 
že Mojmíra Trličíka nedáv-
no uvolnily z angažmá Vít-
kovice. Je to trenér s renomé 
a zkušenostmi jak ze seni-
orské kategorie, tak i s mlá-
dežnickým hokejem. Vě-
řím, že našim hráčům dodá 
nejen sebedůvěru a klid 
na hokejky, což nám v klí-
čových momentech utkání 
scházelo, ale také pomůže 
mladým hráčům v jejich 
rozvoji. Jsem rád, že jsme se 
dohodli,“ řekl předseda HC 
Frýdek-Místek Petr Popelář.

Rysi odehráli v sobotu 
12. prosince poslední utká-
ní roku 2020, prohráli 0:1 
s lídrem tabulky z Jihlavy. 
„Na sžití se s týmem není 
v rozjeté sezoně příliš mno-
ho času. Teď před sebou 
ale máme sváteční pauzu, 
takže nějaký čas máme. 
Na spolupráci s týmem, kte-
rý tvoří zajímavý mix hrá-

čů, se opravdu těším. Je to 
pro mě výzva,“ popsal svoje 
pocity z kádru při nástupu 
do funkce Mojmír Trličík.

Jeho předchůdce Vlas-
timil Wojnar vedl frýdec-
ko-místecké Rysy od října 
2018. V rámci organizace 
se přesune k jinému celku, 
bude se věnovat trénování 
mládeže u Ocelářů. „Ne-
chceme ztratit kvalitního 
trenéra. Pomůže nám v této 
nelehké době s tréninky 
v žákovských kategoriích,“ 
uzavřel jednatel HC Frýdek-
-Místek Jan Peterek.

Je to už předlouhých 
pětadvacet let, co v našem 
klubu působil Mojmír Tr-
ličík jako hráč. Teď tu při-
chází ve zcela jiné roli, stal 
se trenérem A týmu. Jak 
vzpomíná na éru čtvrt sto-
letí zpátky?

„Já na to období vzpo-
mínám opravdu moc rád. 
Byly to takové ty dych-
tivé devadesáté roky, re-
spektive vlastně rok hned 
po revoluci, kdy mužstvo 
postoupilo do 2. Národ-
ní hokejové ligy, a tak 
jsme se nějakým spon-
tánním způsobem tady 
sešli. Přišlo myslím sedm 
kluků z Ostravy, ale také 
i z Třince. Pro mě to ob-
dobí charakterizují vlast-
ně tři takové body. Jednak 
to byla skvělá parta. Pak 
euforie z postupu, jelikož 
tenkrát na hokej chodívali 
klidně i dvě tisícovky lidí, 
a tím třetím je Radio bar, 
kde jsme chodívali často 
oslavit naše vítězství, na-
rozeniny a podobně,“ za-
vzpomínal Trličík.

VÍTĚZNÁ RADOST: Házenkáři si tuto sezónu užívají. 
 Foto: Jan Smekal

Házenkáři vyhráli potřetí v řadě a přezimují na 3. místě
Pepino SKP F-M – TJ Sokol Nové Veselí 32:19 (16:11)

Hokejisté vyměnili trenéra,
tým přebírá Mojmír Trličík

poděkování

Konec roku je časem bi-
lancování, které má v tom-
to roce zvláštní nádech, 
prožili jsme totiž nestan-
dardní rok, který ovlivnil 
všechny z nás. Věřme ale, 
že bude lépe. 

Vážení sportovní přáte-
lé, děti a mládeži, rodiče, 
podporovatelé sportu a fot-
balu zvlášť. Máme za sebou 
rok, který ještě nikdo z nás 
nemusel absolvovat. Malý 
neviditelný prevít nám za-
motal se zvyky, které jsme 
dříve vnímali a prožívali 
jako samozřejmou součást 
našich životů. Nepochyb-
ně jsme všichni unaveni 
z různých změn a opatření. 
Přesto věřím, že se brzy 

vrátíme v budoucích ča-
sech zpět do životů, bytí 
a sportování, které společ-
ně milujeme. Nebudu proto 
hodnotit konkrétní výsled-
ky, zdary a neúspěchy růz-
ných mládežnických týmů, 
protože největší vítězství 
všech je, že držíme spolu, 
neztrácíme víru a společně 
vzdorujeme jedinému sku-
tečnému nepříteli, a tím je 
COVID 19.

