
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Leden 2007 č. 1 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátorky

DOPRAVA A PRACH: Údaje o znečištění se mohou občané dozvědět mimo jiné i ze světelné tabule 
umístěné na víceúčelové sportovní hale.     Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
Rada města Frýdku-Místku na své 

6. schůzi konané 8. ledna 2007 roz-
hodla o některých změnách v orga-
nizační struktuře magistrátu města 
Frýdku-Místku.

Mimo jiné rozhodla o tom, že s účin-
ností od 9. 1. 2007 má náš magistrát 
„útvar kvality a auditu“, ve kterém je 
nyní zařazeno pět zaměstnanců – stá-
vající interní auditor a čtyři kontrolorky, 
které přešly z oddělení rozpočtu a kontroly finančního odboru. Vznik 
takového útvaru vychází ze zákona o finanční kontrole. Tento útvar 
bude mimo jiných povinností daných zákonem například zjišťovat 
hospodárnost, efektivnost a účelnost nakládání s dotacemi poskyt-
nutých městem Frýdek-Místek jednotlivým subjektům. Bude také 
provádět veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací města 
a interní audity jednotlivých činností našeho magistrátu.

Nový útvar bude současně zajišťovat řízení kvality činností magis-
trátu dle norem ISO. Toto bude důležité především pro zvýšení 
našich možností získat dotace z evropských fondů. Po zkušenostech 
získaných z jiných statutárních měst jsem přesvědčena, že tato orga-
nizační změna je krok správným směrem.         Eva Richtrová

Rada města se na svém 
posledním zasedání v loňském 
roce zabývala zprávou o kva-
litě ovzduší na území statutár-
ního města Frýdku-Místku a o 
postupu realizace úkolů, které 
mají směřovat k snižování emi-
sí znečišťujících látek.

„Město má problém především 
s prachem. Koncentrace pevných 
částic už se nám nevejde do stano-
vených limitů pro průměrnou roční 
koncentraci,“ zopakoval hlavní pro-
blém města v této oblasti náměstek 
primátorky Michal Pobucký. Město 
tuto situaci bude zohledňovat v 
územním plánování a územním 
řízení, komunikuje s jednotlivými 
největšími znečišťovateli ovzduší a 
přes krajský úřad se u nich snaží 
dosáhnout snížení stanovených 
limitů. Malí znečišťovatelé za zne-
čišťování ovzduší platí poplatky, 
které jsou příjmem města. V loň-
ském roce to bylo přes devět milio-

Frýdek-Místek bojuje s prachemFrýdek-Místek bojuje s prachem
nů korun. Město naopak podporuje 
zlepšení kvality ovzduší například 
formou fondu životního prostředí, 
z něhož dotuje například změnu 
technologie vytápění. 

„Dominantním zdrojem emisí 
je automobilová doprava. Ani stav 
vozového parku města není v tom-
to směru ideální, protože nevýho-
dou vozidel na alternativní pohon 
jsou stále jejich vysoké pořizovací 
náklady. Uvažovali jsme o pře-
stavbách starších autobusů, ale 
ty jsou neekonomické,“ posteskl 
si Michal Pobucký. Radnice proto 
zkoumá jiné možnosti. Například 
na čištění místních komunikací pro 
letošní rok bylo prozatím vyčleně-
no téměř patnáct milionů korun, 
svůj význam má i cílená výsadba 
zeleně. O Frýdku-Místku se mluví 
jako o „zeleném“ městě a množství 
stromů a keřů je nezanedbatelným 
prvkem při snižování imisí. „Vyso-
ký podíl zeleně máme právě v 

okolí hlavních komunikací,“ potvrdil 
Michal Pobucký. 

K rapidnímu zlepšení situace ve 
městě může dojít až někde v roce 
2010. K tomuto datu je směrován 
předpokládaný termín dostavby 
obchvatu města. „Po jeho vybu-
dování bude na obchvat převe-
dena veškerá tranzitní doprava 
a část cílové a zdrojové dopravy. 
Předpokládá se, že tudy bude jez-
dit okolo 25 tisíc vozidel za den,“ 
vysvětlil Michal Pobucký. „Do té 
doby musíme maximálně optima-
lizovat řízení dopravy ve městě. 
Každá kolona znamená zastavo-
vání a rozjíždění vozidel, čímž se 
zvyšují emise. Také je prokázán 

příznivý vliv hromadné dopravy, a 
proto budeme nadále podporovat 
městskou hromadnou dopravu, 
i nejvýhodnějším jízdným v rám-
ci regionu,“ doplnil jej náměstek 
primátorky Petr Cvik, který má na 
starosti dopravu ve městě.

Zhoršená kvalita ovzduší není 
pouze problémem statutárního 
města Frýdek-Místek, ale celého 
Moravskoslezského kraje. Frý-
dek-Místek na tom přitom není 
zdaleka nejhůř. I naše město se 
ale do budoucna nevyhne další-
mu navyšování částky zejména 
na čištění komunikací.  (pp)

Jaké finance ze státního 
rozpočtu město Frýdek-Místek 
získalo díky poslaneckému 
lobbingu, jsme již informovali, 
radnice chce ovšem uspět i 
při získávání peněz z dalších 
zdrojů, zejména pak z fondů 
Evropské unie.

