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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
bodem číslo jedna posledního zasedá-

ní zastupitelstva v roce 2005 bylo schva-
lování rozpočtu na rok 2006. Zastupitelé 
jej bez dlouhých diskuzí schválili 23 hla-
sy. Vzápětí se ozvala kritika, která mohla 
vyvolat spekulace, zda má město dosta-
tek financí na krytí rozdílu mezi příjmy a 
výdaji, který činí zhruba 74 milionů korun. 

Musím proto reagovat na některé zavá-
dějící informace, které proběhly médii. Mohou totiž ve vás vzbuzovat 
dojem, že utrácíme peníze, a přitom na to nemáme. Toto považuji 
za neseriózní. Mohu ubezpečit, že město má dostatečný zůstatek 
finančních prostředků z roku 2005 k pokrytí rozdílu mezi příjmy a 
výdaji v letošním roce, což je zásadní informace, která měla zaznít.

Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kte-
rou stanoví ministerstvo financí vyhláškou. Rozpočtovou skladbu 
tvoří tři základní operace. Jsou to příjmy, výdaje a financování. Do 
příjmů se zahrnují veškeré nenávratně inkasované finanční prostřed-
ky, do výdajů veškeré nenávratné platby. Kategorie „financování“ 
se týká půjčování peněz někomu, od někoho nebo jakékoliv změ-
ny stavu peněžních prostředků. O financování se jedná i v případě, 
kdy se obec rozhodne šetřit peníze na budoucí investice. V roce, 
ve kterém obec použije ušetřené peníze, nemůže tento „přebytek z 
minulých let“ podle pravidel rozpočtové skladby, která začala platit od
1. 1. 1997, zařadit do příjmů. Jinými slovy ne všechny zdroje financí 
lze nazvat příjmy. 

V rozpočtu mohou výdaje převyšovat příjmy, a to v případě, že 
je možné rozdíl uhradit finančními prostředky z minulých let nebo 
smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpo-
mocí ze státního rozpočtu nebo výnosem z prodeje vlastních dlu-
hopisů. Takovýto rozdíl není ničím neobvyklým. Podobně je tomu i
v okolních městech. Mohu vás ubezpečit, že veškeré rozpočtované 
výdaje města jsou rozpočtově kryty.          Eva Richtrová

Největší letošní investicí je krytý areál na Olešné
Největší letošní investi-

cí ve městě Frýdek-Místek 
bude výstavba krytého areálu 
rekreační zóny Olešná, která 
bude realizována prostřed-
nictvím městské společnosti 
Sportplex, jež byla pro tento 
účel zřízena.

„Bazén je pojatý rekreačně, 
neusilovali jsme o typický pla-
vecký bazén, protože chceme, 
aby sem lidé zašli třeba na celý 
den. Letos ho otevřeme, až když 
bude uzavřena sezona venkov-
ního koupání na aquaparku, v 
dalších letech je možný paralel-
ní provoz, pokud bude po něm 

poptávka,“ sdělil místostarosta 
Miroslav Dokoupil. 

Veřejná zakázka na výstav-
bu je již vysoutěžena, město 
počítá s investicí okolo 165 
milionů korun.

„V otevřeném zadávacím 
řízení se mohl přihlásit kdokoliv, 
zadání si vyzvedlo šest uchaze-
čů. Vítěz zadávacího řízení podal 
nejvýhodnější nabídku, zejména 
cena byla o dosti zajímavou 
částku nižší,“ uvedl Jan Kaspřík, 
vedoucí investičního odboru.

Rekreační bazén bude dosa-
hovat délky maximálně 28,5 
metru, šířka necelých 17 metrů 

s hloubkou v rozpětí 1,1 až 1,25 
metru a s plochou 300 metrů 
čtverečních. Projekt počítá s 
následujícími atrakcemi: 4x vod-
ní chrlič, vodní dělo, 6x masážní 
trysky v bazénových stěnách, 
masážní lavice s kombinovanou 
vzduchovou a vodní masáží, 
masážní lůžko se vzduchovou 
masáží, houpací bazén, prou-
dový kanál, dnová perlička, 4x 
masáž nohou, šplhací síť včetně 
dvou ostrovů, součástí je masáž-
ní whirlpool pro 8 osob.

Dětský bazén bude mít 
rozměry zhruba 6x4 metry s 
hloubkou od deseti do třiceti 

centimetrů. I děti budou mít své 
atrakce – vodní zvon, vodního 
ježka a stěžeň s plachtou. „Nej-
větší atrakcí vůbec, podle doda-
vatele zatím jedinou v republice, 
bude divoká řeka o délce přes 
dvacet metrů, s převisem zhruba 
16 metrů a nástupem a dojez-
dem uvnitř budovy,“ prozradil 
místostarosta Miroslav Dokou-
pil. Chybět nemůže tobogán 
s příslušenstvím o délce přes 
devadesát metrů a zhruba dese-
timetrovým převýšením. Wellne-

ss provoz bude obsahovat infra 
saunu, parní lázeň, finskou sau-
nu, restauraci pro suchý i mokrý 
provoz. „Stavět by se mělo začít 
po ukončení zadávacího řízení a 
uzavření smlouvy, která dosud 
uzavřena být nemohla. Předpo-
klad zahájení výstavby je zhruba 
v průběhu února, na dokončení 
bude mít stavební firma osm 
měsíců po zahájení,“ řekl Jan 
Kaspřík. (O dalších investicích 
města se dozvíte na straně 3.)

  (pp)

KRYTÁ ČÁST: Na Olešné se po této investici bude možné koupat i 
v zimě.                 Foto: Repro

Boj se sněhovou kalamitou
Tak takový příval sněhu 

ve městě dlouho nepamatu-
jeme! Někteří si ladovskou 
zimu možná pochvalují, pro 
městské technické služby TS 
a.s. však znamenalä na pře-
lomu a zkraje roku nepřetrži-
tou práci 24 hodin denně s 
nasazením veškeré dostupné 
techniky.

„Sníh zkomplikoval život nám 
všem, ale mohu říci, že jsme spo-
lu s technickými službami dělali 
vše, co se dalo. Opět jsem však 
musel upozorňovat na skuteč-
nost, že ne všechny komunikace 
na území města jsou v majetku, 
a tedy ve správě města, protože 
se může jednat o komunikace 
státní, krajské nebo soukromé. 
Ne každá komunikace, která je v 
majetku města, je navíc vedena 
v pasportu místních komunikací 
a některé se v zimním období 
neudržují. Místní komunikace, 
které jsou uvedeny v plánu zim-

ní údržby, jsou rozděleny do tříd 
podle pořadí důležitosti. Jednot-
livé třídy důležitosti mají stano-
veny časový limit. V tom musí 
správce místních komunikací 
provést po spadu sněhu nebo 
vzniku náledí první zásah,“ refe-
roval vedoucí odboru opravy a 
silničního hospodářství Miroslav 
Hronovský.

Situace ve městě byla mapo-
vána pracovníky odboru dopra-
vy a silničního hospodářství, 
vedením města a pracovníky 
oddělení krizových řízení. „Kro-
mě sněhu se v další fázi odstra-
ňovaly ve spolupráci s hasiči 
sněhové převisy na střechách a 
rampouchy. Ale pouze u budov 
v majetku města, ostatní majite-
lé mají povinnost si ohlídat bez-
pečnost sami,“ uvedla starostka 
Eva Richtrová.

Technické služby vydaly na 
zvládnutí sněhové kalamity přes 
dva miliony korun. „Využili jsme 
veškerou naši techniku i strojů 
smluvních partnerů. Ke spolu-
práci byly přizvány i čtyři další 
firmy, takže v době nejhustšího 
sněžení bylo nasazeno i dvacet 
strojů na odklízení sněhu,“ řekl 
ředitel technických služeb Jaro-
mír Kohut. Ten 10. ledna mohl 
konstatovat, že situace ve městě 
je již v normálu a odpovídá cha-
rakteru lednového počasí. Mno-
hé silnice již byly suché a bez 
sněhu. Přesto byli pracovníci 
dále v pohotovosti a věnovali se 
další činnosti – odkrývání kaná-
lů a vpustí, které by při oblevě 
pokryté ledem nemohly odvádět 
velké množství vody. (Více o pro-
blematice sněhové údržby uvnitř 
čísla.)                                   (pp)

RAMPOUCHY A PŘEVISY: Město se postaralo o bezpečnost u 
svých budov.     Foto: Petr Pavelka

POSYP CHODNÍKŮ: Po zajiš-
tění sjízdnosti cest a ustání 
sněžení přišly na řadu chodníky. 

Foto: Petr Pavelka
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krátce
Rekonstrukce ulice
V roce 2005 probíhala rekon-

strukce kanalizace a vodovodu 
na ulici E. Krásnohorské. Uzavírka 
ulice trvala od konce srpna do 9. 
prosince. Investorem byla společ-
nost Severomoravské vodovody a 
kanalizace a. s. Ostrava. Zhotovi-
telé měli za povinnost uvést komu-
nikaci do původního stavu. Vlastní 
rekonstrukce komunikace ul. E. 
Krásnohorské za zhruba sedm 
milionů korun by měla proběhnout 
letos a jejím investorem už bude 
přímo město Frýdek-Místek.

Setkání s občany
Vedení města Frýdek-Místek 

ve spolupráci s Osadním výbo-
rem Panské Nové Dvory pořá-
dá Setkání s občany Panských 
Nových Dvorů, které se uskuteč-
ní v pátek 20. ledna v 17 hodin v 
restauraci U Hučky.

Budoucnost bez jedů
Ve dnech 16.-27. ledna bude 

v prostorách 9. Základní školy, ul. 
E. Krásnohorské 139, ve Frýdku-
Místku ke zhlédnutí putovní výsta-
va Budoucnost bez jedů, kterou 
připravilo v rámci programu 
Toxické látky a odpady občanské 
sdružení Arnika. Výstava informu-
je o tématice toxických látek, jako 
jsou rtuť, dioxiny, pesticidy, poly-
chlorované bifenyly, PVC, dále 
popisuje vznik toxických látek, 
jejich vliv na zdraví člověka, glo-
bální a lokální znečištění a kom-
plexní řešení celé problematiky.

Výstavu lze navštívit od pondě-
lí do pátku od 8 do 14 hodin, jinou 
dobu po dohodě s paní Babišovou 
tel. 558 631 123, kl. 35.

Počty obyvatel
Město Frýdek-Místek má k

1. lednu 60 821 obyvatel. Na 
frýdeckou část připadá 33299,
v Místku žije 23 666 lidí. Z okra-
jových částí města je nejlidnatější 
Lískovec (1308) a Skalice (1206), 
v Chlebovicích je evidováno 734 
lidí a nejmenší zůstávají Lysůvky 
(313) a Zelinkovice (295).

Zábavné odpoledne 
Dveře frýdecko-místecké 

základní školy Jiřího z Poděbrad se 
v úterý 17. ledna otevřou dokořán 
od 15.30 do 17.30 všem zájem-
cům z řad co nejširší veřejnosti. 
Na návštěvníky, zejména na malé 
předškoláky a jejich rodiče, čeká 
bohatý zábavný program. V kera-
mickém, výtvarném a pracovním 
ateliéru si budou moci malí čeka-
telé na školní docházku vyzkoušet 
nejrůznější techniky a odnesou 
si vlastnoručně vyrobený dárek. 
Zájemci se mohou v maskách i 
bez nich zúčastnit karnevalového 
veselí v jedné z tělocvičen, kde 
budou rejdit děti z prvního stupně 
a školní družiny. Ve druhé tělocvič-
ně předvedou exhibiční vystoupe-
ní sportovní gymnasté a kroužek 
aerobicu. I ti nejmenší určitě zjistí, 
že se této školy nemusejí ani tro-
chu bát a že na ně čeká spousta 
příjemných zážitků a legrace. 

Internet a senioři
Svaz důchodců ČR, městská 

organizace Frýdek-Místek, při-
pravuje na 6. základní škole kurzy 
na PC se zaměřením na internet 
v rozsahu 24 vyučovacích hodin. 
Pro začátečníky každý čtvrtek 
od 14 do 15.30 hod.(zahájení
2. února), pro pokročilé každé 
úterý od 16 do 17.30 hod. (zahá-
jení 7. února). Pokročilí budou mít 
prostor i na 8. základní škole, a 
to každé pondělí od 14 do 15.30 
hod.(zahájení 6. února). Přihlášky 
na tel. 558 647 846.               (pp)

Zdejší lidé jsou velmi štědří
Přes tisíc pexes v místec-

kém Tescu „udali“ mladí dob-
rovolníci, kteří z příspěvků v 
předvánočním čase získali 
pro Sdružení Podané ruce, 
zabývající se převážně osobní 
asistencí, 109 533 korun.

„V našem kraji je jedna z 
nejvyšších nezaměstnaností v 
republice, ale přesto zde máme 
vnímavé lidi, kteří se kolikrát i 
sami uskromní a přispějí na dob-
rou věc. Za to jim samozřejmě 
patří velké poděkování,“ pro-
hlásila na slavnostním předání 
výtěžku ze sbírky Pomáhejte 
s námi starostka Eva Richtro-
vá. Upozornila, že ve městě je 
řada obchodních řetězců, ale 
Tesco našlo ideální spojení s 
neziskovou organizací, která si 
jistě zaslouží pozornost. „Těžko 
jejich práci nějak vyčíslit, ale je 
třeba ji ocenit. Obdivuji i studen-
ty, protože jako kantorka vím, že 
asi ne každý středoškolák má 
k podobné akci vztah,“ uvedla 
starostka. Nejpilnější studenti 
obdrželi věcné odměny a necha-
li se slyšet, že je ani neodradily 
některé negativní reakce, pro-
tože byly spíše výjimečné. „Já 
jsem už peníze dal a kdo ví, kde 
skončily. Mně taky nikdo nepři-
spěje,“ prozrazovali studenti, s 
čím se setkali.

„Mnozí lidé charitativním 
akcím z principu nedůvěřují, 

takže to studenti neměli lehké. 
Ale oslovovali a měli úspěch. 
My se bez pomoci neobejde-
me, a proto bych chtěla podě-
kovat i městu Frýdek-Místek, 
které vůbec jako první zarea-
govalo na naše cíle, a i když 
šlo tenkrát do nejistoty, dalo 
nám první šanci,“ řekla ředi-
telka obdarovaného sdružení 
Helena Fejkusová.

„Při sbírce s námi spolupra-
covaly desítky dobrovolníků, 
kteří ve svém volném čase 
prodávali skládačky zákazní-
kům hypermarketu Tesco. Náš 
velký dík patří nejen studentům 
Integrované střední školy ve 
Frýdku-Místku a Střední zdra-

votnické školy ve Frýdku-Místku. 
Do prodeje skládaček se zapojili 
také členové sdružení Podané 
ruce a osobní asistentky, které 
v našem sdružení působí,” infor-
movala Pavlína Burkovičová ze 
sdružení Podané ruce.

Podle Pavla Žáka, ředitele 
hypermarketu Tesco ve Frýd-
ku-Místku, nebylo cílem sbírky 
pouze shromáždit finanční pro-
středky pro vybrané neziskové 
zařízení. „Prostřednictvím práce 
dobrovolníků jsme chtěli zákaz-
níky našeho hypermarketu infor-
movat o činnosti sdružení Poda-
né ruce a upozornit je na to, jak 
je podpora těchto organizací 
důležitá,“ uvedl Pavel Žák.  (pp)

Investice v sociální sféře
V druhé polovině ledna 

bude frýdecko-místecká rad-
nice slavnostně otevírat níz-
koprahový klub Prostor pro 
středoškoláky, kteří právě pří-
liš prostoru pro volnočasovou 
činnost nemají. S místostaros-
tou Ivanem Vrbou, který má ve 
městě na starosti sociální sfé-
ru, jsme si povídali, co dalšího 
v letošním roce můžeme v této 
oblasti očekávat.

Teenageři se mají na co 
těšit. Co město z hlediska 
investic nabídne seniorům?

„V domově důchodců na uli-

ci Školská se bude realizovat 
nový výtah, kterým se vozíčkáři 
i ‚ležáci‘ dostanou do všech 
prostor objektu. Počítáme i s 
půdou, kde v budoucnu zamýš-
líme půdní vestavbu. V tomto 
domově pro seniory ještě dojde 
k dalšímu vylepšení sociálního 
zařízení.“

Zaznamenali jste nějakou 
zvýšenou poptávku po kon-
krétní službě, na kterou bude-
te reagovat?