Jsem velmi hrdý a šťast-
ný, že mohu poděkovat 
všem trenérům, správcům 
a ostatním pracovníkům 
za obětavost a nasaze-
ní do přípravy a soutěží, 
všem dětem a rodičům, 
kteří ani na vteřinu neztra-

tili zájem o svůj oblíbený 
sport a celý rok se zdatně 
vypořádávali se všemi 
překážkami.

Přeji vám pevné zdraví, 
sílu a víru, že bude vše ra-
dostnější.

 Radim Mamula, 
 předseda MFK 
 Frýdek-Místek

Poděkování předsedy MFK F-M
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ŘEDITEL KNIHOVNY: 
T. B. Zbranek se znovu stal 
radním města. 
 Foto: Petr Pavelka

Tomáš Benedikt Zbra-
nek byl již v minulém ob-
dobí tři a půl roku členem 
rady města a po prosin-
covém zasedání zastupi-
telstva nahradil ve funkci 
radního Jiřího Zaorala. 
Naskakovat do vedení 
města jako „kvalitní ná-
hradník“ ze zastupitelské 
lavice mu nevadí, i když 
připouští, že okolnosti jej 
příliš netěší. Zatímco Jiří 
Zaoral je těsně svázán se 
sokolským sportem a žen-
ským volejbalem ve městě, 
Tomáš Benedikt Zbranek 
je znám ze svého působe-
ní v městské knihovně, 
kterou vede. Zabývá se 
však nejen kulturou, ale 
i školstvím, provází i sva-
tebními obřady a vítá-
ním občánků. Je předse-
dou komise pro výchovu 
a vzdělávání a členem ko-
mise kulturní.

V závěru roku ještě 
není k dispozici statistika 
za rok 2020, ale i ona bude 
zřejmě velmi citelně po-
znamenaná koronavirem. 
Nebo se projeví to, že lidé 
měli mnohem méně jiných 
možností zábavy a měli 
na knihy více času?

„Statistika bude covidem 
ovlivněna úplně totálně, 
byli jsme několik měsíců 
zavřeni, před koncem roku 
znovu, i když se snaží-
me i v této nelehké situaci 
o bezkontaktní půjčování 
knih, abychom mohli na-
bídnout způsob, jak čtenáře 
od knih úplně neodstřih-
nout. Ne všechny knihovny 
v tom pátém stupni jely, my 
ano.“

Tak se musíme podívat 
do statistiky trochu zpát-
ky…

„Ke konci roku 2019 jsme 
měli 6500 registrovaných 
čtenářů, což je sice mírný 

pokles, ale do knihovny 
přišlo okolo 200 tisíc ná-
vštěvníků, protože s měnící 
se funkcí knihovny je stá-
le více těch, kteří navštíví 
a využijí služeb knihovny, 
aniž by byli registrovaný-
mi čtenáři. Využijí veřej-
ný internet a s tím spojené 
služby, navštíví některou 
z přednášek, besed či vzdě-
lávacích akcí.“

Pořád je ale knihovna 
hlavně o knihách. Kolik 
jich vůbec máme k dispo-
zici?

„Se 165 000 knižních 
jednotek patříme mezi 
knihovny, které nemají 
obrovský knižní fond, ale 
jeho obrat je celkem vyso-
ký, což znamená, že knihy 
se u nás půjčují. Prostřed-
nictvím našeho katalogu si 
registrovaní čtenáři mohou 
půjčovat také e-knihy. Ve-
řejné knihovny našeho typu 
nemají za úkol shromaž-
ďovat veškerý knižní fond, 
ale mají za úkol nabídnout 
to, čemu se říká zlatý fond 
české a světové literatury, 
a to, co je aktuální a poža-
dují naši čtenáři. Počet vý-
půjček v roce 2019 po delší 
době mírně vzrostl, což nás 
těší. Půjčilo se 312 000 do-
kumentů, samozřejmě rok 
2020 bude v mnohém jiný.“

Co se v knihovně za po-
slední roky změnilo?