„K prostředkům získaným se 
státního rozpočtu bych chtěl ještě 
upozornit, že avizovaná částka 
800 tisíc korun je skutečně na 
pořádání dalšího ročníku Meziná-
rodního folklorního festivalu, niko-
liv na provoz souboru Ostravička. 
Někteří to mylně pochopili tak, že 
Ostravička nyní už nepotřebuje 

Město chce získat maximum
dotací na připravované akce

žádnou finanční podporu,“ podo-
tknul poslanec Petr Rafaj. 

Město v následujících letech 
znovu plánuje nemalé a zásad-
ní investice. Na jejich realizaci 
ovšem hodlá získat co největší 
množství financí z fondů Evrop-
ské unie, protože samotná 
městská pokladna by na ně 
nestačila. „V současné době 
je nutné co nejdříve zpracovat 
na všechny akce projektovou 
dokumentaci. Nemusí se podařit 
získat vždy tolik, kolik budeme 
žádat, ale čím budeme preciz-
nější a důraznější v přípravě pro-
jektů, tím jsou šance na získání 

prostředků reálnější,“ připomněl 
Petr Rafaj, který je současně 
frýdecko-místeckým radním a 
předsedou finančního výboru. 

Celkem rada města počítá s 
dvanácti projekty. „Asi největším z 
nich je zařízení pro pacienty v ter-
minální fázi onemocnění, hospic, 
dále například rekonstrukce Kina 
Petra Bezruče. To by se mělo 
proměnit v moderní multifunkční 
kulturní zařízení. Vedení města 
plánuje také rozšíření sítě cyklo-
stezek a odkanalizování někte-
rých lokalit,“ vyjmenovala tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radnice 
Kateřina Piechowicz.  (pp)

Před radnicí králové na koníchPřed radnicí králové na koních

PŘED RADNICÍ: Tři králové dorazili na koních.  Foto: Petr Pavelka

Den před Třemi králi v kalen-
dáři začala spanilou jízdou 
Tříkrálová sbírka, která se až 
do poloviny ledna snažila získat 
co nejvíce finančních prostředků 
na charitativní projekty. Před 
frýdecko-místeckou radnicí se 
zastavili králové na koních i s 
bohatou družinou. Pochodem 
přes město pak o sobě dávali 
řádně vědět, později jednotlivé 
skupinky navštěvovaly i domác-
nosti a zpěvem lákaly nějakou tu 
korunu do kasičky pro potřebné.

(Pokračování na straně 2)
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krátce

(Pokračování ze strany 1)
„Tato každoroční sbírka 

probíhá ve všech městech a 
obcích, a i když to vypadá, že 
spíše zapadá do vesnického 
koloritu, i ve Frýdku-Místku má 
své místo. A koníci ve městě, 
to je skutečná rarita a myslím, 
že to byl od pořadatelů dobrý 
tah, jak na tuto prospěšnou akci 
ještě více upozornit,“ pochválila 
Charitu Frýdek-Místek primátor-
ka Eva Richtrová.

Charita hodlá z letošní Tříkrá-
lové sbírky financovat rozšíření 
charitní ošetřovatelské a pečo-
vatelské služby do okrajových 
částí města Frýdek-Místek a 
jiných vzdálenějších obcí v regi-
onu Frýdecko-Místecko. Peníze 
půjdou také na zateplení fasády 
již zrekonstruovaného objektu 

Před radnicí králové na koníchPřed radnicí králové na koních
Ústavu sociální péče pro psy-
chicky nemocné pod názvem 
Oáza pokoje, aby zde byly 
sníženy tepelné ztráty budovy. 
Příspěvku se dočká také Denní 
centrum pro psychicky nemoc-
né o terénní službu pro zhruba 
třicítku klientů. „Sbírka je určena 
také na pokrytí části nákladů na 
poskytované služby a aktivity 
klubu Nezbeda, nízkoprahové-
ho zařízení pro děti a mládež. 
Dále podpoří úhrady provozních 
nákladů Poradny pro občany. 
To je zařízení poskytující sociál-
ně-právní poradenství a pomoc 
při zprostředkování služeb 
komukoli, kdo se ocitl v obtíž-
né životní situaci a obrátí se na 
poradnu s žádostí o využití jí 
poskytovaných služeb. Podob-
ně je to s Rodinnou poradnou, 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: U reje před radnicí nechyběla ani primátor-
ka Eva Richtrová, která organizátorům popřála štěstí na štědré lidi. 

Foto: Petr Pavelka
poskytující poradenství a zpro-
středkování služeb převážně 
rodinám s dětmi, manželským 
a partnerským párům, které 
se ocitly v nepříznivé životní 

situaci, a Poradnou pro ženy 
a dívky, která rovněž poskytu-
je poradenskou péči a služby,“ 
sdělil za Charitu Frýdek-Místek 
ředitel Pavel Bužek.  (pp)

Změna termínu!
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 dne 2. 2. 2007 v 17 hodin v 
restauraci „U Hučky“.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr v Místku na ulici 

Svazarmovská (v objektu spo-
lečnosti Sběrné dvory, s.r.o.) má 
s účinností od 2. 1. 2007 novou 
provozní dobu. Sběrný dvůr 
zavírá v pracovní dny místo v 17 
hodin až ve 20 hodin, otevřen 
je od 10 hodin. V sobotu je pak 
otevřen od 8 hodin do 14 hodin.