„Poté, co zákon umožnil, aby 
matky mohly na čtyři hodiny den-
ně svěřit své děti do příslušných 
zařízení, aniž ztratí nárok na 
mateřskou, se musíme zabývat 
možností rozšíření kapacity jeslí, 
protože stávající přestávají stačit. 
Máme proto zájem zpětně odkou-
pit část objektu, kterou nyní využí-
vá Akademie J. A. Komenského. 
Ta se přestěhuje spolu s vysokou 
školou ve druhém pololetí do 
objektu bývalé zdravotní školy a 
pak bychom mohli tyto prostory 
znovu využít. V jeslích na ulici 
Brožíkova proběhne rekonstruk-
ce vody a topení, protože se zde 
začínají projevovat problémy a 
častější poruchy.“

Myslí město také na handi-

capované?
„Samozřejmě. Například v 

Centru pro mentálně postiženou 
mládež nás čeká dostavba 
zahrady, kde byly v první eta-
pě vybudovány hrací prvky a 
nyní uvolňujeme finance na 
vydláždění a novou bránu s pří-
mým vstupem. Získali jsme na 
tuto investici znovu grant v rám-
ci Občanské volby a ještě loni 
jsme navíc koncem roku osazo-
vali nový výtah, který nyní bude 
slavnostně zprovozněn.“

Pod vás spadá i prevence 
kriminality. Co je v plánu v 
tomto sektoru?

„Máme zájem o bývalý objekt 
policie na Zámecké ulici, který 
chceme směnit a připravit zde 
komunitní centrum prevence kri-
minality, kde by měli své místo i 
preventisté města. Konaly by se 
zde různé přednášky, setkání s 
psychologem a podobně.“

Je tento výčet investic za 
váš odbor úplný?

„Máme i další plány, napří-
klad sociální byty na ulici Míru 
pro matky s dětmi, ale tady bude 
záležet na financích. Požádali 
jsme o dotaci a uvidíme, jestli 
uspějeme.“        (pp)

rok 2005
Leden
Radnice zveřejnila některé 

údaje, které získala dotazníkovou 
akcí o volnočasových aktivitách 
a patologických jevech na devíti 
základních školách. 22. 1. bylo 
otevřeno Dobrovolnické centrum 
ve Frýdku-Místku.

Únor
Rada města doporučila poskyt-

nout neinvestiční dotaci z rozpoč-
tu města Židovské obci v Ostravě 
na opravu náhrobních kamenů na 
místním hřbitově. Oblastní spolek 
Červeného kříže na svém spole-
čenském večírku ocenil bezpří-
spěvkové dárce krve.

Březen
Pod záštitou starostky Evy 

Richtrové se uskutečnila bene-
fiční módní přehlídka Nadace 
lev dětem. Opozice zablokovala 
peníze do sociální sféry, čímž 
způsobila řadě organizací velké 
problémy.

Duben
Rada města musela změnit 

provozní řád ubytovny na Sokol-
ské ulici, protože se zde vysky-
tovaly opakované potíže s uby-
tovanými osobami. Nenahlášené 
osoby se dokonce schovávaly ve 
skříni.

Město se přidalo k oslavám 
Dne Země.

Květen
Město si připomnělo 60 let 

výročí osvobození republiky pietní 
akcí, které se zúčastnili i váleční 
veteráni a ruský konzul. 

Červen
Dům s pečovatelskou službou 

na ulici Sadové ve spolupráci s 
městským úřadem zrealizoval 
akci pod názvem Chutný život. 
Dětský den se slavil otevřením 
aquaparku.

Červenec
Centrum pro mentálně 

postiženou mládež již mohlo 
využívat nově upravenou zahradu 
vybízející k pohybovým aktivitám. 

Srpen
Město Frýdek-Místek se spo-

lu s úřadem práce zapojilo do 
projektu Posílení postavení dlou-
hodobě nezaměstnaných žen 
na pracovním trhu, který vznikl v 
rámci programu Evropské unie 
PHARE.

Září
Obec Skalice oslavila 700. 

výročí svého založení. Město 
uctilo památku popravených u 
památníku v Lískovci. 29. září bylo 
vyhlášeno Dnem pro zdraví.

Říjen
V Penzionu pro důchodce již 

mohli využívat speciální bezba-
riérovou místnost, která zlepšila 
obslužnou péči. Senioři byli plni 
zážitků ze Dne seniorů.

Listopad
Marie Dušánková oslavila 102. 

narozeniny. Na frýdeckém hřbito-
vě byl uctěn Den veteránů.

Prosinec
Město vedle osvědčených 

vánočních akcí přišlo s novou tra-
dicí na místeckém náměstí, kde 
se objevil klíč k vánoční atmosféře 
ve městě.         (pp)

POMÁHEJTE S NÁMI: Slavnostního vyhodnocení sbírky se zúčast-
nila i starostka Eva Richtrová.                  Foto: Petr Pavelka

IVAN VRBA: Místostarosta má 
ve své gesci sociální služby. 

Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Hledaný ve vagonu
23. 12. v jednu hodinu v 

noci hlídka strážníků Městské 
policie Frýdek-Místek zjistila při 
kontrole odstavených vagónů 
na nádraží Českých drah dva 
muže, kteří si z těchto vagónů 
udělali noclehárnu. Při zjišťování 
jejich totožnosti bylo zjištěno, že 
jeden z nich, sedmdesátiletý J. 
V. z Frýdku-Místku, je osobou 
hledanou Policií České republi-
ky. Muž byl proto hlídkou měst-
ské policie převezen a předán 
republikovým kolegům.

Silvestrovské hádky
31. 12. na Silvestra městští 

strážníci zasahovali v mnoha pří-
padech narušování občanského 
soužití, avšak téměř každý pří-
pad se obešel bez dalšího řeše-
ní, kdy podnapilá osoba upustila 
od svého protiprávního jednání a 
pokračovala v oslavách přivítání 
roku 2006. Pouze v jednom pří-
padě na ulici Bruzovská musela 
hlídka strážníků zakročit po tele-
fonickém oznámení na linku 156, 
kdy devětačtyřicetiletý M. V. z 
Frýdku-Místku fyzicky napadal 
svou manželku. Muž se odmítal 
uklidnit a zmírnit své jednání i po 
příjezdu zmíněné hlídky, které 
nezbylo nic jiného, než ve spo-
lupráci s republikovými policisty 
muže přemístit k lékařskému 
ošetření do frýdecké nemocnice. 
Muž tak určitě neoslavil Silvestr 
dle svých představ. Za své jed-
nání je zodpovědný on sám a 
tuto skutečnost snad pochopil 
během pobytu na frýdecké pro-
tialkoholní stanici.

Skončili v Bethelu
8. 1. v půl jedenácté dopo-

ledne přijal dispečer městské 
policie telefonické oznámení z 
nádraží Českých drah, že ve 
vestibulu jsou dva bezdomovci, 
nechtějí opustit prostory, silně 
zapáchají a je podezření, že 
mohou vlivem své nedostatečné 
hygieny ohrozit na zdraví ostatní 
osoby. Hlídka strážníků na místě 
zjistila, že se jedná o čtyřiapa-
desátiletou místní občanku M. 
R. a osmapadesátiletého V. S. 
z Ostravy-Poruby. Případy s 
bezdomovci jsou vcelku běžné, 
ale tento byl přece jen něčím 
výjimečný. Oba totiž dali na pou-
čení a rady strážníků a nechali 
se převézt vozidlem městské 
policie do přístřeší Bethel na 
ulici Bahno-Příkopy, kde byli 
ubytováni. Jejich zdraví v přípa-
dě aktuálních mrazů uvedeného 
dne již nebylo ohroženo. Nyní 
už je jen na nich, zda v dalších 
mrazech zvolí teplé umístění 
za určitý poplatek nebo budou 
následující dny opět mrznout 
někde na území města.      (pp)

Finanční dary programu Občanská volba byly předány
V rámci Novoročního setká-

ní byly 6. prosince v Národ-
ním domě předány finanční 
dary programu Občanská 
volba společnosti Prazdroj, o 
nichž rozhodly převážně hla-
sy občanů. Nezanedbatelná 
finanční pomoc putuje i do 
Frýdku-Místku.

Kulturní program obstaral 
Orchestr Felixe Slováčka a Petra 
Janů, ale pro většinu přítomných 
v hlavním sále bylo zlatým hře-
bem večera právě předání sym-
bolických šeků, protože tím byla 
často završena mravenčí práce 
předkladatelů projektů, kteří se 
o granty ucházeli. „Snažíme se 
vedle vynikajícího piva vybudovat 
i další spojení pivovaru s místním 
regionem, a proto se uskutečnil 
již čtvrtý ročník Občanské volby. 
Za tři předchozí roky jsme rozdali 
šest milionů korun, seznámili se s 
dvěma stovkami projektů, z nichž 
čtyřicet dostalo granty. Letos 
jsme zaznamenali rekordní počet 
hlasů – od zhruba šesti tisíc lidí,“ 
řekl za pořadatele Ivo Kaňák. 

Jak už jsme dříve uvedli, oby-
vatelé našeho města se mohou 

těšit například na nový ultrazvu-
kový digitální přístroj v nemocni-
ci, na který byla uvolněna částka 
ve výši půl milionu korun, znovu 
nepřišlo zkrátka Centrum pro 
mentálně postiženou mládež, 
Spolek přátel Frýdku-Místku 
získal podporu pro hřiště Soko-
lík, kde je v plánu univerzální 
hřiště pro míčové sporty pro 
účely rekreačního sportovního 
vyžití amatérských neformálních 
aktivit mládeže v duchu hes-
la „Rekreačním sportem proti 
lenosti, nudě a depresi“. „Tento 
projekt je v souladu s rozvojovou 
studií Smetanových sadů. Dojde 
k vzájemnému propojení aktivit 
města v tomto prostoru, kde 
jsme vybudovali dětské hřiště a 
cyklistickou stezku, s uzavřeným 
sportovištěm Sokolík,“ uvedla 
starostka Eva Richtrová, která 
jako členka Rady reprezentantů 
nemohla na slavnostním veče-
ru chybět. Právě díky podpoře 
Rady reprezentantů putuje i 
dvě stě tisíc korun do Skalice na 
zdejší Centrum kulturního živo-
ta, protože rada má právo sama 
vybrat jeden projekt, který získá 

sponzorské peníze. 
Mezi další úspěšné se zařa-

dila Beskydská šachová škola, 
proslulá svou prací se všemi dět-
skými kategoriemi, a Škola živo-
ta, která organizuje videofestival 
S vámi nás baví svět. Dalším 
úspěšným projektem Města 
Frýdek-Místek se stal Muzikáč. 
„Jeho cílem je pomoci hudební 
výchově v základních školách 
a dalších školských zařízeních, 

podpořit formování zájmových 
hudebních kolektivů dětí a žáků 
a rozvoj tvořivých uměleckých 
schopností dětí,“ přiblížila Ilo-
na Nowaková, vedoucí odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
která za město přebírala přísluš-
ný šek. Město již loni z projek-
tu Občanské volby realizovalo 
Areál kolečkových sportů a ještě 
o rok dříve Naučnou stezku ve 
Frýdeckém lese.        (pp)

PŘEDÁVÁNÍ GRANTŮ: Jeden z příspěvků na projekty ve městě pře-
vzala i vedoucí odboru školství Ilona Nowaková. Foto: Petr Pavelka

Město čekají další
významné investice

Krytý areál rekreační zóny 
Olešná není jedinou velkou 
investicí města v letošním roce.  
O dalších investicích jsme si 
povídali s místostarostou Miro-
slavem Dokoupilem, který tuto 
oblast na radnici řídí.

Jaké jsou letos další nej-
větší investice města?

„Například jen městská spo-
lečnost Sportplex, která výstavbu 
krytého bazénu bude realizovat, 
současně profinancuje také 
rekonstrukci chlazení ledové plo-
chy víceúčelové sportovní haly a 
v úmyslu máme i opravu střešní-
ho a obvodového pláště. Zahájí-
me také výstavbu autobusového 
stanoviště za zhruba šedesát 
milionů korun. Počítáme s rekon-
strukcí příjezdové křižovatky 
u finančního úřadu, ale město 
zatím zvažuje časovou koordi-
naci v souvislosti s plánovaným 
rozšiřováním okresního soudu a 
výstavbou nového úřadu práce.“

Má město na plánované 
investice dostatek finančních 
prostředků?

„Vždy se snažíme získat 
nějaké dotace. Dokonce máme 
strategii, že se jako město pustí-
me do všeho, na co lze dotační 
tituly aplikovat, protože chceme, 
aby se využilo stavu, kdy do měs-
ta mohou přitéct peníze z dalších 
zdrojů. Pokud je nezískáme, do 
akcí nepůjdeme, protože třeba 
jinak nejsou životně důležité. To 

se týká například sportovního 
areálu u ZŠ El. Krásnohorské, 
kde vzniknou veškerá možná 
sportoviště. Tam příslib dotace 
máme. Podobně čekáme na 
dotaci u rekonstrukce víceúčelo-
vého sálu v Komerčním centru.“

Mohou se na něco nového 
znovu těšit i okrajové části 
obce?

„Bude se realizovat vodovod 
ve Skalici-Záhoří za zhruba šest 
milionů korun a v okrajových 
částech připravujeme také další 
projekty směřující ke zlepšení 
životního prostředí – plynofika-
ce, odkanalizování.“

Na které z menších akcí by-
chom mohli upozornit?

„Například na dětské hřiště na 
ulici Dobrovského, na fontánu u 
křížového podchodu směrem na 
náměstí, na cyklostezku smě-
rem na Dobrou, pokud se podaří 
dořešit trasu, úpravu pramene a 
okolí v Hájku, na pláži u Olešné 
chceme zřídit sociální zařízení a 
podobně.“

A nějakou skutečnou zají-
mavost?

„Velmi zajímavý je projekt 
revitalizace břehu řeky Ostra-
vice, kde ovšem narážíme na 
ochranná pásma z hlediska 
životního prostředí. Chceme tam 
mít centra pro rekreaci, aby se 
tam třeba maminky mohly zasta-
vit s dětmi a mít tam potřebné 
zázemí.“        (pp)

Jak je to se zimní údržbou
Lidé se po rekordním pří-

dělu sněhu často obraceli na 
odbor dopravy a silničního 
hospodářství s nejrůznějšími 
dotazy ohledně zimní údrž-
by. Na některé skutečnosti 
upozorňuje vedoucí odboru 
Miroslav Hronovský.

Podle zákona o pozemních 
komunikacích, kterým se zim-
ní údržba řídí, má majitel nebo 
správce pozemní komunikace 
zmírnit závady ve schůdnosti 
nebo sjízdnosti komunikací. 
Jaké problémy vznikají při tako-
vém množství sněhu, jako tomu 
bylo v posledních dnech?

„Velké množství sněhu již 
nemá nasazená technika kam 
rozhrnovat. Následně mohou 
vznikat problémy s nedo-
statečnou průjezdní šířkou 
komunikací. Silniční vpustě 
se ocitají pod sněhem a hrozí 
problémy s odvodem vody. U 
chodníků, které přímo přiléhají 
ke komunikacím pro motorová 
vozidla, dochází k nahrnování 
sněhu ze silnice. Tím opětov-
ně dochází ke zhoršení jejich 
schůdnosti. Tento problém je 
nejmarkantnější tam, kde jsou 
správce chodníku a správce 
silnice dva rozdílné subjek-
ty. Pokud k těmto chodníkům 
navíc přiléhá z druhé strany 
nemovitost s oplocením, může 
velmi brzy dojít tomu, že se 
takovýto chodník stane neu-
držovatelný, neboť sníh již nel-

ze nikam rozhrnovat.“
Co mohou způsobit řidiči 

svou vlastní bezohledností?
„Největší problém způsobu-

jí vozidla zaparkovaná podél 
cest a vozidla zaparkovaná na 
parkovištích, čímž prakticky 
znemožňují rozhrnování sněhu, 
brání průjezdu techniky zajišťu-
jící zimní údržbu a zhoršují 
možnost průjezdu vozidel. Na 
naše žádosti, aby přeparkovali 
a umožnili úklid sněhu, bohužel 
mnohdy nereagují. Poslední 
takový případ jsme řešili napří-
klad u základní školy na ulici 
ČSA, kde chtěly technické 
služby rozšířit cestu a rozhrnout 
sníh, ale nebylo to kvůli stojícím 
autům možné.“

Je zapotřebí vyvážet sníh 
mimo město?