„Obecně celosvětově se 
posunují knihovny k mís-
tům s komunitní funkcí, 
k místům setkávání. Není 
to tudíž jen půjčovna knih, 
i když je to naše hlavní čin-
nost, ale lidé do knihoven 
přicházejí za množstvím 
dalších služeb. Chceme, 
aby občané mohli přijít 
do příjemných a pěkných 
prostor, kde se setkají se 
vstřícným a profesionálním 
personálem. Snažíme se 
udržovat budovy, například 
ve frýdecké knihovně došlo 
k výměně či obnově oken 
a dveří. Opětovně jsme ote-
vřeli po požáru pobočku 
ve Skalici, která je vzhle-
dem k rozsahu požáru vlast-
ně úplně nová – vybavením 
i knižním fondem.“

Největšími změnami 
však v této chvíli prochá-
zí místecké prostory. Co 
vše by rekonstrukce měla 
přinést?

„Nové, větší, modernější, 
atraktivnější, bezbariéro-
vé, provozně přijatelnější 
prostory nejen pro čtená-

ře a další návštěvníky, ale 
také pro zpracování fondu, 
skladovací prostory a v ne-
poslední řadě také zázemí 
pro poskytování tzv. regi-
onálních funkcí okolním 
knihovnám zřizovaným 
obcemi. Také dojde k pro-
dloužení výtahu k Modré-
mu salonku knihovny, což 
jistě návštěvníci řady akcí 
ocení, stejně jako nově vy-
budovanou střešní terasu, 
kde budeme moci nabídnout 
kulturní obohacení a záro-
veň oddych a relax. Celkově 
se po všech stránkách zved-
ne komfort klientů i zaměst-
nanců knihovny. To nynější 
provizorium, ve kterém bu-
deme zhruba ještě rok, za to 
určitě stojí.“

Zbývá lidem v dneš-
ní době, když pomineme 
mnohá omezení, která 
snad již brzy skončí, vů-
bec čas na čtení?

„Kdo chce číst, ten si čas 
najde. Je pravda, že dnes 
existuje celá řada jiných 
nabídek k zábavě, a to i při 
současných zákazech vše-
ho druhu, ale je to otázka 
preferencí. V každé době 
byli čtenáři i nečtenáři. Vše 
začíná v rodinách. Obvyk-
le pokud čtou rodiče, čtou 
i jejich děti. Také si mys-
lím, že v určitém životním 
období čteme méně a v ur-
čitém více. Pravdou je, že 
velkou skupinou našich 
čtenářů jsou lidé vyššího 
věku. Střední generace sahá 
v současné době častěji 
po knihách populárně nauč-
ných z oblasti psychologie 
nebo zdravého životního 
stylu, což odpovídá snaze 
řešit své životní situace.“ 

A co děti?
„U malých dětí platí, že si 

knihy vybírají očima. Čím 
pěknější a lépe ilustrovaná 
kniha, tím více se půjčuje. 
Větší děti dají na rady svých 
kamarádů. Obecně se ale 
snižuje schopnost dětí číst 
delší souvislý text. Ty jsou 
v dětských knihách pod-
statně jednodušší, než byly 
třeba texty Julese Verna 
nebo Arthura Ransomeho. 
S Harry Potterem přišla 
také vlna fantasy literatury, 
která oslovuje teenagery 
a určitě čtenářství nepo-
chybně pomohla.“

Co se dnes tedy čte? (do-
spělí – děti)

„Ze statistik knihovny, 
která koresponduje i s celo-
republikovým průzkumem, 

vše od Aleny Mornštajnové, 
ale nejvíce její Hana, z dal-
ších autorů Radka Třeští-
ková, Patrik Hartl. Z detek-
tivek Robert Bryndza a Jo 
Nesbo. Z naučné literatury 
je u nás v knihovně nejpůj-
čovanější Labyrint pohybu 
od Pavla Koláře. Vysoko se 
drží i kniha Postel, hospo-
da, kostel duchovního Zbig-
niewa Czendlika a Markéty 
Zahradníkové. Často půjčo-
vané jsou knihy cestovatele 
Ladislava Zibury nebo psy-
chiatra Radkina Honzáka. 
U dětí vedou všechny díly 
Deníku malého poseroutky 
a stále se čte Harry Potter.“

Jak se osvědčily biblio-
boxy?