Ve sběrném dvoře může 
občan s trvalým pobytem na 
území města Frýdku-Místku 
odevzdat bezplatně všechen 
nebezpečný a velkoobjemový 
odpad. Provozovatel sběrného 
dvora je společnost Frýdecká 
skládka, a. s., tel.: 558 627 047, 
nebo 558 438 330.

Počty obyvatel
K 1. lednu tohoto roku je 

ve Frýdku-Místku evidováno 
60 688 obyvatel. Na Frýdek 
připadá 33 288 lidí, na Místek 
23 538, Lysůvky 314, Skalici 
1214, Zelinkovice 295. Celkem 
pod Frýdek-Místek jako pově-
řenou obec spadá 110 197 
obyvatel regionu. 

Společenský večírek
Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Frýdek-Místek 
pořádá v pátek 16. února 2007 
v 19 hodin v Národním domě 27. 
Společenský večírek. Program: 
předtančení, bohatá tombo-
la, občerstvení, večeře, volná 
zábava. Hraje hudební skupina 
Flash. Večírek je pořádaný na 
propagaci dárcovství krve a 
humanitární činnost Českého 
červeného kříže.  (pp)

Město Frýdek-Místek vyda-
lo Adresář poskytovatelů 
sociálních služeb, který roze-
slalo do všech poštovních 
schránek ve městě. Tato akti-
vita souvisí s faktem, že od 
začátku roku nabyl účinnosti 
nový zákon o sociálních služ-
bách. Kontakty mohou lidem 
pomoci se v něm zorientovat.

„Statutární město Frýdek-
-Místek již v předstihu začalo 
připravovat Adresář poskyto-
vatelů sociálních služeb, který 
obsahuje adresy subjektů, které 
poskytují své služby v sociální 
oblasti na území města. V adre-
sáři jsou přehledně uvedeny 
služby pro seniory, zdravotně 
sociální služby, služby pro zdra-
votně handicapované, poraden-
ské služby, služby pro osoby 

Brožurka pomůže handicapovaným občanůmBrožurka pomůže handicapovaným občanům

UŽITEČNÁ BROŽURKA: Radní Ivan Vrba třímá novou publikaci. 

vyžadující zvláštní pomoc, služ-
by pro děti a mládež, zájmové 
svazy a najdeme zde i důležitá 
telefonní čísla,“ shrnuje tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Kateřina Piechowicz.

„Útlá brožurka malého sešito-
vého formátu byla distribuovaná 
zdarma do všech domácností, 
aby posloužila uživatelům soci-
álních služeb pro co nejkvalitněj-
ší rozhodnutí při výběru posky-
tovatele sociálních služeb,“ 
doplňuje uvolněný radní Frýd-
ku-Místku Ivan Vrba. Na výrobu 
brožury město získalo dotační 
prostředky a jejím vydáním měs-
to plní jeden z bodů obsažený v 
Komunitním plánu v oblasti soci-
álních služeb, který byl schválen 
na prosincovém Zastupitelstvu 
města Frýdek-Místek. 

Nový zákon o sociálních 
službách skutečně přináší mno-
ho novinek. O některých jsme 
již ve zpravodaji informovali. 
„Nově zavádí sociální dávku 
– příspěvek na péči. Tuto dávku 
mohou získat občané, kteří jsou 
závislí na pomoci jiné osoby. 

Příspěvek na péči se poskytuje 
přímo osobě závislé na pomoci 
a tato osoba – příjemce příspěv-
ku nebo také uživatel – se sám 
rozhoduje, jakým způsobem 
příspěvek na péči využije,“ 
vypichuje alespoň část nových 
informací Ivan Vrba.  (pp)

Koncem roku o vánočních 
svátcích prověřili návštěvníci 
aquaparku na Olešné už i maxi-
mální kapacitu jeho kryté části. 
V jednom dni si zdejší atrakce 
vyzkoušelo na dvanáct set lidí, 
což při stanovené kapacitě 
dvou stovek návštěvníků je v 
podstatě maximální vytíženost.

„Dny před koncem roku byly 
návštěvnicky velmi silné, což 
vyplynulo z teplého počasí. Blízké 
okolí bylo prakticky bez sněhu, 
lidé neměli co dělat, a tak využili 
této alternativy trávení volného 
času,“ našel příčiny vrcholného 
zájmu ředitel městské společnosti 
Sportplex Petr Slunský, který je 
rád, že si zařízení v praxi prošlo 
teoretickým maximem. „Měli 
jsme místy i částečný přetlak na 
vstupu, ale lidé, kteří se dostali 
dovnitř, byli velmi spokojeni. Sys-
tém je nastavený tak, že další lidi 
nad stanovenou kapacitu nepustí. 
Turniket se prostě neprotočí a 
jinak to ani nejde, protože další 