„Spousta sněhu se sváží na 
určená místa u haly a poblíž Frý-
decké skládky.“ 

Na koho se mají občané 
obracet s dalšími požadavky 
a dotazy ohledně údržby cest 
v zimním období? 

„Jak už jsme mnohokrát 
uvedli, na společnosti TS a.s. 
Frýdek-Místek, která je správ-
cem místních komunikací, fun-
guje během zimního období 
nepřetržitý dispečink, a to na 
telefonním čísle 558 432 649, 
kam se mohou občané obracet 
se svými dotazy, připomínka-
mi a stížnostmi, které se zimní 
údržby týkají.“        (pp)
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Školy se dočkají dalších investic
Oblast školství je v tomto 

volebním období naší prioritou. 
Jsem proto rád, že schválením 
rozpočtu na rok 2006 se poda-
řilo zajistit do všech našich 
základních i mateřských škol 
navýšené finanční prostředky na 
provoz. Tím by měly ředitelům 
těchto příspěvkovým organiza-
cím odpadnout starosti o to, zda 
škola bude mít dostatek peněz 
na zaplacení energií, vody a dal-
ších nezbytně nutných záležitos-
tí, a budou se moci více sou-
středit na vlastní chod školy a 
práci s dětmi i pedagogy. Ještě 
více peněz než v loňském roce 
jsme v rozpočtu odboru školství 
nasměrovali do zásobníku oprav 
a údržby. Po konzultaci s řediteli 
jsme následně zaktualizovali 
tento zásobník tak, že by na 
všech školách měly o letních 
prázdninách proběhnout opravy 
dle nejaktuálnějších potřeb těch-
to zařízení. V létě se tak mimo 
jiné pustíme do náročné opravy 
vzduchotechniky na ZŠ nár. 
umělce Petra Bezruče, na ZŠ J. 
Čapka dojde k další etapě rekon-
strukce elektroinstalace, opravy 
střech jsou naplánovány na ZŠ 

a MŠ Naděje, 
MŠ Pohádka, 
na ZŠ J. Čapka. 
Nezapomínáme 
ani na školy v 
našich okrajo-
vých částech. 
V Chlebovicích 
opravíme ven-
kovní plochy,  v 
Lískovci začne-
me s první částí 
generální opra-
vy elektroinsta-
lace a zároveň 
s výměnou stávajícího plotu, v 
Lysůvkách na MŠ Myslivečka 
dojde k opravě topení a dlažby. 

Ve výčtu akcí, které nás v 
létě na školách čekají, nesmím 
zapomenout ani na oblast urče-
nou ke sportu. Jsem nesmírně 
rád, že se po mnohaletém úsilí 
naplní sen žáků a zejména pánů 
ředitelů Bartka a Krasuly na 
ZŠ E. Krásnohorské, kde v létě 
vyroste zbrusu nový moderní 
venkovní sportovní areál! Tisíc 
žáků z 5. i z 9. ZŠ tak bude moci 
od nového školního roku sporto-
vat v důstojných podmínkách a 
hodiny tělesné výchovy i další 

mimoškolní aktivity si dosytosti 
vychutnat. Lepší podmínky pro 
venkovní sportování by měli mít 
po prázdninách i žáci na ulici 
Komenského, kde je napláno-
vána rekonstrukce venkovního 
hřiště včetně oplocení. To nebyl 
zdaleka kompletní výčet všeho, 
co hodláme ve školách zlepšit. I 
z tohoto vzorku je ale snad patr-
né, že nám jde o to, aby žáci i 
kantoři pracovali ve stále lepších 
podmínkách a měli ze své prá-
ce v lepším prostředí stále lepší 
pocit. A to je naším cílem. 

Mgr. Petr Cvik,
místostarosta města

Žáci vytvářeli multimediální prezentace
Na ZŠ a MŠ, El. Krásno-

horské 2254, byla od září do 
prosince loňského roku orga-
nizována mezinárodní soutěž 
– Tvorba multimediálních pre-
zentací našeho města. Zášti-
tu nad tímto mezinárodním 
projektem převzala starostka 
města Frýdku-Místku Eva 
Richtrová. 

„Do naší soutěže se zapojilo 
jedenáct škol z Česka, Polska 
a Slovenska. Hodnotící odborná 
komise posuzovala padesát sou-
těžních multimediálních prezenta-
cí o našem městě Frýdek-Místek. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích 
– nejlepší česká, polská a slo-
venská multimediální prezen-
tace,“ přiblížil Pavel Olšovský, 
který děkuje všem soutěžícím za 

jejich aktivní účast.
Výsledky:  
1. Nejlepší polská multime-

diální prezentace – Gimnázjum 
nr. 1 Cieszyn (autoři L. Kluska, 
S. Dobromilski, 
S. Paroluk a R. 
Borabosz )

2. Nejlepší 
slovenská mul-
timediální pre-
zentace – ZŠ 
a MŠ Čadca 
– Podzávos 
(autoři M. 
Gužík, J. Pavel 
a J. Delinčák)

3. Nejlepší 
česká multime-
diální prezen-
tace – 1. místo 

- 11. ZŠ F-M (autoři - O. Šára a 
A. Stabravová), 2. místo - 5. ZŠ 
F-M (autor - J. Hanák), 3. místo 
- 2. ZŠ F-M (autor - T. Pustko-
vá).          (pp)

ŠKOLSTVÍ JAKO PRIORITA: Město se snaží, aby 
základní školy měly co nejlepší podmínky k výcho-
vě budoucích středoškoláků.   Foto: Petr Pavelka

HOLD POLSKU: V den návštěvy zahranič-
ních účastníků byly některé třídy národnostně 
vyzdobeny.            Foto: Petr Pavelka

Zápis do prvního 
ročníku základní školy

Vážení rodiče budoucích 
prvňáčků,

zápis do prvního ročníku 
základních škol zřizovaných 
městem Frýdek-Místek proběh-
ne ve dnech 7. února 2006 a 8. 
února 2006 (úterý, středa).

V Základní škole a mateřské 
škole Frýdek-Místek – Chlebovi-
ce, Pod Kabáticí 107, příspěvko-
vá organizace a v Základní škole 
a mateřské škole Frýdek-Místek 
– Skalice 192, příspěvková orga-
nizace pouze dne 7. února 2006.

Přehled školských obvodů 
spádových škol

slouží k obecné orientaci, 
neboť některé ulice nebo jejich 
části nelze jednoznačně zařadit. 
Do spádové školy jsou před-
nostně přijímáni žáci s místem 
trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu a děti umístě-
né v tomto obvodu ve školském 
zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy. Zákonný 
zástupce dítěte může pro žáka 
zvolit jinou než spádovou školu, 
která má dostatečnou kapacitu.

Školský obvod spádových 
škol:

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krásno-
horské 2254  www.fm5zs.ic.cz 

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 139
www.volny.cz/devata-zs-fm 

Antala Staška, Bruzovská, 
Čs. červeného kříže, Divišo-
va, Dlouhá, Dr. Jánského, El. 
Krásnohorské, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, Jablo-
ňová, H. Salichové, Habrová, 
Heydukova, Horní, Hutní, I. J. 
Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. Pur-
kyně, Javorová, Jiřího Hakena, 
Jaroslava Haška, Josefa Kaje-
tána Tyla, J. Kaluse, Josefa 
Skupy, 2. května, K Hájku, K 
Lesu, Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Míru, Mariánské 
náměstí, Maryčky Magdonové, 
Maxe Švabinského, Na Aleji, Na 
Bažinách, Na Kopci, Na Stráni, 
Nad Lipinou, Nad Mostárnou, 
Na Podlesí, Nad Rybníkem, 
Nad Stadionem, Olbrachtova, 
Petra Cingra, P. Jilemnického, 
Pod Školou, Pod Vodojemem, 
Puškinova, Resslova, Revoluční, 
Rokycanova, Růžový pahorek, 
Rybnická, Stanislava Kostky 
Neumana, Skautská, Slunečná, 
Sokolská, Střelniční, Škarabelo-
va, Tichá, Tolstého, Topolová, 
U Nemocnice, U Zavadilky, V. 
Vantucha, Zátiší.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče, Frýdek-
-Místek, tř. T. G. Masaryka 454  
www.1zsfm.cz

Bruzovská, Cihelní, Dr. Van-
čury, Dolní, Horymírova, Farní, 
Hasičská, Hluboká, Husova, 
Josefa Hory, Jana Švermy, Joži 
Uprky, Jeronýmova, Jiráskova, 
Klicperova, Karolíny Světlé, 

Mánesova, Na Půstkách, Pod-
lesní, Prokopa Holého, Rad-
niční, Řeznická, Smetanova, 
Střelniční, tř. T. G. Masaryka, 
Těšínská, Třanovského, Zámec-
ké nám., Žižkova.

Školský obvod spádových 
škol:

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Jana Čap-
ka 2555  www.2zsfm.applet.cz

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109  
www.11zsfm.cz

Bedřicha Václavka, Černá 
cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyr-
še, Hlavní třída, Josefa Kavky, 
Jiřího z Poděbrad, Kpt. Nálep-
ky, Kostikovo náměstí, Krátká, 
Malá, Na Vyhlídce, Nádražní, 
Národních mučedníků, Na Poří-
čí, Novodvorská, Nové Dvory-
Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Okružní, Ó. 
Łysohorského, Pekařská, Pod 
Zámečkem, Příkrá, Růžová, 
Potoční, Přemyslovců, Sokola 
Tůmy, Sadová, Svatoplukova, 
Šeříková, tř. T. G. Masaryka, 
Těšínská, Třešňová, Viléma 
Závady, V Zahradách, Bavlnář-
ská, Dr. Petra, J. Božana, Jana 
Čapka, Jiřího Mahena, Lipová, 
Mikoláše Alše, M. Chasáka, 
Na Veselé, Na Výsluní, Panské 
Nové Dvory, Slezská, Slavíčko-
va, Staroměstská.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Československé armády 570
www.osmicka.cz

Bahno-Štandl, Beskydská, 
Brožíkova, Březinova, Boženy 
Němcové, Čajkovského, 
Československé armády, Dr. 
Antonína Vaculíka, Fibichova, 
Foglarova, Foerstrova, Jiřího 
Trnky, Kollárova, Kolaříkova, 
Lidická, 17. listopadu, Marie 
Majerové, Marie Pujmano-
vé, Ondrášova, Ostravská, 
Piskořova, Pod Štandlem, 
Příborská, Raisova, Vítězsla-
va Nezvala, Vrchlického.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů 400
www.6zs.fm.cz

Anenská, Antonínovo náměs-
tí, Dvořákova, Erbenova, Farní 
náměstí, Hálkova, Hlavní třída, 
Jaroslava Lohrera, J. Opletala, 
Josefa Václava Sládka, Karla 
Hynka Máchy, Libušina, Malé 
náměstí, Malý Koloredov, Na 
Příkopě, Náměstí Svobody, 8. 
pěšího pluku, Ostravská, Pio-
nýrů, Pivovarská, Riegrova, 
Spořilov, Stará cesta, Štursova, 
Tržní, U Staré pošty, Vojanova, 
Wolkerova, Zahradní.

Školský obvod spádové 
školy: 

- Základní škola Frýdek-
-Místek, Komenského 402  
www.4zsfm.cz

Beskydská, Bezručova, Bohu-
slava Martinů, Emy Destinové, 

Družstevní, F. Čejky, Františka 
Linharta, Frýdlantská, Havlíčko-
va, Janáčkova, Jungmannova, 
J. Jabůrkové, Josefa Lady, 4. 
května, K Olešné, Komenského, 
Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, 
Maxima Gorkého, Malé náměstí, 
Nad Potokem, Nad Přehradou, 
Nerudova, Nová, Palkovická, 
Pavlíkova, Polní, Podpuklí, Pří-
borská, Rudolfa Vaška, Svaza-
rmovská, Školská, U Náhonu, 
Vojtěcha Martínka, Zborovská, 
Zelená, Zdeňka Štěpánka.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola Frýdek-Místek, 
1. máje 1700  www.7zsfm.cz 

Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, 
Bahno-Rovňa, Beethovenova, 
Bezručova, Březová, Čelakov-

ského, Družstevní, Frýdlantská, 
Fráni Šrámka, Gagarinova, 
Josefa Myslivečka, Josefa Suka, 
Ke Splavu, Křížkovského, 1. 
máje, Mozartova, Myslbekova, 
Na Konečné, Palackého, Politic-
kých obětí, Stará Riviera, Říční, 
28. října, Svatopluka Čecha, 
Třebízského, U Ostravice, Vác-
lava Talicha.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 320
www.zs.liskovec.cz

Administrativně správní úze-
mí města Frýdek-Místek tvořené 
částí: Lískovec.

Školský obvod spádové 
školy: 

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek - Skalice 
192, příspěvková organizace

Administrativně správní úze-
mí města Frýdek-Místek tvořené 
částí: Skalice.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek – Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organizace

Administrativně správní úze-
mí města Frýdek-Místek tvořené 
částmi: Chlebovice, Lysůvky a 
Zelinkovice.

- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek, 
Škarabelova 562
http://specskolynadeje.cz

Školský obvod není stano-
ven.
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Náplň odboru dopravy a silničního hospodářství
V dnešním čísle dokončujeme pře-

hled široké agendy odboru dopravy a 
silničního hospodářství, kterému jsme 
se věnovali v posledních třech číslech 
zpravodaje.

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL - VÝMĚNA 

REGISTRAČNÍ ZNAČKY (RZ)
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak:         
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném tiskopise stanoveném vyhláškou 
č. 243/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 
401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis 

změn údajů)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- RZ (registrační značky)
- vozidlo musí mít platnou technickou 

prohlídku
- občanský průkaz / živnost. list nebo 

výpis z obchodního rejstříku – při regis-
traci na IČ

- cizinci – pas + povolení k pobytu
Lhůta pro vyřízení:
na počkání  
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
200,- Kč za 1 ks RZ  
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26c

+ 50,- Kč za změnu určuje se dle záko-
na č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích v platném znění, položka 26e

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL - VÝVOZ 
VOZIDLA DO JINÉHO STÁTU

zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak:         
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném tiskopise stanoveném vyhláškou 
č. 243/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 
401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis 

změn údajů)
- velký technický průkaz
- doklad o zákonném pojištění

- ORV (malý technický průkaz)
- RZ (registrační značky)
- vozidlo musí mít platnou technickou 

prohlídku
- evidenční kontrola na nového majite-

le (provádí STK)
- občanský průkaz / živnost. list nebo 

výpis z obchodního rejstříku – při regis-
traci na IČ

- cizinci – pas + povolení k pobytu
- pokud není přítomen nový majitel 

musí být předložena plná moc
Lhůta pro vyřízení:
na počkání  
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
300,- Kč motocykl do 50 cm3   
500,- Kč motocykl nad 50 cm3 včetně 

motocyklu s přívěsným nebo postranním 
vozíkem nebo motorová tříkolka                               

800,- Kč motorové vozidlo s nejméně 
čtyřmi koly 

500,- Kč přípojné vozidlo do 750 kg 
hmotnosti včetně                                           

700,- Kč přípojné vozidlo nad 750 kg 
hmotnosti                                                    

určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26a

REGISTRACE A ZMĚNY V REGIST-
RU VOZIDEL - ZÁPIS LPG NEBO CNG

zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak:         
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném tiskopise stanoveném vyhláškou 
č. 243/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 
401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis 

změn údajů)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- vozidlo musí mít platnou technickou 

prohlídku
- hlášení o přestavbě na alter. pohon 

LPG
- technická zpráva (příloha TP)
- doklad od nádrže a regulátoru
- občanský průkaz / živnost. list nebo 

výpis z obchodního rejstříku – při regis-
traci na IČ

- cizinci – pas + povolení k pobytu
Lhůta pro vyřízení:
na počkání  
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč  
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26e

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL - ZÁPIS

TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ (A 50-X)
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak:         
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném tiskopise stanoveném vyhláškou 
č. 243/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 
401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis 

změn údajů)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- vozidlo musí mít platnou technickou 

prohlídku
- typový list s homologací
- protokol z STK nebo z autorizované-

ho servisu nebo osoby oprávněné k mon-
táži TZ (certifikát)

- občanský průkaz / živnost. list nebo 
výpis z obchodního rejstříku – při regis-
traci na IČ