„Biblioboxy jsou využí-
vány na sto procent. Lidé 
si na ně zvykli. Nejvíce 
na nich oceňují možnost 
vracet dokumenty mimo 
provozní dobu knihovny 
a také možnost vrátit kni-
hy z jakékoli pobočky naší 
knihovny bez ohledu na to, 
kde si je půjčili.“

Kam se knihovnictví 
obecně dnes ubírá?

„V současné době je již 
schválena nová koncepce 
rozvoje knihoven do roku 
2027. Hovoří se v ní o tom, 
že knihovny by měly být 
pilíři občanské společnosti, 
vzdělanosti a kultury. Měly 
by být přirozenými centry 
pro aktivity komunit, kdy 
se občané podílejí na čin-
nosti, klíčovými místy pro 
vzdělání a vstupní branou 
do světa kultury. Jejich tra-
dičním posláním je zajistit 
uchování a zpřístupnění 
knihovních fondů. Svými 
aktivitami by měly podně-
covat a rozvíjet čtenářskou 
gramotnost a rozvíjet regio-
nální identitu.“

Jak si stojí knihy v kon-
kurenci jiných zdrojů in-
formací a zábavy?

„Díky Zákonu o veřej-
ných knihovnách obecních 
z roku 1919 má ČR snad 
nejhustější síť knihoven 
poskytujících veřejné kni-
hovnické a informační 
služby (více než 6000 včet-
ně poboček). Knihovny 
ale nikdy neměly takovou 
konkurenci, jako je tomu 
dnes. Na internetu najdete 
dnes jakoukoliv informaci. 
Knihu, audioknihu, film či 
hudbu je možné získat také 
prostřednictvím internetu. 
Někdy ale není snadné se 
v množství informací zori-

Ředitel městské knihovny se stal novým členem rady města

entovat, vyhledat tu pravou, 
ale také pravdivou. Otázku 
autorských práv dnes mno-
ho lidí také neřeší. Navíc je 
stále nemálo lidí, kterým 
knihovna poskytuje jediný 
přístup k veřejnému in-
ternetu. A knihovny mají 
výhodu v tom, že existují, 
jsou zavedené, mají kvalifi-
kovaný, vzdělaný personál, 
jsou místem, které slouží 
skutečně všem, bez rozdílu, 
dokáží spolupracovat, pod-
porují celoživotní vzdělá-
vaní, kulturu a umění. Dnes 
už neslouží jen k půjčování 
dokumentů, ale stále více 
se stávají místy setkávání. 
Nabízí otevřený a bezpečný 
prostor pro sdílení zájmů 
občanů. V neposlední řadě 
pomáhají stírat odlišnou 
úroveň digitální gramot-
nosti.“

Jaké projekty v knihov-
ně zaujaly?

„V době vzniku měst-
ské knihovny v roce 1993 
vznikla také literární soutěž 
pro mládež a dospělé Můj 
svět. Těší nás, že soutěž má 
i po tolika letech stále vzrůs-
tající tendenci. Příspěvky 
do ní přicházejí z různých 
koutů republiky. Jsme rádi, 
že tvůrci nepíší jen do šuplí-
ku, ale mohou svou tvorbu 
prostřednictvím této soutě-
že prezentovat.

V době oslav 750 let F-M 
vznikl také nápad na Festi-
val čtení, jenž je výzvou pro 
nás, ale také pro nejrůznější 
organizace ve městě, které 
se připojují prostřednictvím 
čtenářských aktivit. V roce 
2019 se připojila řada škol. 
Děti si četly na nejrůzněj-
ších místech, hrály si s pís-
menky, předčítaly mlad-
ším spolužákům. Četlo se 
v domovech pro seniory. 