Aquapark už dosáhl maximální kapacityAquapark už dosáhl maximální kapacity
příchozí by neměli k dispozici ani 
šatní skříňku. Je to prostě jako v 
divadle. Když je plno, další už 
dovnitř nemohou,“ vysvětluje Petr 
Slunský. Toho těší, že i ve špič-
ce lidé v bazénové hale neměli 
dojem hlavy na hlavě. „Těší nás, 
že se ukázalo, že krytá část aqua-
parku je nadimenzována správně. 
Lidé podle mých informací kvito-
vali, že i když byla kapacita napl-
něna, cítili se uvnitř pohodlně a v 
bazénové části nevznikaly žádné 
fronty,“ řekl náměstek primátorky 
Petr Cvik. V této souvislosti je jen 
třeba připomenout, že atrakce jsou 
řízeny programem, který nemůže 
zareagovat na vyšší počet náv-
štěvníků. Jak už jsme i ve zpra-
vodaji vysvětlovali, chod atrakcí 
musí mít svůj řád kvůli zachování 
příznivého klimatu v hale. Některé 
atrakce jsou totiž velmi náročné na 
odpar. „V atrakcích nevidím žádný 
problém. Když se jedna vypne, 
mohou jít návštěvníci na jinou, 
lákadla se prostě točí. Je tomu tak 

všude, i v Tatralandii,“ poukázal 
Slunský. Ředitele pouze mrzí, že 
jistá část klientely neumí správně 
využívat whirlpool. „Nedá se jim 
vysvětlit, že sedět v něm hodinu 
skutečně není zdravé. Správně to 
má být tak, že když skončí víření, 
mělo by se osazenstvo whirlpoolu 
vystřídat. Ale někteří z něj nemíní 
odejít,“ povzdechl si Petr Slunský.

Společnost Sportplex nachys-
tala několik novinek, které mohou 
ve špičkách pomoci k bezpro-

blémovému odbavení. Jednou z 
nich je abonentní předplatitelská 
vstupenka. Jedná se vlastně o 
elektronickou peněženku, kterou 
si člověk nabije kreditem, z něhož 
pak čerpá a postupně utrácí. 
„Výhodou je, že kdy chce, odejde, 
čip mu zůstává a přesně vyhodnotí 
stanovený čas po minutách. Minu-
ta přijde v tomto případě pouze na 
osmdesát haléřů, oproti běžnému 
vstupnému je to tedy levnější.

(Pokračování na straně 10) 

Žádosti o přidělení 

obecního bytu
Upozorňujeme všechny 

občany, kteří mají podanou 
žádost o přidělení bytu u Magis-
trátu města Frýdku-Místku, na 
nutnost jejího obnovení do 31. 
3. 2007. Toto lze provést pou-
ze písemnou formou (formuláře 
jsou k dispozici na informacích 
v budově magistrátu, na ul. 
Radniční 1148, příp. na inter-
netových stránkách statutární-
ho města). Pokud tak žadatel 
neučiní, jeho žádost bude z 
evidence vyřazena.

Zároveň upozorňujeme 
na podmínku pro další vedení 
žádosti o byt, kterou je zaplace-
ní veškerých dluhů, které statu-
tární město Frýdek-Místek evi-
duje na jméno žadatele o byt, a 
to v termínu do 31. 3. 2007. 
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městská policieMiroslav Adam se věnuje sociální a zdravotní problematice

RADNÍ MIROSLAV ADAM: Třiapadesátiletý lékař je ženatý, má dvě 
děti ve věku 18 (dcera) a 22 (syn) let.  Foto: Petr Pavelka

MUDr. Miroslav Adam je již 
třetí volební období členem 
městského zastupitelstva a 
druhé období rovněž frýdec-
ko-místeckým radním. Při 
jeho profesi je vlastně zby-
tečné ptát se, jakou oblastí se 
zabývá především.

„Samozřejmě, že zdravotní a 
sociální oblastí. Pátým rokem jsem 
ve funkci předsedy komise, která 
se touto problematikou zaobírá.“

Co je její náplní?
„Sledovat zdravotní stav oby-

vatelstva města, zejména seniorů 
a lidí se zdravotním handicapem. 
Z tohoto hlediska posuzujeme 
projekty, které některou z těch-
to skupin oslovují. Podporujeme 
pak nejrůznější akce osvětového 
a motivačního charakteru, aby 
lidé zlepšovali svou životosprávu 
a měli zdravější návyky.“

Provádíte přednáškovou 
činnost také vy osobně?

„Ano – obcházím kluby 
důchodců, kde probíráme téma-
ta prevence vysokého krevního 
tlaku, infarktu, mozkových příhod 
a podobně. Osvětovou akcí jsou 
i Dny zdraví, Pochod pro zdraví, 
město ovšem v neposlední řadě 
podporuje také společenské 
akce, například Den seniorů.“

Jaké jsou hlavní počiny 
komise v sociální sféře?

„Pomáháme při umisťování 
lidí do zařízení, jako jsou domy s 
pečovatelskou službou, domo-
vy důchodců nebo Penzion pro 
seniory, spolupracujeme s Cha-
ritou na kapacitním využití Oázy 

pokoje, která je určena lidem 
vyřazeným ze společnosti. Toto 
zařízení je jedinečné v tom, že 
zde mohou najít azyl lidé, které by 
jinde nevzali. Jsou to často bezdo-
movci, kteří nikoho nemají a mají 
problémy s alkoholem. Je tam k 
dispozici padesát lůžek, které jsou 
přednostně využívány pro Frýdek-
-Místek, protože jsme Charitě vyšli 
vstříc s objektem, v němž je Oáza 
pokoje provozována.“

Jak zdravou máme popula-
ci ve městě?

„Především, populace ve měs-
tě stárne a od toho se vše odvíjí. 
Podle poslední demografické 
studie bude během několika let 
více než třetina lidí ve městě star-
ších šedesáti let, přibývá lidí nad 
osmdesát i stoletých. Medicína 
jde prostě kupředu.“

Jakou roli pro Frýdek-Mís-
tek má místní nemocnice, její-
mž provozovatelem už není 
město, ale kraj?