- cizinci – pas + povolení k pobytu
Lhůta pro vyřízení:
na počkání  
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč  
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26e

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL - ZMĚNA 

ADRESY, SÍDLA PODNIKÁNÍ NEBO 
JINÉ DROBNÉ ZMĚNY 

zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak:         
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném tiskopise stanoveném vyhláškou 
č. 243/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 
401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis 

změn údajů)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- vozidlo musí mít platnou technickou 

prohlídku
- doklad o zákonném pojištění
- občanský průkaz / živnost. list nebo 

výpis z obchodního rejstříku – při regis-
traci na IČ

- cizinci – pas + povolení k pobytu
Lhůta pro vyřízení:

na počkání  
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč  
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26e

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL - ZMĚNA 

BARVY VOZIDLA
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak:         
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném tiskopise stanoveném vyhláškou 
č. 243/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 
401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis 

změn údajů)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- vozidlo musí mít platnou technickou 

prohlídku
- občanský průkaz / živnost. list nebo 

výpis z obchodního rejstříku – při regis-
traci na IČ

- cizinci – pas + povolení k pobytu
Lhůta pro vyřízení:
na počkání  
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč  
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26e

REGISTRACE A ZMĚNY V REGIS-
TRU VOZIDEL - ZMĚNA PŘÍJMENÍ
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak:         
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném tiskopise stanoveném vyhláškou 
č. 243/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 
401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis 

změn údajů)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- vozidlo musí mít platnou technickou 

prohlídku
- doklad o zákonném pojištění
- občanský průkaz / živnost. list nebo 
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výpis z obchodního rejstříku – při regis-
traci na IČ

- cizinci – pas + povolení k pobytu
Lhůta pro vyřízení:
na počkání  
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč  
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26e

MEZINÁRODNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozem-

ních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Místek, 
oddělení dopravně správních agend 
– evidence řidičských oprávnění a pře-
stupků, Palackého 115, Frýdek-Místek 

kancelář 349, tel.: 558 609 621
kancelář 350, tel.: 558 609 622, 558 

609 623
Jak:
Formou písemné žádosti (vyplňuje se 

na místě), ke které musí být doloženo:
- občanský průkaz – případně cestovní 

pas s potvrzením o občanském průkazu
- fotografie 3,5 x 4,5 cm (čelní pohled) 

– při cestě po Evropě – mimo Velká Britá-
nie, Irsko, Turecko

- fotografie 4 x 5 cm (čelní pohled) – při 
cestě mimo Evropu – včetně Velké Britá-
nie, Irska, Turecka

- řidičský průkaz
Lhůta pro vyřízení:
na počkání
Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26

Poznámka:  
Neplatný mezinárodní řidičský průkaz 

je držitel povinen odevzdat.

OSVĚDČENÍ PROFESNÍ
ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE

zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdo-
konalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Místek, 
oddělení dopravně správních agend 
– evidence řidičských oprávnění a pře-
stupků, Palackého 115, Frýdek-Místek 

kancelář 349, tel.: 558 609 621
kancelář 350, tel.: 558 609 622, 558 

609 623
Jak:
Formou písemné žádosti (vyplňuje se 

na místě), ke které musí být doloženo:
- občanský průkaz – případně cestovní 

pas s potvrzením o občanském průkazu
- fotografie 3,5 x 4,5 cm (čelní pohled)
- řidičský průkaz
Lhůta pro vyřízení: 
na počkání
Za kolik Kč (správní poplatek):
200,- Kč vystavení
100,- Kč změna údajů v dokladu
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 28

VYDÁNÍ REGISTRACE
K PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOLY

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k 
řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Místek, 
oddělení dopravně správních agend 
– evidence řidičských oprávnění a pře-
stupků, Palackého 115, Frýdek-Místek 

kancelář 347, tel.: 558 609 610
Jak:
Formou písemné žádosti, ke které 

musí být doloženo:
- doklad osvědčující právní vztah žada-

tele k autocvičišti nebo k cvičné ploše 
nebo k řidičskému trenažéru, k výukovým 
a učebním prostorám a k výcvikovým 
vozidlům (např. smlouva o nájmu)

- platná profesní osvědčení osob, které 
budou provádět výuku a výcvik k získání 
řidičského oprávnění

- živnostenský list nebo v případě, kdy 
žadatelem je organizační složka státu, 
zřizovací listina

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
2.000,- Kč vydání registrace 
1.000,- Kč změna rozsahu registrace
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 28

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PO AUTOŠKOLE
zákon 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Místek, 
oddělení dopravně správních agend 
– evidence řidičských oprávnění a pře-
stupků, Palackého 115, Frýdek-Místek 

kancelář 349, tel.: 558 609 621
kancelář 350, tel.: 558 609 622, 558 

609 623
Jak:
Formou písemné žádosti (vyplňuje se 

na místě), ke které musí být doloženo:
- občanský průkaz – případně cestovní 

pas s potvrzením o občanském průkazu
- posudek o zdravotní způsobilosti 

podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 
č. 277/2004 Sb.

- originál žádosti o řidičské oprávnění 
- fotografie 3,5 x 4,5 cm (čelní pohled)
- při rozšíření řidičského oprávnění 

– stávající řidičský průkaz
Lhůta pro vyřízení:
20 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26

UPUŠTĚNÍ OD VÝKONU
ZBYTKU ZÁKAZU ČINNOSTI

§ 14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších před-
pisů

Kde:

Odbor dopravy a silničního hospo-
dářství Městského úřadu Frýdek-Místek, 
oddělení dopravně správních agend 
– evidence řidičských oprávnění a pře-
stupků, Palackého 115, Frýdek-Místek, 
kancelář 346, tel.: 558 609 611

Jak:
Formou písemné žádosti (vyplňuje se 

na místě), ke které musí být doložen:
- občanský průkaz
Lhůta pro vyřízení:
30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ – VÝMĚNA
zákon 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Místek, 
oddělení dopravně správních agend 
– evidence řidičských oprávnění a pře-
stupků, Palackého 115, Frýdek-Místek 

kancelář 349, tel.: 558 609 621
kancelář 350, tel.: 558 609 622, 558 

609 623
Jak:
Formou písemné žádosti (vyplňuje se 

na místě), ke které musí být doloženo:
- občanský průkaz – případně cestovní 

pas s potvrzením o občanském průkazu
- fotografie 3,5 x 4,5 cm (čelní pohled)
- řidičský průkaz
Lhůta pro vyřízení:
20 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku povinná výměna § 134 

odst. 2
10,- Kč změna údajů – jméno, příjmení, 

pobyt
50,- Kč změna nepovinných údajů 

– titul, barva vlasů, vousy
50,- Kč poškozený řidičský průkaz
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26

Poznámka:  
Platnost řidičského průkazu vydávané-

ho od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 není  ze 
zákona omezena, a proto nelze požádat 
o jeho výměnu za nový řidičský průkaz

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
– ZTRÁTA, ODCIZENÍ

zákon 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Místek, 
oddělení dopravně správních agend 
– evidence řidičských oprávnění a pře-
stupků, Palackého 115, Frýdek-Místek 

kancelář 349, tel.: 558 609 621
kancelář 350, tel.: 558 609 622, 558 

609 623
Jak:
Formou písemné žádosti (vyplňuje se 

na místě), ke které musí být doloženo:
- občanský průkaz – případně cestovní 

pas s potvrzením o občanském průkazu
- fotografie 3,5 x 4,5 cm (čelní pohled)
Lhůta pro vyřízení:
20 dnů

Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26

Poznámka:  
Při podání žádosti je vystaveno potvr-

zení o oznámení ztráty, odcizení řidičské-
ho průkazu, které je platné jeden měsíc 
na území České republiky a nahrazuje 
řidičský průkaz.

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
KOLAUDACE STAVBY

Kolaudaci podle stavebního zákona 
podléhají dokončené stavby, popřípadě 
jejich části schopné samostatného uží-
vání, nebo ty části staveb, na nichž byla 
provedena změna nebo udržovací práce, 
pokud tyto stavby nebo práce na nich 
vyžadovaly stavební povolení. 

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Městského úřadu Frýdek-Místek, oddělení 
správy dopravy a pozemních komunikací, 
Radniční 1148, Frýdek-Místek 

Jak:         
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném formuláři (formulář je k dispozici na 
speciálním stavebním úřadu). 

Náležitosti podání:
- doklad o vlastnictví předmětného 

pozemku nebo stavby (výpis z katastru 
nemovitostí a kopie katastrální mapy, obě 
ne starší 6 měsíců, v originále)

- geometrický plán zaměření stavby v 
případě kolaudace novostavby nebo pří-
stavby 

- další doklady podle konkrétní stavby, 
dle ústního projednání s příslušným tech-
nikem stavebního úřadu 

Lhůta pro vyřízení:
Lhůty jsou dány ustanovením § 49 

správního řádu takto: v jednoduchých 
případech, zejména lze-li rozhodnout na 
podkladě dokladů předložených účast-
níkem řízení – bezodkladně, v ostatních 
případech, nestanoví-li zvláštní předpis 
jinak do 30 dnů ode dne zahájení řízení. 
Jde-li o složité případy, je správní orgán 
oprávněn rozhodnout do 60 dnů, nelze-li 
vzhledem k povaze věci rozhodnout ani 
v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit 
odvolací orgán. O této skutečnosti je 
povinen účastníka s uvedením důvodu 
uvědomit.

Za kolik Kč (správní poplatek):
Za vydání kolaudačního rozhodnutí 

stavby dokončené ve stanoveném termí-
nu se poplatek nevybírá.

Poplatek se vybírá za místní šetření 
při kolaudaci, byl-li návrh na kolaudaci 
podán po lhůtě k dokončení stavby stano-
vené ve stavebním povolení, a to 100,- Kč 
za každou započatou hodinu v pracovní 
době správního úřadu. 

Výše uvedené údaje jsou pouze infor-
mativního charakteru. Pro projednávání 
konkrétních případů je nutná konzultace 
na stavebním úřadě. 

Nepřetržitý dispečink
TS a.s., správce

místních komunikací.

Tel.: 558 432 649
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neděle 15. 1. 9,00  4+5.tř. HC Sareza O.
sobota 21. 1. 10,00  8+9.tř. HC Kopřivnice
neděle  22. 1. 9,00  6+7.tř. HC Kopřivnice
sobota  28. 1. 10,00  3.tř. TJ N.Jičín
sobota  28. 1. 17,00  muži HC Krnov
neděle  29. 1. 9,00  4+5.tř. HC Třinec

Mistrovská utkání HC F-M

Neděle 15. 1. 16:00 - 17:30 h veřejné bruslení
Středa 18. 1.  16:15 - 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 21. 1. 08:30 - 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 22. 1. 16:00 - 17:30 h veřejné bruslení 
Středa 25. 1.  16:15 - 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 28. 1. 08:30 - 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 29. 1. 16:00 - 17:30 h veřejné bruslení 

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - LEDEN Memoriál Sandry Lichnovské a Evy Konderlové
Sokol Frýdek-Místek uspo-

řádal volejbalový turnaj, který 
nesl název po tragicky zesnu-
lých hráčkách tohoto oddílu 
Memoriál Sandry Lichnovské 
a Evy Konderlové.

„Turnaj měl velmi dobrou úro-
veň, jak po stránce organizační, 
tak po stránce herní. Družstva 
předvedla velmi kvalitní a přede-
vším bojovné výkony. Turnaj se 
tak pro zúčastněná družstva stal 
dobrou příležitostí připravit se na 
vstup do druhé půlky sezóny, 
která začíná už příští víkend,“ 
sdělila Danuše Górecká.

Zcela jasným vítězem se stalo 
družstvo juniorek Nového Jičína, 
které ztratilo v celém turnaji pou-
ze dva sety. Pořadí na dalších 
místech: 2. Přerov, 3. Olomouc, 
4. Česká Třebová, 5. kadetky 
Sokola Frýdek-Místek, 6. Sokol 
Frýdek-Místek A, 7. Senica a
8. místo Bílovec.

„První ročník memoriálu byl 
opravdu velmi důstojnou oslavou 
památky obou tragicky zemřelých 

juniorek. V hledišti i na palubovce 
se objevily hráčky, které se San-
drou a Evou  hrávaly pod hlavič-

kou Sokola Frýdek-Místek nebo 
v družstvech soupeřů,“ uvedla 
trenérka Górecká.       (pp)

Jiří Zaoral předává ocenění nejlepší hráčce TJ Sokola Frýdek-Místek 
„A“ Lucii Rouskové.

Z Prahy nedovezly ani set
Volejbalistky Slavie Pra-

ha se ženou neohroženě za 
unikátním výsledkem. Pokud 
vyhrají v posledním zápase 
základní části v Brně, ode-
hrají tuto část soutěže bez 
ztráty bodu. O unikát je nepři-
pravily ani frýdecko-místecké 
volejbalistky, které si z Prahy 
nedovezly ani set.

Sokol Frýdek-Místek sice 
doma podlehl Slavii až v tie-
breaku, ale v metropoli neměl 
žádnou šanci na úspěch. Snad 
jen v prvním setu, který ztratil 
nejtěsnějším rozdílem 23:25 po 
mikrospánku Slavie, která vedla 
už 21:12. Domácí se pak uklid-
nily, hostující hráčky naopak 
odevzdaly a výsledkem bylo 

jasné skóre v dalších sadách, 
vždy 25:16.

Ostrava porazila Liberec, 
takže už na Frýdek-Místek ztrácí 
pouze bod, ale protože sokolky 
hrají poslední zápas doma právě 
s Libercem, zůstanou vzhledem 
k vývoji v tabulce na čtvrté příč-
ce zaručující v další fázi kvalitní 
zápasy se soupeřkami na čele 
tabulky. „I když s těmito celky 
máme velmi nelichotivou bilanci, 
vždycky je lepší hrát po základní 
části v lepší čtverce,“ míní před-
seda oddílu Jiří Zaoral.

Sestava: Mühlsteinová, Pyš-
ková, Šímová, Dedková, Elblová, 
Homolová, libero Pecháčková 
- Langová, Danková, Synková, 
Malá.        (pp)

SE SLAVIÍ DOMA: V domácím prostředí byl souboj vyrovnaný, v 
Praze nikoliv.     Foto: Petr Pavelka

Squashový BierHaus Cup
Třetího turnaje se ve výborné 

předvánoční atmosféře zúčastnilo 
23 hráčů, kteří tak mají za sebou 
polovinu soutěže. Další turnaj je 
naplánován na 21. ledna.

Pořadí 3. turnaje:
1. Nosálek
2. Smolka
3. Rabinský
4. Peřina
5. Lebeda
6. Hlaušek
7. Vlček
8. Volný

9. Balaš
10. Witala
Celkové pořadí:
1. Rabinský 10
2. Peřina 11
3. Vlček 15
4. Witala 22
5. Hanzelka 23
6. Novák 27
Celkové pořadí firem:
1. Policie 61
2. INTEST NDT 85
3. Interno 90
4. Lesostavby 92

Říkáte si, že to nejde dohro-
mady? Opak je pravdou. Dům 
dětí a mládeže ve spolupráci s 
Beskydskou šachovou školou 
(BŠŠ) jsou toho důkazem.

Není žádným tajemstvím, že 
BŠŠ je nejúspěšnější a největší 
základnou v České republice. 
Položme si otázku, proč tomu 
tak je. Jednou z odpovědí je 
práce s dětmi v mateřských 
školách. Šachová škola si je 
vědoma známé pravdy: čím 
dříve, tím lépe. Nutno dodat, 
že již zmíněné motto splňuje na 
100 % a právě proto se město 
Frýdek-Místek může pochlubit 
bezkonkurenčním počtem 192 
dětí rozložených do 13 školek, 
přihlášených do šachových 
kroužků. Jednoznačně nej-
mladší děti navštěvující králov-
skou hru jsou v MŠ K Hájku – tři 
dívenky narozené v roce 2002 
(více viz. tabulka).

Nelze opomenout spolupráci 
všech tří institucí, která je na vel-
mi dobré úrovni. Více informací 
a fotogalerie dětí z mateřských 
škol nejdete na webové adrese 
www.chessfm.cz.