ONLINE: Knihovna je 
dnes i o internetu a PC. 
 Foto: Petr Pavelka
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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 / 
Agentura 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

nabídneme 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 
skladeb. Instrumentální propojení 
houslí, piana a cella vytváří doko-
nalý souzvuk a výjimečný zážitek. 
Instrumentální synergii doplní 
zpěvák, sólista Národního divadla 
Moravskoslezského 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 
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 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

ONLINE
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 publi-
cistka, básnířka a v neposlední řadě 
také předsedkyně spolku Krasomil 
Radana 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 hu-
morem a nadsázkou. Již brzy vám 

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)

Někteří si mohli v knihovně 
vyzkoušet historický knih-
tisk nebo si povídat s autory 
dětských knih. Festival má 
svou webovou prezentaci, 
máme přání jej ještě více 
rozšiřovat.

Projekty nám přinesly 
mimo jiné i ocenění Morav-
skoslezského kraje v rámci 
ceny Knihovnická K2 – 
čestný diplom za projekty 
celoměstského významu 
– Můj svět, Festival čtení, 
Ulice známých osobností.“

Které doprovodné akce 
nejvíce táhnou?

„Naše knihovna se na-
příklad připojila k meziná-
rodnímu projektu Bookstart 
(v českém prostředí S kníž-
kou do života). Kromě ma-
teriálů, které knihovna dává 
rodičům narozených dětí 
a které pomáhají rozvíjet 
jejich čtenářskou pregra-
motnost, pořádají dětská 
oddělení ve Frýdku i Míst-
ku Klub pro rodiče s malý-

mi dětmi. Tento klub mo-
hou navštěvovat maminky 
a tatínkové s dětmi do 6 let 
a je o něj velký zájem. Ko-
legyně knihovnice připra-
vují krátké aktivity, ukazují 
knihy, se kterými mohou 
rodiče pracovat, a smyslem 
je také setkávání rodičů 
a dětí v podnětném prostře-
dí knihovny. Mezi velmi 
oblíbené patří také cesto-
vatelské přednášky s pro-
mítáním fotografií. Zveme 
k nám cestovatele z našeho 
regionu, například Ivo Pet-
ra či Michala Štěpánka, ale 
také u nás besedovali třeba 
manželé Špillarovi z Liber-
ce. Úspěšný byl Den s kni-
hovnou ve Faunaparku.“

Která z přednášek 
v poslední době se setkala 
s největším úspěchem?

„V současné době 
v knihovně pořádáme tři 
cykly přednášek. Cesto-
vatelské, o umění a cyklus 
Křídla – večery nejen o kni-

hách. Všechny si našly své 
příznivce a jsou oblíbené. 
Některé pořádáme ve spo-
lupráci s dalšími spolky 
ve městě (PSPVU nebo Ak-
tivní senioři F-M) a myslím 
si, že je to správně. Podle 
mého názoru by organizace 
ve městě měly komunitně 
spolupracovat, nikoli si kon-
kurovat, a zde se tak děje. 
Asi nejvíce se líbila cesto-
vatelská přednáška Tomáše 
Vejmoly – Tomík na cestách 
aneb tuktukem z Bangkoku 
až domů. Vtipné vyprávění 
mladého cestovatele z Va-
lašského Meziříčí, který se 
vydal do Bangkoku, aby si 
tam koupil tuktuk a vydal 
se s ním zpět do České re-
publiky.“

Knihovnu vedete už 
od roku 2009, co se od té 
doby nejvíce změnilo?

„Centrální nákup kniž-
ního fondu, který přinesl 
značnou úsporu financí, 
instalace dvou bibliobo-

xů, prezentace knihovny 
na webu i sociálních sítích, 
zapojení se do vizuálu měs-
ta, nový automatizovaný 
knihovnický systém Tritius, 
nové projekty na podpo-
ru čtení a čtenářství. Dále 
spolupráce nejen se škola-
mi všech typů, ale i další-
mi organizacemi ve měs-
tě. Ale především posun 
ke knihovně komunitního 
typu, k organizaci, jejímž 
cílem je podpora demokra-
cie, vzdělanosti a kultury.“

A jaká je oblíbená kni-
ha, autor či žánr ředitele 
knihovny?