„Frýdecká nemocnice leží v 
centru města, z velké části léčí 
naše obyvatele a radnice se proto 
k ní neobrací zády. Pomáháme s 
nákupy potřebných přístrojů, pod-
porujeme nejrůznější programy, 
například jsme poskytli dotace na 
nákup nových umělých ledvin. 
Dále podporujeme vzdělávání léka-
řů, protože věhlas nemocnice roste 
tím, jak má kvalitní personál.“

Jak moc přesahuje význam 
nemocnice hranice města?

„Když to vezmu z toho reprezen-
tativního pohledu, tak jsme ve měs-
tě pořádali i akce mezinárodního 

významu. Například týdenní pobyt 
japonského profesora v oblasti 
vyšetření tlustého střeva a odhalová-
ní časných stadií rakoviny byl velkou 
událostí, kterou město podpořilo, 
stejně jako Ortopedické dny.“

Čeho by mělo město v 
horizontu čtyř let volebního 
období dosáhnout v oblasti 
sociální a zdravotní?

„Vybudování hospice, zaříze-
ní, které lidem umožňuje důstoj-
ný závěr života. Také bychom 
měli rozšiřovat a zkvalitňovat 
terénní péči o seniory, aby mohli 

co nejdéle žít ve svém přiroze-
ném domácím prostředí. Bavíme 
se také o Centru integrované 
sociální péče, kde by se dalo na 
jednom místě vyřešit vše, co s 
touto problematikou souvisí.“

A co byste si přál ve městě 
zvládnout mimo tuto oblast?

„Další rozšiřování zeleně a 
budování parků, aby stále přibývalo 
zelených ploch. Také doufám, že se 
podaří konečně vybudovat obchvat 
města, takže v něm budeme dýchat 
lepší vzduch. To ale nakonec zase 
souvisí se zdravím.“  (pp)

Recidiva za volantem
25. 12. v půl druhé odpoled-

ne zjistila motohlídka strážníků 
Městské policie Frýdek-Mís-
tek, jež prováděla pravidelnou 
kontrolu Zámeckého náměstí a 
okolí, na ulici Revoluční osobní 
motorové vozidlo, které řídil dva-
cetiletý J. B. z Frýdku-Místku. 
Tento mladík je díky místním 
znalostem strážníkům znám 
jako osoba, která není držitelem 
řidičského oprávnění. Hlídka 
strážníků tedy řidiče na zmíněné 
ulici zastavila a zjistila, že osoba 
stále není držitelem řidičského 
oprávnění a neměla při sobě 
oprávnění o technické způsobi-
losti motorového vozidla. „Jedi-
ným pozitivním zjištěním byla 
skutečnost, že řidič nebyl pod 
vlivem alkoholických nápojů, 
nicméně byl předán kolegům z 
Policie ČR k došetření případu,“ 
uvedl Dalibor Volný, zástupce 
ředitele městské policie.

Krádeže o Vánocích
Velký shon při nakupování 

vánočních dárků, nadměrné 
davy občanů v obchodech a 
také tíživá finanční situace, to 
byly zřejmě důvody, které při-
vedly některé „nenechavce“ k 
protiprávnímu jednání v před-
vánočním čase. Městská policie 
Frýdek-Místek jen v období od 
20. do 27. prosince přijala a 
řešila jedenáct občanů, kteří se 
dopustili majetkového přestup-
ku krádeží v nějaké prodejně. 
„Ve všech případech se jed-
nalo o supermarket. V jednom 
případě strážníci řešili osobu, 
jež odmítala uhradit útratu v 
restauračním zařízení,“ doplnil 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.

Riziko Silvestra
31. 12. ještě dvě hodiny před 

přelomem roku byla hlídkou 
strážníků Městské policie Frý-
dek-Místek na ulici Jungmanno-
va zjištěna třiadvacetiletá I. K. 
z Frýdku-Místku při řízení osob-
ního motorového vozidla pod 
vlivem alkoholických nápojů. 
Orientační dechovou zkouškou 
u ní bylo zjištěno 0,25 promile 
alkoholu. Dle jejího vyjádření, 
vypila „pouze“ dvě skleničky 
šumivého vína a odlivku fernetu. 
Přesto byla žena na místě pře-
dána kolegům z Policie ČR.

Našli hledanou
2. 1. v půl deváté večer zajis-

tila hlídka strážníků na ulici M. 
Švabinského pětadvacetiletou 
E. H. z Kladna, která přespá-
vala ve sklepních prostorách 
obytného domu. U ženy bylo při 
ověřování totožnosti zjištěno, že 
je osobou hledanou Policií ČR, 
a proto byla jejím příslušníkům 
předána. (pp)

Nakládání s odpady je pod kontrolou
Odbor životního prostředí 

a zemědělství kontroluje, zda 
právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podniká-
ní správně využívají systému 
zavedeného obcí pro nakládání 
s komunálním odpadem. Rada 
města se zabývala výsledky 
kontrolní činnosti v souvis-
losti s vyčleněním jednoho 
specializovaného pracovníka, 
který měl odpady drobných 
provozoven na starosti.