Počet dětí v šachových 
kroužcích v MŠ:
MŠ Slezská 13
MŠ K Hájku 9
MŠ Beruška 15
MŠ Myslivečka 15
MŠ J. Lady 15
MŠ 8. pěšího pluku 7
MŠ Frýdlant / Janáčkova 13
MŠ Frýdlant / Smetanova  14
MŠ Anenská 24
MŠ J. Trnky 26
MŠ Staré Město 15
MŠ Fr.Čejky 11
MŠ Ke Splavu 15
Celkem 192

Šachy v MŠ

Sokol Frýdek-Místek uspořádal
volejbalový memoriál věnovaný tragicky 
zesnulým děvčatům, které si tak budeme 

každoročně připomínat.
SANDRA LICHNOVSKÁ
Narodila se 10. 5. 1986
1997/98 v 6. třídě začala hrát volejbal na 11. ZŠ ve Frýdku-

Místku pod vedením své první trenérky Dany Górecké.
1998/99 hraje za družstvo mladších žákyň. Její první velký 

volejbalový úspěch: 2. místo na Mistrovství Moravy.
1999/2000 pod vedením trenérů Pavly Pavelkové, Jirky Kozla 

a Radka Podoly 12. místo na Mistrovství republiky starších žaček 
s týmem TJ Sokola Frýdek-Místek B.

2000/2001 9. třídu ukončuje velkým úspěchem na Mistrovství 
republiky starších žaček; se svými spolužačkami získává stříbr-
nou medaili pod vedením trenérek Dany Górecké a Pavly Pavel-
kové.

2001/2002 v družstvu extraligových kadetek, které vede Jiří 
Kozel a Petr Vrba, si vede víc než dobře. Stává se jedním z nejta-
lentovanějších liber v republice. Dostává pozvánku do reprezen-
tace České republiky ročníku 1986.

2002/2003 dokázala se svým družstvem vybojovat postup do 
extraligy juniorek pod vedením trenérů Radka Podoly a Radka 
Koláře.

2003/2004 hraje extraligu juniorek s trenéry Tiborem Bridou a 
Pavlou Pavelkovou, získává 8. místo v republice a na svém postu 
libera nemá konkurenci v celém oddíle TJ Sokol Frýdek-Místek. 
Čeká ji pozvánka do extraligového družstva žen.

Zemřela 10. 4. 2004.
Sandra byla svou povahou vždy jedinečná, originální, 

bojovnice k pohledání. Prostě naše „zlaté libero“.

EVA KONDERLOVÁ
Narodila se 29. 12. 1985
2001/2002 přichází do Frýdku-Místku studovat střední školu, 

obchodní akademii, ale hlavně hrát volejbal za TJ Sokol Frýdek-
-Místek. Od mládí sportuje, běhá na lyžích, základům volejbalu 
se naučila v třineckém volejbalovém oddíle u trenéra Stanislava 
Pszczolky. Začíná hrát v družstvu extraligových kadetek TJ Sokol 
Frýdek-Místek pod vedením Jirky Kozla a Petra Vrby.

2002/2003 Má velký podíl na vybojování postupu Sokola do 
extraligy juniorek s trenéry Radkem Podolou a Radkem Kolářem. 
Dokazuje, že umí na svém postu blokařky využít své výšky a neu-
stále se zlepšuje.

2003/2004 V extralize juniorek získává 8. místo s trenérem 
Tiborem Bridou a Pavlou Pavelkovou.   

Zemřela 10. 4. 2004. 
Eva měla pevné místo v sestavě týmu, dokázala udělat 

obrovské pokroky ve svém volejbalovém umění. Byla vždy 
přátelská, usměvavá, v kolektivu velmi oblíbená. Byla to volej-
balistka velkého srdce.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

telefon: 558 434 154,
558 434 525, 558 628 240

www.ddmfm.cz,
e-mail:info@ddmfm.cz

Nikdy není pozdě na přihlášku 
do kroužku. Přihlášky do krouž-
ků na druhé pololetí si vyzved-
něte v DDM nebo je najdete 
na internetu stejně jako úplnou 
nabídku.
21. 1.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00 a 
11:00 – 13:00 hodin

JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÝ 
ZÁJEZD NA MORÁVKU

- Ski areál Sviňorky
- cena: děti: 250,- Kč, dospělí: 
350,- Kč
- Informace a přihlášky: Marie 
Cidlíková, 558 434 154, 736 150 
088, info@ddmfm.cz
- 8:00 – 16:30 hodin
27. – 28 1.

DŘÍV NEŽ PŘIJDE
KLEKÁNICE

Uděláme si pěkný páteční večer 
při svíčkách, vyvěštíme si, jaký 
bude rok 2006. V sobotu si 
zajdeme na výlet – podíváme 
se za Černou paní Barborou ze 
Štandlu.
- sraz: 20. 1. v 16:30 hodin v 
DDM v Místku, kde přespíme
- cena: 150,- Kč
- Informace a přihlášky: Ivana 
Sošková, telefon: 558 434 154, 
731 167 010
28. 1.
LETECKÝ DEN V DDM
- den plný pohody a dobré nálady
- lepení modelů letadel
- výlet do neznáma
- cena: 90,- Kč
- Alena Fabíková, telefon: 558 
434 154, 604 835 233
- DDM Místek, 9:00 – 16:00 
hodin

JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÝ 
ZÁJEZD NA MORÁVKU

- Ski areál Sviňorky
- cena: děti: 250,- Kč, dospělí: 
350,- Kč
- Informace a přihlášky: Marie 
Cidlíková, 558 434 154, 736 150 
088, info@ddmfm.cz
- 8:00 – 16:30 hodin
3. 2.

JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÝ 
ZÁJEZD NA MORÁVKU

- Ski areál Sviňorky
- cena: děti: 250,- Kč, dospělí: 
350,- Kč
- Informace a přihlášky: Marie 
Cidlíková, 558 434 154, 736 150 
088, info@ddmfm.cz
- 8:00 – 16:30 hodin
12. 2. – 17. 2.

PRÁZDNINOVÉ LYŽOVÁNÍ 
NA HORÁCH

- jarní prázdniny
- sjezdové lyže, běžky, snow-
board
- Morávka – Pension U přehrady

- pro děti a mládež od 9 do 16 
let, začátečníky i pokročilé
- program: celodenní lyžování a 
bohatý doprovodný program
- cena: 2 600,- Kč (doprava, 
ubytování, stravování, pitný 
režim, celotýdenní permanent-
ka na lyžařský vlek, lyžařský 
instruktor)
- Informace a přihlášky: Marie 
Cidlíková, 558 434 154, 736 150 
088, info@ddmfm.cz
13. 2.

VÝPRAVA PO STOPÁCH
YETTIHO

- v tento den se vydáme po sto-
pách tvora, kterému mráz ani 
zima zdaleka nevadí
- cena: 25,- Kč
- informace a přihlášky: Ivana 
Sošková, 558 434 154, 731167 
010, kaluz@ddmfm.cz
- sraz: v 9:00 hodin, DDM FM, 
Pionýrů 752
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00 
hodin
14. 2.
NA SVATÉHO VALENTÝNA 
ZAMRZNE I KOLO MLÝNA

- vyrobíte si u nás valentýnky a 
dárečky k tomuto svátku, připra-
víte si pravý valentýnský puding 
a vyhlásíme souboj v šipkách o 
nejlepšího střelce (vítěz získá 
pohár Svatého Valentýna)
- cena: 15,- Kč
- informace a přihlášky: Ivana 
Sošková, 558 434 154, 731167 
010, kaluz@ddmfm.cz
- sraz: DDM FM, Pionýrů 752, 
9:00 – 14:00 hodin
PRÁZDNINOVÉ DOPOLEDNE 

S MODELÁŘI
- výroba létajícího modelu z 
balsy
- za příznivého počasí létání pod 
Štandlem
- za nepříznivého počasí zábav-
né turnaje, šipky, hokej, pexeso 
aj., bazén
- cena: 15,- Kč
- informace a přihlášky: Alena 
Fabíková, 558 434 154, 732 383 
131, technika@ddmfm.cz
- DDM Místek, 8:00 – 13:00 
hodin
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu 
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00 
hodin
15. 2.

MASOPUSTNÍ VESELICE
Ve středu si společně užijeme 
masopustních svátků. Dopo-
ledne si vyrobíme masky pro 
slavnostní rej maškar a pak na 
vás čekají souboje s nejvyššími 
maškarami a potom nasmažíme 
hromadu koblih.
- cena: 25,- Kč
- informace a přihlášky: Ivana 

Sošková, 558 434 154, 731167 
010, kaluz@ddmfm.cz
- DDM FM, Pionýrů 752, 9:00 
– 14:30 hodin
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu 
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00 
hodin
16. 2.

CELODENNÍ VÝLET DO 
FRÝDLANTU N. OSTRAVICÍ

- návštěva Relax centra
- cena: 90,- Kč
- informace a přihlášky: Alena 
Fabíková, 558 434 154, 732 383 
131, technika@ddmfm.cz
- 8:00 – 16:00 hodin
17. 2.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin
ŠACHY
20. 1.

MĚSTSKÁ LIGA
MLÁDEŽE – 9. KOLO

- DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:30 hodin
28. – 29. 1.

EXTRALIGA DOROSTU
- nejlepší dorostenecké týmy ČR 
ve Frýdku-Místku
- DDM, Pionýrů 752, 9:00 
– 17:00 hodin

Taneční škola Palas vychovává borce 
pro mistrovství Evropy i světa

Název organizace: Taneční škola PALAS
Adresa: V Družstvu 1180, 739 34 Šenov
Odpovědný zástupce: Josef Macura
Telefon: 604 503 817
E-mail: josef_macura@volny.cz
Web: www.tspalas.com
Místo působení: Frýdek- Místek, Národní dům, 

mateřské školky, střední zdravotní škola (skleník).
Zaměření: děti od 3 do 10 let, junioři od 11 do 

15 let, mládež od 16 let, dospělí a senioři
Charakteristika organizace a nabízené aktivity: 
Taneční škola Palas byla založena v r. 1992. Od 

této doby prošlo taneční školou na 20 000 kurzistů. 
Taneční škola působila nejdříve v Šenově a dalších 
městech a obcích a od roku 2003 působí přede-
vším ve Frýdku-Místku. Pořádáme taneční kurzy 
pro všechny věkové generace. Pro děti a mládež 
jsou to především styly disco dance, hip hop, show 
dance a taneční pro mládež a společenský tanec 
včetně speciálních párových tanců, jako je mambo, 
salsa, merengue, tango argentino apod. Všech-
ny kurzy organizujeme jak na rekreační, tak na 
soutěžní úrovni. A pro dospělé jsou to především 
společenský tanec a také velmi oblíbené speciální 
latinskoamerické tance, jako je salsa a merengue. 
Organizujeme také plesy a soutěže. A nyní již pra-
videlně budeme pořádat taneční revue, která měla 
v loňském roce velký ohlas. Naši reprezentanti již 
dosáhli na nominace nejvyšší, a to účast na mis-
trovství Evropy a světa v tanečních stylech disco 
dance, show dance a disco show. Na rok 2006 již 
z nových členů máme šest nominací na mistrovství 
republiky v tanečním stylu show dance. Předpoklá-
dáme, že i letos bude náš reprezentační tým velmi 

dobře bodovat na všech soutěžích. Dokládá to i 
fakt, že z každé loňské soutěže jsme přivezli velmi 
dobré finálové umístění.

Taneční výuku zajišťují profesionální trené-
ři Josef Macura a Mgr. Jana Šodková, kteří jsou 
zároveň výbornými choreografy a také licencova-
nými porotci Českomoravské taneční organizace. 
Spolu s trenéry ing. Lucií Vyvialovou a ing. Hanou 
Měrkovou a asistenty taneční školy podávají per-
fektní výsledky své práce.

Pro kolektivy i individuální zájemce pořádáme 
jakékoliv taneční a pohybové kurzy včetně organi-
zace společenských akcí a soustředění.

Učíme především v Národním domě, v někte-
rých mateřských školkách a na střední zdravotní 
škole ve Frýdku. Kontaktovat nás můžete telefo-
nicky nebo e-mailem.

Občanské sdružení Bílý anděl vzniklo v říjnu loňského roku. 
Bylo zaregistrováno u ministerstva vnitra a zabývá se přede-
vším problematikou domácího násilí. 

Co je domácí násilí? Na to odpovídá Pavlína Nytrová: „Je to fyzické, 
psychické či ekonomické násilí, k němuž dochází mezi blízkými oso-
bami. Většinu obětí tvoří ženy, ale oběťmi jsou i senioři, děti,  dokonce 
i muži. Domácí násilí se projevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního 
postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci.“ Podle ní se 
obětí domácího násilí může stát kdokoliv z nás nebo našeho okolí a 
procento lidí, kteří se stali oběťmi domácího násilí, začíná být alarmu-
jící. „Touto skutečností je třeba se aktivně zabývat. Forem pomoci je 
spousta,“ myslí si Pavlína Nytrová.

Bílý anděl si vytýčil několik cílů, ale především chce pomoci obě-
tem domácího násilí tím, že bude pravidelně informovat spoluobčany 
o rozsáhlé existenci tohoto závažného celospolečenského a celosvě-
tového problému. „Je třeba jej řešit a nenalhávat si, že se nějak vyřeší 
sám nebo že nás se netýká. Ruku k dílu můžeme jakoukoliv formou 
přiložit všichni,“ nabádá Pavlína Nytrová, která je i frýdecko-místec-
kou zastupitelkou.

Bílý anděl chce přispět k uvědomění si skutečnosti, že láska a  klid 
(slunce, světlo) v duši nám pomůže překonat všechny životní překážky, 
které nám všem život staví do cesty. Sdružení již rozjelo pořádání pra-
videlných akcí, které pomáhají „lásku a klid duše“ získat.         (pp)

Občanské sdružení Bílý anděl

Taneční škola PALAS
Reprezentant mistrovství Evropy a světa v Disco dance, show 

dance, stret dance, pořádá zápis nových členů do přípravky sou-
těžního tance a reprezentace v pondělí 16. 1. a ve středu 18.1. v 
16 hodin v tělocvičně střední zdravotní školy ve Frýdku (skleník). 
Zápisné 50,- Kč, sportovní oblečení s sebou. Informace na tel.: 
604 503 817, www.tspalas.com.

Zápis do kurzu pohybové a fyzické přípravy. Úterý 7. února v 
16 hodin v tělocvičně na střední zdravotní škole ve Frýdku. Zápis-
né 50,- Kč. Sportovní oblečení s sebou.



Neziskové organizace 9 Leden 2006

Nominace na Křesadlo uzavřena
Těsně před uzávěrkou nominací na cenu Křesadlo, se sešlo 

okolo třiceti jmen, které byly navrženy na ocenění. Slavnostní 
vyhlášení proběhne 14. února, laureáty ceny Křesadlo vybere 
koncem ledna komise složená ze zástupců města, médií a nezis-
kových organizací. Přehled nominovaných zveřejníme v příštím 
čísle zpravodaje.

Rotary klub Frýdek-Místek pomohl Charitě
Objekt Charity na sídlišti K 

Hájku, sloužící pro mentálně 
postižené občany, byl úspěš-
ně zkolaudován. Rotary klub 
Frýdek-Místek v rámci své 
dlouhodobé spolupráce s Cha-
ritou zejména prostřednictvím 
svých členů ing. Šebelíka a 
paní Kášové pomohl Chari-
tě Frýdek-Místek a zajistil se 
sponzory výstavbu únikového 
ocelového schodiště pro objekt 
Dům pokojného stáří na sídlišti 
K Hájku ve Frýdku-Místku. 

Celá akce představovala 
nejen finanční pomoc, ale i 
přípravu stavby, včetně projek-
tového zpracování, výrobu a 
vlastní montáž na místě samém. 
Hodnota projektu představuje 
zhruba 150 tisíc korun. Slav-
nostní předání s podpisem daro-

vací smlouvy se uskutečnilo dne
17. 12. 2005. Při této příležitos-
ti byli členové Rotary klubu
Frýdek-Místek seznámeni s cho-
dem zařízení a mohli si prohléd-

nout vnitřní prostory a vybavení. 
Na památku dostali vánoční 
ozdoby vyrobené zdejšími kli-
enty. Zvláštní poděkování patří 
sponzorujícím společnostem. 

20. ledna 2006, 17,30, Rytířský sál Zámku ve Frýdku
KONCERT Léčivé andělské relaxační hudby ROLANDA SANTÉ
Roland Santé je autor mnoha titulů relaxační, meditační a léčivé 

hudby. Průvodním slovem, meditací a zpěvem jej bude doprovázet 
Mgr. Jana Petrlová. Vstupenky bude možno zakoupit přímo na místě 
za 75,- Kč. Výtěžek z akce bude využit na činnost sdružení Bílý anděl, 
tedy na boj proti domácímu násilí.