„I po letech zůstávám 
věrný převážně odborné 
historické literatuře. Zají-
mají mě především ději-
ny 19. a 20. století, ale čas 
od času si přečtu i něco 
z oblasti středověké histo-
rie. Pokud jde o konkrétní 
titul, vracím se mimo jiné 
ke knize britského historika 
Normana Daviese Evropa. 

Dějiny jednoho kontinentu. 
Rád také čtu rozhovory se 
zajímavými osobnostmi.“     

Bylo tomu tak vždy 
nebo měl výběr knih něja-
ký vývoj?

„Ke knihám jsem měl 
blízko už od dětství. Jako 
student jsem četl hodně 
a rád, v průběhu studia his-
torie jsem přečetl řadu tlus-
tých monografií. Měl jsem 
je mnohem raději než skrip-
ta. Ale sáhl jsem i po belet-
rii.“

Co filmy dle knižní 
předlohy? Nějaký příklad 
povedeného filmu nebo 
naopak kdy film za kni-
hou hodně zaostal?

„Obvykle mám raději 
knihy, ale skvělého filmo-
vého zpracování se dočkaly 
Vzpomínky na Afriku, Pře-
let nad kukaččím hnízdem, 
Vyhoďme ho z kola ven, 
také Tolkienův Pán prstenů 
i Hobit a Rowlingové Harry 
Potter.“  (pp)
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- 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
Luboš Pospíšil a 5P 

| mimo předplatné | St 17. 2.2021 | 
cena 320 Kč v předprodeji, 350 Kč 
na místě – koncert Luboše Pospí-
šila s obnovenou kapelou P5 | cena 
320 Kč v předprodeji, 350 Kč na mís-
tě

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. Ka-
lich 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 
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 Macour-
ka a Canfourka a jejich kamarádky 
Pacičky. V pohádce plné písniček 
můžeme sledovat, jakými způsoby 
se dá léčit bolavý Canfourkův zub, 
jak se vyhnout neustálému mytí, kte-
ré po koťatech vyžaduje Teta Micka, 
jak se dají prodávat kočičí ouška 
a krky kocouru Mourovi, jak se 
hledá kočičí koření a jak není vhod-
né pokoušet se zdolávat vodní toky 
a hrát si na námořníky 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 
Nanukem, ledním medvědem Ursu-
sem, poprvé bude sekat díru do ledu 
a uloví 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 
abstraktní tvorba prolíná malbu 
akrylem a techniku práce s horkým 
a studeným voskem nazývanou en-
kaustika. Jednotlivá díla k člověku 
promlouvají a probouzejí různé dru-
hy emocí, stejně jako autorka vkládá 
do každého obrazu také svou životní 
zkušenost. Proplujte s námi její tvor-
bou ve foyer nové scény Vlast. Vý-
stava 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, kte-
ré muži při navazování vztahů dělají. 
Jeho úspěšná knižní příručka je zá-
roveň doplněná i řadou praktických 
cvičení, a tak si přímo říká o diva-
delní 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 no-
vého roku, v poklidu a s pozitivní 
myslí.
Ať se Vám splní, cokoliv jen chcete.
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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., 

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 poutavé pří-
běhy 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 ško-
lou Yamaha. Program spojuje něko-
lik aktivit do uceleného celku: ryt-
mizace písní, pohyb, hra na základní 
Orffovy nástroje (dřívka, rolničky, 
činelky, bubínky a další), výtvarná 
činnost, od 4,5 let základy hudební 
nauky a hry na flétnu, práce s boom-
whackers, 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
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743

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.

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.: 732 494 040

MALÍŘI, 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 náborový příspěvek 10.000 Kč, stravenky,
prémie, penzijní pojištění, 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.

na všechna brýlová

skla
na brýlové obruby

Akce platí od 4. 1. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.

Malé náměstí 98, Frýdek-Místek, tel.: 770 103 933

Zrušení odběru 
bioodpadu 

ve sběrných dvorech
S platností od 1. 1. 2021 
se ruší odběr bioodpa-
du na sběrných dvorech 
(Slezská, Collo-Louky 
a pod estakádou).
Občané budou mít mož-
nost odevzdat bioodpady 
v kompostárně v Bru-
zovicích.