Loni se magistrát zaměřil 
hlavně na frýdecké náměstí, třídu 
T. G. Masaryka, sídliště Slezská 
a sídliště u Kulturního domu Vál-
coven plechu, kde je velká kon-
centrace podnikajících subjektů, 
které mohou ovlivňovat vzhled 
přilehlého okolí. Na podněty 
občanů byly provedeny i kontroly 
v Místku, a to na sídlišti Riviera. 

„Celkem bylo provedeno přes 
osm set kontrol a bylo zaháje-
no 27 správních řízení ve věci 
nepředložení dokladů správnímu 
orgánu, neposkytnutí informací 
o zajištění způsobu likvidace 
odpadů v souladu se zákonem o 
odpadech. Následovaly i poku-
ty,“ sdělil náměstek primátorky 

Michal Pobucký.
Město ve spolupráci s měst-

skou policií problémová místa 
monitoruje, aby eliminovalo 
znečišťování veřejného prostran-
ství neoprávněným odkládáním 
odpadu. „V letošním roce byla 
kamera umístěna na třídě T. 
G. Masaryka, ulici Na Blatnici, 
Náměstí Svobody, ulici Bavlnář-
ská a ulici Černá cesta,“ vyjme-
novala primátorka Eva Richtrová. 
Do monitorování problémových 
lokalit se zapojují i samotní pod-
nikatelé, kteří mají své odpady 
řádně vyřešeny. „Umožňují umís-
tění mobilní kamery ve svých 
provozovnách a napomáhají 
odhalování osob, které veřejné 
prostranství znečišťují,“ vysvětlila 
primátorka. Podle ní v místech, 
kde byly umístěny mobilní kame-
ry, došlo ke zlepšení situace.

Během kontrolní činnosti pro-
bíhá u jednotlivých provozovate-
lů také preventivní osvěta. Pod-
nikatelé byli v rámci prevence 
upozorněni na sankce, které by 
byly uloženy v případě porušení 
předpisů v rámci nakládání s 
odpady. I to napomáhá ke zlep-
šení situace ve městě.  (pp)

Městská policie ve Frýdku-
-Místku za loňský rok řešila 
bezmála deset tisíc přestup-
ků. Zhruba v polovině případů 
došlo i na pokuty. Přestupkům 
vévodily ty proti bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu, 
často byly řešeny i přestupky 
proti občanskému soužití.

Více než tisícovku řidičů loni 
čekalo nemilé překvapení v 
podobě botičky za nesprávné 
parkování, tento prohřešek byl 
ale řešen jinou formou ještě v 
dalších dvou tisících případech. 
Téměř každý měsíc městská poli-
cie načapala za volantem řidiče, 
který požil před jízdou alkohol, 
kolonky se jí slušně zaplňovaly i 
u případů hledaných osob, kte-
rých zadržela celkem sedmnáct.

Strážníci loni řešili více 
než deset tisíc přestupků

Městská policie pomáhá také 
při dopravních nehodách ve měs-
tě, které vyžadují její asistenci pro 
zajištění bezpečnosti a plynulosti 
dopravního provozu. Lidé upozor-
nili na 250 psů, kteří se toulali bez 
páníčka a které následně strážníci 
odchytili. Strážníci celkem přijali 
skoro šest tisíc oznámení a zkon-
trolovali bezmála devatenáct set 
podezřelých osob.

Městská policie s ohledem na 
změnu zákona musela ve větší 
míře spolupracovat s republikovou 
policií, kterou přizvala k součinnos-
ti ve více než třech stovkách přípa-
dů, spolupracovala samozřejmě i 
s magistrátem, také se soudem a 
s hasiči. Svou roli strážníci sehráli 
také na desítce kulturních a spor-
tovních podniků.  (pp)

rozhovor

V médiích se hodně propí-
rá, jaká zjednodušení lidem 
přinese nový stavební zákon, 
který začal platit od Nové-
ho roku. Jaká je skutečnost, 
jsme se zeptali přímo vedoucí 
Stavebního úřadu ve Frýdku-
-Místku Hany Mrózkové.

„Bohužel zákon provází řada 
nejasností, různé právní výklady 
a názory, takže teď na začátku 
opravdu nemáme jednoduché 
a hlavně jednoznačné rozho-
dování. Máme však i nadřízený 

Nový stavební zákon příliš zjednodušení asi nepřinese
orgán, takže budeme sledovat 
i jeho rozhodnutí. Počítám, že 
se vše bude postupně utřepá-
vat, ale z nového zákona příliš 
nadšení nejsme. A neměli by být 
ani občané. Mnohdy to pouze 
vypadá, že budou mít situaci 
jednodušší, ale opak bude prav-
dou. Přibyly nové termíny, které 
nahradily úkony v předchozí 
praxi, ale v konečném důsledku 
to pro občany může být často 
složitější než dosud.“

(Pokračování na straně 9)
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Přehled školských obvodů
spádových škol

slouží k obecné orientaci, neboť některé 

ulice nebo jejich části nelze jednoznačně 

zařadit. Do spádové školy jsou přednostně 

přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v pří-

slušném školském obvodu a děti umístěné 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. Krásnohorské 2254 

www.5zsfm.cz 

- Základní škola a mateřská škola
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139 

www.devata.cz 

Zápis do prvních ročníků základních škol ve Frýdku-Místku
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do prvního ročníku základních škol 
zřizovaných statutárním městem Frýdek-
-Místek proběhne ve dnech 6. února 2007 

a 7. února 2007 (úterý, středa).
V Základní škole a mateřské škole 

Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organizace a v Základní 

škole a mateřské škole Frýdek-Místek 
– Skalice 192, příspěvková organizace 

pouze dne 6. února 2007.