7. února 2006, 17,00, Centrum orientálního tance SABA, J. V. 
Sládka 35 (místecké náměstí), 3. patro

Téma přednášky Co nám tělo říká aneb jak lépe porozumět 
sobě i druhým

Přednášet bude paní Marie Procházková, která se věnuje kinezi-
ologii, práci s energií, provádí masáže, reflexní terapii. Pro ty, kteří 
chtějí vyřešit svůj problém, trvale nabízí odblokování pomocí kine-
ziologie, regresní terapie a etikoterapie. Pro zesílení účinků terapie 
používá Bachovy esence a esence Moravských květů. Pokud někdo 
potřebuje odpověď na nějakou svou otázku, využívá karet jako pro-
středníka k odpovědi.

Bruslení před Štědrým dnem
Po loňské dobré zkušenosti 

Bruslařský klub Frýdek-Místek 
znovu uspořádal Vánoce na 
ledě, tentokrát 23. 12. – den před 
Štědrým dnem jako zpestření v 
předvánočním shonu.

Odpolední blok začal 
krasobruslařskou exhibicí, v 
níž vystoupili malí závodníci 
domácího klubu, ale také hosté 
z řad úspěšných reprezentantů 
České republiky. Příznivci 
krasobruslení byli potěšeni, 
že mohli vidět v akci čerstvou 

mistryni České republiky Ivanu 
Hudziecovou a jejího kolegu z 
klubu HC Oceláři Třinec Michala 
Matlocha, který předvedl na frý-
deckém ledě trojitého axela. 

Představilo se osm domácích 
závodníků soutěžících v kate-
goriích od šesti do deseti let. 
„Přišly se na ně podívat babičky, 
dědové a další příbuzenstvo, 
takže mnozí byli více nervózní 
než na soutěžích,“ smála se 
Monika Brzá, trenérka klubu.

Nejmladším bruslařem na 
ledě byl šestiletý Damián Mück, 
nejmladší závodnice Anna 
Rykalová, Eliška Sýkorová, Do-
minik Ošťádal, Alena Hanzelko-
vá, Dominika Kraussová, Eliška 
Zuzánková, Terezie Šostá a 
Sandra Guňková.

Po exhibici proběhl dvouhodi-
nový blok soutěží se sladkými 
odměnami a volného bruslení, 
kterého se zúčastnily děti z 
Frýdku-Místku v doprovodu 
rodičů.        (pp)Eliška Sýkorová

Anna Fukalová

Dominika Kraussová
Foto: Petr Pavelka

akce Bílého anděla

Vyznamenání za záchranu 
života se v prosinci dočkala 
patnáctiletá Dominika Pečov-
ská z Frýdku-Místku, která 
byla mezi desítkou oceně-
ných osob, které byly pozvá-
ny do prostor Úřadu Českého 
červeného kříže v Praze. 

Návrh na udělení Oceně-
ní za záchranu života mladé 
zdravotnici přišel poté, co 
osvědčila svou pohotovost, 
rychlost a znalost první před-
lékařské pomoci při zásahu u 
zraněné dívky.

Dominika je žákyní 5. 
Základní školy ve Frýdku-Míst-
ku, El. Krásnohorské 2254, a 
je členkou vítězného družstva 
hlídky mladých zdravotníků 
v okresním kole z letošního 
roku. Pomoc poskytla Kateřině 
Kawecké, v srpnu při otevření 
nového skateparku. Třináctiletá 
Katka Kawecká byla v dusnu 

Cena za záchranu života
coby silná astmatička postiže-
na vazomotorickým kolapsem 
s následnou zástavou dechu. 
Nastalo hluboké bezvědomí. 
Příslušníci Policie ČR si nevěděli 
rady a Dominika ihned jednala, 
přestože slyšela poznámky „to 
bych raději nedělal“. Uvolnila 
dýchací cesty a poskytla umělé 
dýchání do doby, než si ji pře-
vzala rychlá záchranná služba. 
Katka byla převezena na jed-
notku intenzivní péče a po týd-
nu hospitalizace propuštěna. 
Dominice Pečovské k ocenění 
blahopřejeme.        (pp)

I letos jsme se mohli potkat 
s družinou Tří králů, kteří pro-
kazovali pověřením České 
katolické charity a koledo-
vali na pomoc lidem trpícím, 
lidem na pokraji společnosti, 
osamoceným ve stáří i opuš-
těným dětem, lidem v nouzi u 
nás i v zahraničí.

Hlavním posláním Tříkrálové 
sbírky je upozornit na ty, kteří 
potřebují pomoci. Chce přinést 

Charitativní Tříkrálová sbírka
zkušenost, že upřímné otevře-
né srdce a štědrá ruka přinášejí 
radost a uspokojení i dárcům. 
Výtěžek sbírky – obsah každé 
jednotlivé pokladničky, peníze 
poslané složenkami či převo-
dem z bankovního konta dárce – 
je shromažďován na centrálním 
sbírkovém účtu a následně roz-
dělen podle předem schválené-
ho klíče. 65 procent se vrací zpět 
do místa výběru, takže Tříkrá-
lová sbírka podporuje stovky 
nejrůznějších projektů: domovy 
pokojného stáří, dětské stacio-
náře, jednotlivé handicapované 
či sociálně slabé rodiny a mnoho 
charitních zařízení podle urče-
ní místních Charit. „Záměrem 
Charity Frýdek-Místek je využit 
prostředky získané z letošní 

Tříkrálové sbírky například na 
zakoupení vozidla pro Charitní 
ošetřovatelskou a pečovatelskou 
službu v terénu, dofinancování 
II. etapy rekonstrukce objektu 
bývalých jeslí na ulici K Hájku, na 
pokrytí části provozních nákladů 
Domu pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké, zajištění provo-
zu a vybavení Denního centra sv. 
Josefa pro psychicky nemocné 
klienty, zajištění provozu Charit-
ního klubu Nezbeda, nízkopra-
hového zařízení pro smysluplné 
využívání volného času dětí z 
nedalekého sídliště, i na pomoc 
lidem v kritických životních situ-
acích a humanitární pomoc do 
zahraničí,“ vysvětlil Pavel Bužek 
z frýdecko-místecké Charity. 

(pp)
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ZPRAVODAJ RADY 
MĚSTA FRÝDKU-

MÍSTKU VYCHÁZÍ V 
NÁKLADU 25 000 KS A 

JE ZDARMA DIS-
TRIBUOVÁN DO VŠECH 
SCHRÁNEK VE MĚSTĚ.

CENA ZA INZERCI:
33 Kč/cm2
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O čem psali kronikáři před deseti lety
Pravidelnou rubriku Stalo 

se před rokem nahrazujeme 
pohledem do kroniky města 
před deseti lety. Výpisky zají-
mavostí a událostí z kronikář-
ských zápisů roku 1996 obo-
hatí svými záznamy i kronikáři 
okrajových městských částí.  

Počasí na přelomu let 2005 a 
2006 nás přímo vybízí k otázce: 
„Připravila zima před deseti roky 
občanům Frýdku-Místku též 
nějaká překvapení, nebo byla 
taková, jak má být?“ Vážení čte-
náři, posuďte sami.

Začátkem roku 1996 pokračo-
valo mrazivé počasí charakteris-
tické pro celý prosinec předcho-
zího roku s ranní teplotou okolo 
–7 °C. Asi dvaceticentimetrová 
vrstva sněhu vyžadovala opatr-
nost řidičů a údržbu silnic a chod-
níků. 5. a 6. ledna mráz zesílil až 
na –15 °.  Vzápětí přišlo oteplení, 
kdy denní maxima dosáhla 7 i 
více stupňů. V polovině ledna 
klesal rtuťový sloupec opět pod 

nulu. V pátek 19. ledna padal 
mrznoucí déšť. Víkendové i příští 
dny provázely ranní teploty okolo 
–8 °C, přes den bylo jen o málo 
tepleji. 25. ledna teploměr ukázal 
–16 °C. Na většině území republi-
ky sněžilo, silný vítr navál sněho-
vé jazyky. Ty spolu s námrazou 
byly příčinou častých dopravních 
nehod. Ve Frýdku-Místku však 
ležela jen třícentimetrová vrstva 
nového sněhu. V závěru měsí-
ce při trvajícím mrazivém počasí 
nasněžilo asi 10 cm. 

Z další sněhové nadílky se 
radovaly 5. února děti, protože 
započaly týdenní prázdniny. V 
průběhu prázdnin však i v našem 
městě příliv arktického vzduchu 
způsobil pokles teplot až k –20 
°C. V průběhu II. únorové deká-
dy se ráno začalo oteplovat na 
nulu nebo i 2-3 stupně nad ni, 
přicházely sněhové přeháňky. 
20. února leželo ve Frýdku-Míst-
ku asi 15 cm čerstvého sněhu. 
Po krátkém tání se ochladilo na 

nulu a hrbolaté namrzlé chodníky 
zapříčinily pády a zranění. Lidé 
jsou již dlouhou zimou unavení, 
protože vládne ve městě od lis-
topadu 1995 s výjimkou několika 
dní. A to je skutečnost, kterou prý 
tady pamětníci nepamatují. 

Přestože v posledních únoro-
vých dnech teplé sluneční paprs-
ky zahřívaly promrzlou zemi, v 
prvních březnových dnech sně-
hové přeháňky přinesly spoustu 
sněhu sem i do hor. Proměnlivá 
teplota, rtuť někdy hluboko pod 
nulou, časté sněžení provázejí 
polovinu měsíce března. Něk-
teré obce našeho okresu se 
potýkají s nedostatkem vody, 
neboť vymrzají zdroje, půda je 
promrzlá do hloubky 60-70 cm. 
V našem městě se objevují pro-
blémy s prasklým přívodem tep-
lé či studené vody. V náročných 
podmínkách opravy probíhají 
pomalu.

I první jarní den (astrologicky 
připadl již na 20. 3.) byl studený 

s ranní teplotou –5 °C. Ale 22. 3. 
jsme zaznamenali náhlé oteple-
ní na maximum 13 stupňů. Příští 
dny přinášejí s sebou plískanice. 
Zima 1996 se jen těžko vzdává 
své vlády. Po předchozích sně-
hových přeháňkách se v noci z 
2. na 3. dubna město ocitá pod 
čtyřiceticentimetrovou sněhovou 
peřinou. Nebývalé množství 

sněhu v Beskydech a na Ost-
ravsku zavinilo velké množství 
dopravních nehod, protože sil-
ničáři již s touto situací v dubnu 
nepočítali. Za skutečně první 
teplý jarní den lze považovat až 
17. duben. Ranní teploty příštích 
dní trvale nad nulou a maxima v 
rozmezí 12-18 °C konečně pro-
budily jaro.      Anna Nováková

FRÝDECKÉ NÁMĚSTÍ: Sněhu je letos požehnaně, ale i před deseti 
lety nebyla zima zrovna mírná.    Foto: Petr Pavelka

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (8.)
Tělovýchovná jednota Sokol 

ve Frýdku-Místku píše více 
než stoletou historii. Soko-
lové sehráli významnou roli 
v buditelské činnosti našeho 
národa. A tak není pochyb, že 
se těšili všeobecné úctě. O 
tom svědčí i další ulice pojme-
nované jako Sokolská, Fűgne-
rova a Sokola Tůmy.

Jindřich Fügner se svým 
zetěm Dr. Miroslavem Tyršem 
byl spoluzakladatelem tělo-
výchovné organizace Sokol. 
Zabýval se náplní a symbolikou 
sokolského hnutí, podporoval i 
finančně činnost jednoty. Ulici 
Fűgnerovu a ulici Sokolskou 
najdeme poblíž Válcoven plechu 
Frýdek-Místek. Pro doplnění je 
vhodné připomenout v téže loka-
litě ulici Gajdošovu. Nese jméno 
po úspěšném sportovním gym-
nastovi Janu Gajdošovi, 
jenž byl držitelem něko-
lika medailí z mistrovství 
světa i olympijských her 
v roce 1928.    

Věstník sokolský v 
roce 1926 ke jménu 
Františka Sokola – Tůmy 
uvádí: „Dne 31. prosince 
1925 zesnul ve stáří 70 
let v Moravské Ostravě, 
která přes 30 roků byla 
mu domovem, dílnou 
jeho velikého ducha 
a jeho láskou. Ačkoliv 
Ostravsko je zvyklé na 
hlubokou tragiku smr-
ti, která denně kosí v 
dolech a hutích ty, kdož 
v boj se dali s mocnou 
přírodou, přece smrt 

tohoto národního apoštola hlu-
boce zachvěla nitrem nejširších 
vrstev lidu, který oddanou lás-
kou splácel svému spisovateli 
jeho lásku k porobeným a po 
právu toužícím. Hluboce dotkla 
se zpráva o jeho smrti zejména 
všeho sokolstva, neboť bratr 
Tůma, třeba nezastával již po 
dlouhá léta význačného místa 
ani v jednotě, ani v župě, přece 
jako řadový voják věrně lnul k 
myšlence sokolské.“ 

Na Ostravsko přišel František 
Sokol – Tůma z Valašska. Roku 
1895 s dalšími nadšenci založil 
spolek Sokol ve Vítkovicích. 
V prvních letech byl v jednotě 
vzdělavatelem, místostarostou 
a starostou. Později již nevy-
konával žádnou funkci, protože 
všechen čas věnoval práci 
spisovatelské a novinářské.

Z jeho spisů a divadelních her 
číší láska k zdejšímu kraji a 
lidem. Povzbuzoval sokolské 
bratrstvo přednáškami, v nichž 
vystupoval jako znamenitý 
řečník a recitátor. Oddanost 
sokolským ideálům vyjadřoval 
nerozlučně svým podpisem jako 
František Sokol – Tůma.    

Pohřeb bratra Tůmy 3. ledna 
1926 v Moravské Ostravě odrážel 
hluboký národní smutek. Rakev 
zesnulého zdobil věnec se slo-
vanskými stuhami. Kromě mnoha 
set sokolů se s ním přišli rozloučit 
zástupci vlády, úřadů, vojska a 
všech národních a kulturních spol-
ků kraje vedle mnoha Valachů v 
národních krojích. Ti spolu se 
sokoly, legionáři a horníky drželi 
čestnou stráž u jeho rakve v ost-
ravském Národním divadle. 

Chceme-li se projít ulicí Soko-

Chlebovičtí farníci vděčně 
vzpomínají vzácného člověka

Na oblíbeného duchovní-
ho otce Msgre. ThDr. Josefa 
Moštěka vzpomíná v těchto 
dnech chlebovická farnost. 
Uplynulo 20 let od chvíle, kdy 
byl 14. ledna 1986 tento vzác-
ný člověk a horlivý duchovní 
správce zachycen osobním 
automobilem při přecháze-
ní silnice. Smrtelné zranění 
ukončilo jeho nelehkou život-
ní cestu.

Od roku 1937, kdy byl 
vysvěcen na kněze, poznal 
dobré i zlé – službu kaplana i 
sekretáře u arcibiskupa Leo-
polda Prečana a Josefa Karla 

Matochy, zatčení i desetileté 
vězení po roce 1949, práci 
dělníka v Ingstavu a opět na 
vinici Páně pro rozkvět farnos-
tí, v nichž znovu směl působit 
a vykonat tam a od roku 1973 
též v Chlebovicích obrovský 
kus díla. „Ovoce z jeho půso-
bení na poli duchovním sklízí-
me dodnes,” říkají chlebovičtí 
farníci při vzpomínce na milého 
duchovního správce pátera 
Josefa Moštěka.

Město Frýdek-Místek udělilo v 
roce 2001 Msgre. ThDr. Josefu 
Moštěkovi in memoriam Čestné 
občanství.   Chlebovičtí farníci

SOKOLSKÁ: Na této ulici má město svou ubytovnu.
Foto: Petr Pavelka

SOKOLA TŮMY: Ulice blízko frýdecké sokolovny a přilehlého parčíku.
Foto: Petr Pavelka

la Tůmy, musíme zajít do Frýdku 
k sokolovně. Vede téměř kolmo 

k ulici Jiřího z Poděbrad.
Anna Nováková
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Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mobil-
ní sběrny, která parkuje vždy na 
vybraných parkovištích. V nejbližší 
době je možno tyto odpady ode-
vzdat na těchto místech:
Místek, parkoviště u krytého bazé-
nu:

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
17.1. - 19.1.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 
24.1. - 26.1.
Frýdek, parkoviště naproti zastáv-
ky Na Veselé:
3.1. - 5.1. a 31.1.
provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10. h.
do 18. h. (dle harmonogramu).