Antala Staška, Bruzovská, Čs. červené-

ho kříže, Divišova, Dlouhá, Dr. Jánského, 

El. Krásnohorské, Fügnerova, Gajdošova, 

Gogolova, Jabloňová, H. Salichové, Hab-

rová, Heydukova, Horní, Hutní, I. J. Pešiny,

I. P. Pavlova, J. E. Purkyně, Javorová, Jiřího 

Hakena, Jaroslava Haška, Josefa Kajetána 

Tyla, J. Kaluse, Josefa Skupy, 2. května,

K Hájku, K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, Lubo-

jackého, Míru, Mariánské náměstí, Maryčky 

Magdonové, Maxe Švabinského, Na Aleji, 

Na Bažinách, Na Kopci, Na Stráni, Nad Lipi-

nou, Nad Mostárnou, Na Podlesí, Nad Ryb-

níkem, Nad Stadionem, Olbrachtova, Petra 

Cingra, P. Jilemnického, Pod Školou, Pod 

Vodojemem, Puškinova, Resslova, Revoluč-

ní, Rokycanova, Růžový pahorek, Rybnická, 

Stanislava Kostky Neumana, Skautská, Slu-

nečná, Sokolská, Střelniční, Škarabelova, 

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. Vančury, Dolní, 

Horymírova, Farní, Hasičská, Hluboká, Huso-

va, Josefa Hory, Jana Švermy, Joži Uprky, 

Jeronýmova, Jiráskova, Klicperova, Karolíny 

Světlé, Mánesova, Na Půstkách, Podlesní, 

Prokopa Holého, Radniční, Řeznická, Sme-

tanova, Střelniční, tř. T. G. Masaryka, Těšín-

ská, Třanovského, Zámecké nám., Žižkova.

Školský obvod spádových škol:
- Základní škola a mateřská škola
Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 

www.2zsfm.cz

- Základní škola Frýdek-Místek,
Jiřího z Poděbrad 3109 

www.11zsfm.cz
Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrov-

ského, Dr. M. Tyrše, Hlavní třída, Josefa Kav-

ky, Jiřího z Poděbrad, Kpt. Nálepky, Kostikovo 

náměstí, Krátká, Malá, Na Vyhlídce, Nádražní, 

Národních mučedníků, Na Poříčí, Novodvor-

ská, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, 

Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, 

Okružní, Ó. Łysohorského, Pekařská, Pod 

Zámečkem, Příkrá, Růžová, Potoční, Přemys-

lovců, Sokola Tůmy, Sadová, Svatoplukova, 

Šeříková, tř. T. G. Masaryka, Těšínská, Třeš-

ňová, 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, Slavíčkova, Staroměstská.

Školský obvod spádové školy:
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Janáčkova, Jungmannova, J. Jabůrkové, 

Josefa Lady, 4. května, K Olešné, Komenské-

ho, Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, Maxima 

Gorkého, Malé náměstí, Nad Potokem, Nad 

Přehradou, Nerudova, Nová, Palkovická, 

Pavlíkova, Polní, Podpuklí, Příborská, Rudol-

fa Vaška, Svazarmovská, Školská, U Náho-

nu, 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-Rov-

ňa, Beethovenova, Bezručova, Březová, 

Čelakovského, Družstevní, Frýdlantská, 

Fráni Šrámka, Gagarinova, Josefa Mysliveč-

ka, Josefa Suka, Ke Splavu, Křížkovského,

1. máje, Mozartova, Myslbekova, Na Koneč-

né, Palackého, Politických obětí, Stará Rivie-

ra, Říční, 28. října, Svatopluka Čecha, Tře-

bízského, U Ostravice, Václava Talicha.

Školský obvod spádové školy:
- Základní škola a mateřská škola

Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 

www.zs.liskovec.cz
Administrativně správní území města Frý-

dek-Místek tvořené částí: Lískovec.

Školský obvod spádové školy: 

- Základní škola a mateřská škola
Frýdek-Místek – Skalice 192,

příspěvková organizace

www.skolaskalice.cz
Administrativně správní území města Frý-

dek-Místek tvořené částí: Skalice.

Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek
– Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 

příspěvková organizace

www.zschlebovice.cz
Administrativně správní území 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 stanoven.

Školství

- Základní škola Frýdek-Místek,
Československé armády 570

www.osmicka.cz
Bahno-Štandl, Beskydská, Brožíkova, 

Březinova, Boženy Němcové, Čajkovského, 

Československé armády, Dr. Antonína Vacu-

líka, Fibichova, Foglarova, Foerstrova, Jiřího 

Trnky, Kollárova, Kolaříkova, Lidická, 17. lis-

topadu, Marie Majerové, Marie Pujmanové, 

Ondrášova, Ostravská, Piskořova, Pod Štan-

dlem, Příborská, Raisova, Vítězslava Nezva-

la, Vrchlického.

Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek,

Pionýrů 400 

www.6zs.fm.cz
Anenská, Antonínovo náměstí, Dvořá-

kova, 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, Pionýrů, Pivovarská, Riegrova, 

Spořilov, Stará cesta, Štursova, Tržní, U Sta-

ré pošty, Vojanova, Wolkerova, Zahradní.