Se svými náměty a připomín-
kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a. s.
Tel.: 558 627 047, 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-Mís-
tek, odbor životního prostředí a 
zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 33,75 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 45,70 m2

(II.NP - kanc.č.29)
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2

(II.NP. - kanc.č. 34)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2

(II.NP - kanc.č. 35)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(IV.NP - kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(III.NP - kanc.č. 306)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(V.NP - kanc. č. 506)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody

- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 165,71 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 591, ul. Národních mučedníků
6) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (I.PP)
7) Objekt čp. 56, ul. Zámecká
- nebytový prostor o výměře 87,25 m2 (I.NP)
8) Objekt čp. 10, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 72,60 m2

Zahájení projednávání návrhu
změny č. 1 regulačního plánu 

Městské památkové zóny Frýdek
Městský úřad Frýdek-Místek, 

odbor územního a ekonomic-
kého rozvoje, jako pořizovatel 
regulačního plánu Městské 
památkové zóny Frýdek, dle 
§ 13 zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), v souladu s 
ustanovením § 31 tohoto zákona 
zahajuje projednávání návrhu 
změny č. 1 regulačního plánu 
Městské památkové zóny Frý-
dek dle ustanovení § 22 odst. 1, 
2 a 4 stavebního zákona.

Návrh změny č. 1 regulační-
ho plánu Městské památkové 
zóny Frýdek je dle § 31 odst. 2 
stavebního zákona zpracován 
přiměřeně dle § 14 odst. 1 a 2 
a přílohy č. 2 oddíl II. vyhlášky 
č. 135/2001 Sb., o územně plá-
novacích podkladech a územně 
plánovací dokumentaci, ve zně-
ní vyhl. č. 570/2002 Sb. 

Návrh změny č. 1 regulačního 
plánu Městské památkové zóny 
Frýdek je dle § 22 odst. 1 staveb-
ního zákona vystaven k veřejné-
ho nahlédnutí po dobu 30 dnů na 
Městském úřadě Frýdek-Místek, 
odboru územního a ekonomic-
kého rozvoje, Radniční 1148, v 
kanceláři č. 408 – pondělí, středa 
od 8.00 do 17.00 hodin, čtvrtek od 
8.00 do 15.00 hodin, úterý, pátek 
od 8.00 do 13.30 hodin ode dne 
23. 1. 2006 do dne 21. 2. 2006.

Veřejné projednání návrhu změ-
ny č. 1 regulačního plánu Městské 
památkové zóny Frýdek se usku-
teční v souladu s ustanovením § 
17 odst. 1 vyhlášky č. 135/2001 
Sb. v pondělí dne 6. 2. 2006 v 
16.00 hodin ve velké zasedací 
místnosti (ve 2. NP) Městského 
úřadu Frýdek-Místek.

Dle ustanovení § 22 odst. 1 

stavebního zákona, může každý 
(občané, fyzické a právnické oso-
by) uplatnit své připomínky do 15 
dnů od posledního dne vystavení 
návrhu, tj. do 8. 3. 2006.

Dle ustanovení § 22, odst. 2 
stavebního zákona, sdělí dotče-
né orgány státní správy svá 
stanoviska do 15 dnů od posled-
ního dne vystavení návrhu, tj. do 
8. 3. 2006.

Dle ustanovení § 22, odst. 
4 stavebního zákona mohou 
vlastníci pozemků a staveb 
uplatnit námitky k návrhu změny 
č. 1 regulačního plánu Městské 
památkové zóny Frýdek do 15 
dnů od posledního dne vystave-
ní návrhu, tj. do 8. 3. 2006.

K připomínkám a námitkám 
podaným po stanovené lhůtě 
se nepřihlíží.

Dle § 22 odst. 2 a odst. 5 
stavebního zákona pořizovatel, 
tj. MěÚ Frýdek-Místek, odbor 
územního a ekonomického 
rozvoje, dohodne návrh změny 
č. 1 regulačního plánu Měst-
ské památkové zóny Frýdek s 
dotčenými orgány státní správy, 
které uplatní svá stanoviska ve 
stanovené lhůtě.

Dle § 23 odst. 2 stavební-
ho zákona pořizovatel, tj. MěÚ 
Frýdek-Místek, odbor územní-
ho a ekonomického rozvoje, 
sdělí vlastníkům, kteří uplatní 
své námitky k návrhu změny
č. 1 regulačního plánu Měst-
ské památkové zóny Frýdek 
ve stanovené lhůtě (tj. do 8. 3. 
2006), do 30 dnů po schválení 
návrhu změny č. 1 regulačního 
plánu Městské památkové zóny 
Frýdek Zastupitelstvem města 
Frýdku-Místku, že bylo námitkám 
a nesouhlasům vyhověno, nebo 
důvody, pro které námitkám a 
nesouhlasům vyhověno nebylo.

Upozornění pro všechny příjemce dotací
Město Frýdek-Místek si dovo-

luje upozornit všechny příjemce 
dotací, příspěvků nebo transferů 
poskytovaných městem Frýdek-
-Místek (dále jen „dotace“) na 
následující skutečnosti spojené 
s porušením podmínek stano-
vených ve smlouvě o poskytnutí 
dotace (dále jen „smlouva“):

1. Každé nedodržení podmí-
nek stanovených ve smlouvě, 
zejména použití poskytnuté 
dotace v rozporu s účelem 
stanoveným ve smlouvě, je 
považováno za porušení roz-
počtové kázně dle ustanovení 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů.

2. Výjimkou je případ, kdy pří-
jemce vyúčtuje dotaci po termínu 
stanoveném ve smlouvě, nejpoz-
ději však do jednoho měsíce od 
řádného termínu pro vyúčtování. 
Příjemce je v takovém případě 
povinen zaplatit městu Frýdek-
-Místek smluvní pokutu ve výši 
0,5 promile denně z poskytnuté 
dotace. Vyúčtování provedené 
po jednom měsíci od řádného 
termínu pro vyúčtování nebo 
neprovedení vyúčtování vůbec 
bude však posuzováno jako 
porušení rozpočtové kázně.

3. Příjemce je povinen v pří-

padě porušení rozpočtové káz-
ně odvést celou výši neoprávně-
ně použitých nebo zadržených 
finančních prostředků poskytnu-
té dotace na účet města Frýdek-
-Místek včetně penále ve výši 
1 promile denně z neoprávně-
ně použitých nebo zadržených 
finančních prostředků. 

4. Pokud příjemce neopráv-
něně použité nebo zadržené 
finanční prostředky nevrátí 
dobrovolně, bude mu vystaven 
platební výměr podle zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, který podléhá exekuci 
dle citovaného zákona.

DOTACE ZE ZDRAVOTNÍHO FONDU
Odbor sociálních služeb a 

zdravotnictví Městského úřadu 
Frýdek-Místek oznamuje mož-
nost poskytnutí neinvestičních 
dotací ze zdravotního fondu 
města Frýdek-Místek na podpo-
ru aktivit v těchto oblastech:

• výchova ke zdraví a zdra-
vému způsobu života rodin a 
populačních, sociálních nebo 
chronicky nemocných skupin 
obyvatelstva města Frýdek-
-Místek

• potírání drogové závislosti 
formou podpory sdružení zabý-

vajících se touto problematikou
• podpora materiálně tech-

nického zabezpečení preven-
tivních programů neinvestičního 
charakteru vedoucích ke zlep-
šení zdravotního stavu obyva-
telstva ve městě, které se snaží 
zabránit zhoršování zdravotní-
ho stavu ohrožených skupin, 
zejména seniorů, osob s men-
tálním, smyslovým či tělesným 
postižením a dětí

• podpora odborných kon-
gresů a seminářů, které jsou 
uskutečňovány pod záštitou 
města v součinnosti s Nemoc-
nicí Frýdek-Místek, eventuálně 
Střední zdravotnickou školou 
Frýdek-Místek či jinými zdravot-
ními institucemi města

• zdravotnický materiál (např. 
speciální chirurgické nářadí, 
pomůcky apod.)

O poskytnutí dotace si 
mohou požádat:

• fyzické a právnické osoby s 

trvalým bydlištěm, sídlem nebo 
působící na území města Frýd-
ku-Místku

Pravidla pro poskytnutí dotací 
ze zdravotního fondu včetně tis-
kopisů žádostí si mohou zájemci 
vyzvednout na této adrese:

Městský úřad Frýdek-Mís-
tek, odbor sociálních služeb a 
zdravotnictví, Radniční 1149, 
738 22 Frýdek-Místek

kontaktní osoba: Věra 
Konečná, kancelář č. 210, tel.: 
558 609 315

e-mail: konecna.vera@fryde-
kmistek.cz 

nebo na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz   

Upozornění:
Žádosti o poskytnutí dotace 

ze zdravotního fondu je možno 
podávat v průběhu celého roku 
2006, 1. uzávěrka podaných 
žádostí je dne 28. 3. 2006 
včetně.

Odbor sociálních služeb a 
zdravotnictví

Po, St 8 – 17 hod.
Čt 13 – 15 hod.
Finanční odbor
Po, St 8 – 17 hod.
Čt 13 – 15 hod.
Oddělení místních daní a 

poplatků má ve čtvrtek rozšířené 
úřední hodiny 8 – 15 hod.

Živnostenský úřad
Po, St 8 – 17 hod.
Čt 13 – 15 hod.
Odbor správy obecního 

majetku
Po, St 8 – 17 hod.

Út, Pá 8 – 13.30 hod.
Čt 8 – 15 hod.                
Rozšířené úřední hodiny na 

oddělení budov a bytového fon-
du, úsek technicko-ekonomický

pondělí, středa 8 – 17 hod., 
úterý, pátek 7.30 – 13.30 hod., 
čtvrtek 8 – 15 hod.            

Stavební úřad
Po, St 8 – 17 hod.
Čt 13 – 15 hod.
Odbor životního prostředí 

a zemědělství 
Po, St 8 – 17 hod.
Čt 13 – 15 hod.

úřední hodiny odborů
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Fotografický debut operního zpěváka
Galerie v místeckém knih-

kupectví Librex se může 
pochlubit další zajímavou 
fotovýstavou. Tentokrát jeho 
prostory vylepšil svými díly 
Jan Martiník, vlastní profesí 
operní zpěvák.

„Honza se zprvu bránil, ale 
myslím, že jeho obrázky dobře 
navazují na předchozí fotografie 
Fedora Gabčana. Fotí totiž sta-
rým fotoaparátem, a když jsem 
viděl, co z něj vylezlo, bylo to 
velmi překvapivé. Dokonce si 
myslím, že místní fotoklub nikdy 
nic podobného ještě nepřinesl,“ 

špičkoval kolegy fotograf Ivan 
Korč, patron galerie. Oslovení 
se ozvali, že tedy také vytáh-
nou staré přístroje a díla dodají. 
Nabízelo se, aby operní zpěvák 
Jan Martiník na vernisáži něco 
zapěl, ale přítomní si museli 
vystačit s jeho mluveným slo-
vem, které naznačovalo jeho 
možnosti. „Původně tu měl 
zazpívat Dvorský, ale zasypalo 
ho v Bratislavě,“ pokračoval v 
legráckách Ivan Korč. A Jan 
Martiník se vyznal, jak ke své-
mu koníčku přišel: „Ve stejném 
domě, kde bydlím, žije také 

Radovan Šťastný, vynikající foto-
graf a můj kamarád. Byl to právě 
on a jeho fotografie, zhotovené 
fotoaparátem značky Voigtlän-
der, co způsobilo, že jsem se 
nadchl pro tento přístroj. Cíleně 
jsem začal po podobném pátrat. 
Jeden jsem objevil, ale prodáva-
jící, pan Kolowrat, mě od koupě 
zrazoval s tím, že se jedná o 
beznadějně neopravitelný exem-
plář. Byl jsem však tvrdohlavý a 
přístroj jsem si koupil. Radovan 
mi pak doporučil člověka, který 
si s tím dokáže poradit. Úžasný 
pan Adámek, který mi fotoaparát 
skutečně opravil a sám dokonce 
vyrobil chybějící součásti, je 
živoucím dokladem profesionali-
ty starých řemeslníků. Díky jeho 
zručnosti a šikovnosti jsem mohl 
tyto fotografie udělat. A díky 
nabídce jiného skvělého foto-
grafa, Ivana Korče, je také mohu 
dnes představit.“ 

Cílem autora nebylo vytvořit 
monotematickou výstavu, nýbrž 
představit veřejnosti fotogra-
fie, jejichž jediným jednotícím 
prvkem je jejich vznik. Byly 
totiž všechny foceny právě 

OPERNÍ ZPĚVÁK: Fotograf-amatér Jan Martiník (vlevo) se v místec-
ké galerii Librex pochlubil svými výtvory.   Foto: Petr Pavelka

ROMANTICKÁ MÍSTA: Paříž, Vídeň, Praha, Český Krumlov, tam 
všude našel autor inspiraci.    Foto: Petr Pavelka

fotoaparátem značky Voigtlän-
der VITO CLR, a to v průběhu 
zhruba dvou let. Zajímavostí 
je, že fotografie byly pořízeny 
bez jakéhokoliv dalšího použití 
techniky – bez polarizačních 
skel, různých filtrů, počítačo-
vých úprav a podobně. „Vše je 

tak, jak to zachytil tento úžasný 
přístroj, starý přibližně padesát 
let,“ dušuje se Martiník, který 
představil portréty rodinných 
příslušníků i výjevy z čarovných 
míst, jako je Paříž, Vídeň, Praha 
či Český Krumlov, kouzlo objevil 
dokonce i v černé Ostravě.  (pp)

Vánoce byly i s koledou
Již tradičně se v čase 

předvánočním setkávají klien-
ti Domova důchodců na ulici 
28. října ve Frýdku-Místku 
při výrobě vánočních svíc-
nů. Toto setkání proběhlo ve 
středu 21. prosince a mělo 
veliký ohlas.

V průběhu celého roku se v 
našem zařízení koná volnočaso-
vý program s názvem „Zpíván-
ky“, kterého se naši obyvatelé 
účastní rádi a v hojném počtu. 
V rámci tohoto programu dostali 
naši zpěváci nápad, že by mohli 
svým spolubydlícím předvánoční 
čas zpříjemnit vystoupením, kte-
ré si pro tuto příležitost připraví. 
Všichni s nadšením souhlasili a 
pustili se s vervou do práce.

Vytvořili jsme koledníčky s 
vybranými koledami, nafotili a 
zvětšili všem zpěvákům písme-
na textu i noty písní, aby se jim 
lépe zpívalo. Scházeli jsme se 
každý týden a s chutí nacvičova-
li. Přišlo nám samozřejmé pro-
ložit koledy mluveným slovem 
či vánočními básněmi. Všichni k 
nácviku přistupovali zodpověd-
ně a s nadšením, protože chtěli 
ukázat, že je zpívání opravdu 
těší. Při poslední zkoušce jsme 
se domluvili na jednotném oble-
čení a těšili se na naše první 
vystoupení. Nastal den D a 
hodina H a my svátečně nala-
děni začali koledovat pro ostat-
ní obyvatele domova. Někteří 

zaměstnanci  neodolali a přišli 
si také poslechnout koledu a 
nasát tím kouzlo Vánoc. Posled-
ní koledu „Nesem Vám noviny“ 
jsme si již zazpívali s obyvateli 
společně. Naše vystoupení se 
všem posluchačům velmi líbilo a 

plesová sezona
Lískovecký ples

Členové osadního výboru Lískovec pořádají Lískovecký ples 28. 
ledna od 19 hodin v Kulturním domě Lískovec. Hraje Flash music, vys-
toupení Elvise Presleyho, vstupné jen 80,- Kč s místenkou, občerstvení s 
obsluhou a guláš zajištěn. Vstupenky si rezervujte na tel.: 608 828 783.

Ples ČSSD
OVV České strany sociálně demokratické ve Frýdku-Místku spolu s 

poslaneckou kanceláří ing. Petra Rafaje a SDŽ si vás dovolují pozvat 
na 11. reprezentační ples, který se bude konat v sobotu 11. února v 
restauraci Ondráš ve Sviadnově. Začátek plesu je v 19 hodin. K tanci 
i poslechu hraje WS kvartet, předtančení, bohatá tombola, vstupné 
150 Kč včetně místenky a večeře. Předprodej vstupenek a místenek: 
sekretariát OVV, Beskydské informační centrum na náměstí Svobody 
v Místku a u obsluhy restaurace Ondráš. Srdečně zvou pořadatelé.

(Pořádáte ples či bál? Můžete o jeho konáním informovat prostřed-
nictvím zpravodaje)

všechny naše zpěváky povzbu-
dili svým potleskem do další 
práce. Na závěr poděkoval pan 
ředitel Milan Novák za vystou-
pení a popřál všem pěkné pro-
žití svátků vánočních. Michaela
Cenigová, ergoterapeut

rok 2005
V lednu proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže na téma Já a rodi-

na, kterou vyhlásil odbor sociálních služeb a zdravotnictví městského 
úřadu u příležitosti 10. ročníku Mezinárodního roku rodiny. 

V únoru v Nové scéně Vlast soutěžila děvčata o titul Dívka roku 
2005 v základním kole celostátní soutěže. 

V březnu se po roce do Frýdku-Místku vrátili legendární Lord Of 
The Dance, irská taneční skupina, která umí vyprodávat haly svou 
jedinečnou show. 

V dubnu Vanessky přichystaly další módní přehlídku. V Národ-
ním domě se pod záštitou starostky uskutečnilo celostátní setkání 
zástupců Kruhů přátel hudby České republiky. 

V květnu u příležitosti novinkových alb Turba a Tublatanky tyto 
legendy vystoupily ve víceúčelové sportovní hale. 

V červnu bohatý program nabídla Pouť Rádia Čas, na níž partic-
ipovalo město. To jako každoročně oživil i Mezinárodní folklorní festival. 

V červenci odjela Ostravička do Mexika. Fotografové vystavovali 
v budově městského úřadu. Na zámku měl recitál Pepa Streichl. 

V srpnu již tradičně patří závěr prázdnin ve Frýdku-Místku historii a ro-
mantice – Frýdecké slavnosti přivedly do města rytíře, šermíře a kejklíře. 

V září Muzeum Beskyd udělalo prostor rozsáhlé tvorbě nestorky 
Elišky Servátkové, které připomínalo její významné životní jubileum. 

V říjnu Eva Henychová tentokrát zavítala do klubu U-kryt u Základní 
školy J. z Poděbrad a dokázala, že má mladým se svou kytarou co říci. 

V listopadu vystavoval v Langově domě provokatér Jiří Surůvka, 
Nová scéna Vlast připravila komorní recitál Nathalie Renault

V prosinci se na chodbách městského úřadu objevily 
nejvydařenější výtvory na téma Večerníček.         (pp)
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8,00 - 12,00 12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00
so, ne 13,00 - 17,00

Pondělí 16. až středa 18. ledna v 19.00 h.
ŠÍLENÍ (ČR)
DVOJPROGRAM!!!
Čtvrtek 19. až neděle 22. ledna v 17.00 h.
Pátek 20. až sobota 21. ledna ve 20.00 h.
KING KONG (USA)
Pondělí 23. až středa 25. ledna v 19.00 h.
NEPOHODLNÝ (VB)
Čtvrtek 26. ledna v 19.00 h.
Sobota 28. až neděle 29. ledna v 19.00 h.
DOOM (USA)
Sobota 28.až neděle 29. ledna v 17.00 h.
WALLACE and GROMIT: PROKLETÍ 
KRÁLÍKODLAKA (VB)
Pondělí 30. až úterý 31. ledna v 19.00 h.
Úterý 1. února v 19.00 h.
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ (VB, ČR) 

MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Čtvrtek 24. ledna v 19.00 hodin – frýdec-
ký zámek
ENSEMBLE POÉTIQUE
Marie Hovorková – kytara, Vladimír Rich-
ter – zpěv, Petr Pomkla – flétna
Předplatitelé zámeckých koncertů 2005/2006
Pátek 27. ledna v 19.00 hodin – kino Pet-
ra Bezruče
VLASTA REDL
se skupinou „Každý den jinak“
Výstavy: 
Prosinec 2005 až leden 2006 – chodby 
Národního domu
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU 
PŘÍBOR
4. ledna až 31. ledna – Nová scéna Vlast
Výstava fotografií Miroslava Lyska 

Pro předplatitele obou skupin Frýdek-
Místek – sk. FMA a FMC – hrajeme z 
technických důvodů v sále Těšínského 
divadla v Českém Těšíně.
Pro předplatitele skupiny Frýdek-Místek 
– FMA hrajeme ve čtvrtek dne 26. ledna 
2006 v 19.00 h.
Milan Calábek
FAUST
Ačkoliv se Milan Calábek už delší dobu 
věnuje alternativní medicíně, jeho hry se 
stále objevují na repertoáru českých divadel. 
Působil jako dramaturg v Národním divadle 
v Praze, v obou ostravských divadlech a v 
Divadle na Vinohradech. Jeho hry se vyzna-
čují osobitou poetikou a jsou často inspi-
rovány lidovým divadlem, které mu slouží 
jako inspirační motiv. Calábkovo zpracování 
faustovské legendy je svým způsobem origi-
nální. Půdorys příběhu tvoří čtvero ročních 
období, ve kterých se odehrávají osudy 
jednotlivých protagonistů hry. Podmanivá 
hudba Zdeňka Pololánika a neotřelé pís-
ničky jsou nedílnou součástí hry.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí.

Historicko-etnografická část prezen-
tuje nyní na 800 sbírkových předmětů, 

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

Středa 18. ledna v 19.00 hodin – Nová 
scéna Vlast

VLADIMÍR HRON
„HVĚZDY, KTERÉ NEHASNOU“

Celovečerní zábavný pořad
Čtvrtek 19. ledna v 19.00 hodin

– Nová scéna Vlast
Divadlo semafor Praha

PATERO DŮVODŮ PRO VOO DOO

KLUB NEZBEDA
F. Čejky 450, tel.: 558 435 449

dokumentujících tradiční zemědělství, 
řemesla, obchod, železářství a další.

Řada originálních přístrojů, hracích skří-
ní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v níž 
jsou prezentovány typické biotopy Pobe-
skydské pahorkatiny a Moravskoslez-
ských Beskyd, je vystaveno 200 druhů 
ptáků, savců a ryb, 750 různých zástup-
ců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin 
a přibližně 100 herbářových položek. 
K nejcennějším exponátům patří zka-
menělina druhohorní cykasové rostliny 
benetitového typu a dva dermoplastické 
preparáty savců – losa evropského a 
medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídková trasa po frýdeckém zám-
ku. Nabízí zámecké interiéry instalované 
v reprezentačních prostorách, vyhlídko-
vou věž – gloriet, kapli sv. Barbory, nově 
rekonstruovaný Rytířský sál s erby slez-
ské šlechty a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-
bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek pat-
řil k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku.

Expozice je obohacena o sochy Nej-
světějšího Srdce Pána Ježíše a Neposk-
vrněného Srdce Panny Marie, které byly 
přestěhovány z poutního kostela Navští-
vení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK

Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „..šumivá, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní, byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Stálá expozice věnovaná životu a dílu 
frýdeckého rodáka, který byl a je světově 
uznávaným básníkem a překladatelem. (po-
pá 8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

Výstavy:
MALOVANÉ VÁNOCE

Výtvarná výstava žákovských prací 
na téma Vánoce dříve a dnes, která 
vznikla v rámci celoročního projektu 
Muzea Beskyd F-M. Jsou vystavena 
díla žáků mateřských a základních škol 
z Frýdku-Místku a okolí. Výstavu dopl-
ňují betlémy současných regionálních 
řezbářů a výtvarníků.

Potrvá do 26. března 2006.
TĚŠÍNSKÉ STŘÍBRNÉ KROJOVÉ ŠPERKY

Typickým zdobným prvkem těšínské-
ho kroje jsou nádherné kovové šperky, 
převážně stříbrné, zpracované mistrnou 
rukou umných řemeslníků. 

Hlavními šperkařskými středisky na 
Těšínsku byla města Těšín a Jablunkov. 
Zlatníci však působili i v dalších malých 
městech a k výrobě krojových šperků 
používali nejen stříbro, ale i měď, cín, olo-
vo a tzv. pakfong (slitina mědi a zinku s 
přídavkem niklu, tzv. bílá mosaz). 

K nejznámějším a nejrozšířenějším 
technikám výroby patřily techniky odlevu, 
lisování a filigránu.

Těšínské krojové šperky rozdělujeme 
podle funkce na několik skupin: spony, 
háčky, dvoudílné spony, knoflíky, náhr-
delníky a pásy.

17. ledna - Hry se smysly (vyzkoušíte si, 
jak jste na tom se svými čichem, hmatem, 
sluchem, chutí a zrakem)
20. ledna - Zimní hry v Dobré a na chatě 
Kabource
26. ledna - Bláznivý účes – soutěž 
nezbednických kadeřníků a kadeřnic
31. ledna - Nezbednické vysvědčení – 
tradiční předávání půlročního hodnocení 
+ zábavný program

Přednáška „Stříbrné krojové šperky 
Těšínského Slezska“ spojená s prohlíd-
kou výstavy se koná ve čtvrtek 5. ledna 
2006 v 16 hodin na frýdeckém zámku.

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 15. 
prosince 2005 v 17 hodin ve výstavních 
síních frýdeckého zámku. Na vernisáži 
vystoupí známý cimbalista Daniel Skála.

Potrvá do 23. ledna 2006.
EGYPT - TAJEMSTVÍ POUŠTĚ A PYRAMID

Fotografická výstava seznámí návštěv-
níka s pětačtyřicetiletou činností Českého 
egyptologického ústavu Filosofické fakul-
ty Karlovy university v Praze.

Vernisáž ve čtvrtek 26. ledna v 17,00 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Svoji účast přislíbil prof. PhDr. Miroslav 
Verner, Dr.Sc.

Potrvá do 2. dubna 2006.
PROGRAMY, KONCERTY:

Úterý 24. ledna v 19,00 hodin – Rytíř-
ský sál frýdeckého zámku

Třetí zámecký koncert
ENSEMBLE POÉTIQUE

Marie Hovorková – kytara
Vladimír Richter – zpěv
Petr Pomkla – flétna

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
Čtvrtek 19. ledna v 17,00 hodin 
přednáškový sál v Zeleném domě

KRAJINA DOMOVA – ZIMNÍ KRAVAŘSKO
Pomyslné putování zasněženým Novoji-

čínskem, Bíloveckem a Fulneckem – Údolím 
mladých, v bravinské jedlině, okolím fulnecké-
ho zámku, závěje u Děrného a další. Doplně-
no promítáním diapozitivů a videosnímkem.

Hudební komedie o tom, jak lze aplikovat 
známou metodu haitských domorodců v 
našich poměrech. Jitka Molavcová jako 
jasnovidka, Jiří Suchý jako podnikatel 

odcházející do důchodu a k tomu vykutá-
lení majitelé záhadné firmy.

Hrají: Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Jiří 
Štědroň, Jana Smyčková a Václav Kopta

Režie: Jiří Datel Novotný 
Předplatitelská skupina A

FILMOVÝ KLUB 
Pondělí 16. ledna v 19.00 hod.
KAMENOLOM BOŽÍ (ČR)
Dokumentární film o hledání štěstí v 
nešťastné krajině.
Úterý 17. ledna v 19.00 hod.
TOYEN (ČR)
Zuzana Stivínová, Jan Budař v poetic-
kém filmu o přední české malířsce a jejím 
milostném vstahu s básníkem a vytvární-
kem Jindřichem Heislerem.
Pondělí 23. ledna v 19.00 hod.
MŮJ NIKIFOR (Polsko)
Snímek vypráví o posledních dnech naiv-
ního malíře Nikifora, jednoho z největších 
světových naivních vytvárníků.
PROJEKT 100
Úterý 24. ledna v 19.00 hod.
MOTOCYKLOVÉ DENÍKY (Argentina, 
Brazílie, Chile, USA)
Velkolepá podívaná o dobrodružství dvou 
mladíků během jejich pouti jihoamerickým 
kontinentem.
Pondělí 30. ledna v 19.00 hod.
KŘIŽNÍK POTĚMKIN (Rusko)
Nejlepší film všech dob - klíčové události 
revolučního roku 1905 a vzpoura na křiž-
níku Potěmkin.
Úterý 31. ledna v 19.00 hod.
DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY (Francie)
Psychologický snímek - zvláštní příběh 
dvou identických dívek, Polky a Fran-
couzky, strhujicí obraz naplněný zvláštní 
emoční sílou.

DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
Pátek 20. ledna v 10.00 hod.
KARLÍKOVO VÁNOČNÍ DOBRO-
DRUŽSTVÍ (ČR)
Pásmo veselých animovaných pohádek 
pro malé i velké diváky.
Pátek 20. ledna v 13.30 hod.
VALIANT (VB)
Animovaná dobrodružná komedie.



LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

http://www.webpark.cz/katolicke-domy/
Mistek/Mistek.htm
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GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

HUDEBNÍ KLUB STOUN

René Hora
Hlavy

Šperky, smalty

Pionýrů 764, Frýdek-Místek, tel.: 558 435 
067, 558 647 694

e-mail: smtu.fm@worldonline.cz, http://
smtu.fm.web.worldonline.cz

STANICE MLADÝCH TURISTŮ

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

19. 1. - velký sál Lidového domu, 16.30 
hod. – literární podvečer: „Pošli to dál“ za 
účasti některých autorů

24. 1. - malý sál Lidového domu, 17.30 
hod. – přednáška P. Karla Slívy „Smutné 
kapitoly z dějin církve – „1. část:“ Rozdě-
lení západního a východního křesťanství“

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

Pátek 27. ledna
Společenský ples Integrované střední 
školy ve Frýdku - Místku.
Sobota 4. února
Tradiční Lašský bál

2. ledna v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
Schůzka členek
6. ledna 
Výtvarka pro děti s Luckou
Vyrobíme si sněhuláčky a jiné figurky z 
bílé rychleschnoucí hlíny. Vše potřebné 
připraveno v Broučcích.
9. ledna v 10.00 hod.
16. ledna v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
20. ledna
Výtvarka pro dospělé s Hankou
Výroba gelových svíček. Přineste si 
sušené ovoce, nebo květiny. Vše potřeb-
né připraveno v Broučcích.
23. ledna v 10.00 hod.

Maňásková pohádka
24. ledna v 10.00 hod.
Dávky státní sociální podpory
Co je starého, co je nového a co byste 
chtěli vědět.
27. ledna 
Výtvarka pro děti s Luckou
Blíží se karneval, přijďte si vyrobit masky!
30. ledna v 10.00 hod.
Maňásková pohádka

23. - 27. ledna 
Kurz lyžování pro MŠ Frýdek
3. února 
Autobusový zájezd na Pustevny (pololetní 
prázdniny). Na programu lyžování, bobová-
ní, pěší turistika. Informace A. Kubaláková
13. - 17. února 
Příměstský tábor na SMTu. Každý den 
jiný program. V případě dobrých sněho-
vých podmínek také lyžování! Možno se 
přihlásit na jednotlivé dny. 
12. - 18. února
Zimní tábor Ostrý (na hřebenech Bes-
kyd – Jablunkovsko)
Program: běžkování, stavba a jízda na 
tobogánu ze sněhu, celotáborová hra „Po 
stopách sněžného muže“. Cena 1995,- 
Kč - Informace M. Bayerová (774 044 471)

16. ledna - IN MEMORIAM PÁRTY (RETRO)
DJ KLEGA A HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 
20. ledna - WHIZZ vol.8
CROSSFIRE /belgie (crossfire rec.), OLi + SMario (MKTbros.org) Et[h]ernal Optimists 
(extdust,messarosh rec.) Sub.d.visionz (2.3) No Money (2.3)
21. ledna - BUTY + NAJZAR
TICHÁ PARTA BUTŮ A SEMIFINALISTÉ COCA COLA POPSTAR
23. ledna - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA 
27. ledna - PRAGO UNION
DALŠÍ SKVĚLÝ HIP-HOP, HOOLA, KIKA&OTHERS 
28. ledna - SOUL PÁRTY
BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ADRY, DJ DANIELL, SINGERS, VOCALISTS, LIFE: 
GUITAR, PERCUSE
30. ledna - IN MEMORIAM PÁRTY (RETRO)
DJ KLEGA A HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ
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