Školský obvod spádové školy: 
- Základní škola Frýdek-Místek,

Komenského 402 

www.4zsfm.cz
Beskydská, Bezručova, Bohuslava Mar-

tinů, Emy Destinové, Družstevní, F. Čejky, 

Františka Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, 
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Od Nového roku je ředitel-
kou Základní školy Frýdek-
-Místek, 1. máje 1700, Iveta 
Zechová, která nahradila Miro-
slava Křístka, jenž odešel do 
důchodu. V oblasti školství 
se pohybovala patnáct let, má 
zkušenosti z komunální politi-
ky a osm let působila ve vede-
ní města Vratimov. Je to pro ni 
v novém působišti výhodou?

„Zkušenosti z komunální poli-
tiky se samozřejmě hodí, uplat-
nila jsem je i u konkurzu, pro-

7. ZŠ má novou ředitelku Ivetu Zechovou7. ZŠ má novou ředitelku Ivetu Zechovou

IVETA ZECHOVÁ: Zkušenosti z pohledu zřizovatele se jí mohou hodit. 
Foto: Petr Pavelka

tože školství velmi dobře znám 
z provozní stránky. Umím se na 
věci dívat z pohledu zřizovatele 
a vím, že město má jisté finanč-
ní limity a že není jednoduché 
oblast školství ukočírovat tak, 
aby byli všichni spokojeni.“

Co jste za těch pár dní o 
škole zjistila?

„Nějaké informace jsem si 
pochopitelně zjistila již před kon-
kurzním řízením, také jsem stihla 
se svým předchůdcem řadu věcí 
zkonzultovat před mým nástu-

pem. Už jsem se zúčastnila i 
zdejšího školního života, napří-
klad vánočního jarmarku, který 
byl velmi povedenou akcí. Učite-
lé ji opravdu vzorně připravili.“

Takže jak zdejší školu 
zatím hodnotíte?

„Kdybych měla zůstat u uči-
telů, tak se mi zdá, že kantor-
ský kolektiv je velmi soudržný 
a aktivní. Je tu třeba obrovská 
účast dětí na nejrůznějších olym-
piádách a dalších akcích, což 
není úplně obvyklé a dokazuje 
to, že učitelé se dětem věnují.“

Co se vám tu líbí vůbec 
nejvíce?

„Perfektní jsou podmínky pro 
sportovní vyžití. Dvě tělocvič-
ny, jedna vlastně úplně nová, a 
moderní venkovní hřiště, které 
se teprve budeme učit využívat. 
Budeme chtít, aby našlo uplatně-
ní i mimo školní dobu, takže hle-
dáme pravidla, za jakých bychom 
mohli hřiště zpřístupnit veřejnosti. 
Půjde nám o jeho využití, ale i o 
bezpečnost a ochranu před pří-
padnými škodami. Bude to chtít 
zřejmě napojení na kamerový 
systém, ale město je myšlence 

otevření hřiště nakloněno, takže 
věřím, že vše vyřešíme.“

Zjistila jste také, kde školu 
příslovečně tlačí bota?

„Největším problémem této 
školy je, že má tři sta oken, 
které by potřebovaly vyměnit, 
aby nedocházelo k tak velkým 
únikům energie. Vím, že se jed-
ná o velkou investici, na kterou 
se budou muset zřejmě sehnat 
nějaké dotační peníze, ale vylep-
šovat tady můžeme i menší věci. 
Teď například nově vybavuje-
me počítačovou učebnu, chtěla 

bych postupně zmodernizovat 
interiéry školy. Zelenou chci dát 
interaktivnímu vyučování a také 
bych jednou chtěla něco udělat 
s nádvořím.“

Máte nějaký konkrétní plán?
„Zdejší nádvoří je ojedinělá 

věc, a to jsem ještě ujišťována, 
jak je to tu krásné v létě, na což 
se skutečně těším. Ten prostor 
uprostřed školy, orámovaný jed-
notlivými pavilony, je perfektně 
zabezpečený a my se budeme 
zamýšlet, jak jej pro děti co nej-
lépe využít.“  (pp)

NÁDVOŘÍ: Zajímavý prostor, který chce ředitelka co nejlépe využít. 
Foto: Petr Pavelka

O nominaci žáka Základní 
a mateřské školy Frýdek-
-Místek, Lískovec, Michala 
Bařiny do 8. ročníku soutěže 
pro nadané, úspěšné a šikov-
né děti Zlatý oříšek jsme již 
informovali. A nyní už víme, 
jak dopadl. Lískovec a oříšky, 
to jde k sobě. Michal ocenění 
skutečně dovezl.

V neděli 1. ledna 2007 po 12. 
hodině bylo všech 30 nominova-
ných dětí představeno v pořadu 
České televize prostřednictvím 
krátkých rozhovorů a ukázek. 
„Netrpělivě jsme čekali na 
vyhlášení nových držitelů Zla-
tého oříšku. A naše očekávání 
bylo splněno,“ popsala pocity 
před vyhlášením Marie Strati-
lová. Michal Bařina, žák 9.B, 
byl nakonec oceněn Zlatým 
oříškem, zvláštní cenou společ-
nosti BAYER, za svou činnost v 
oblasti ekologie. K jeho dalším 

Zlatý oříšek se dokutálel do LískovceZlatý oříšek se dokutálel do Lískovce

MICHAL BAŘINA
úspěchům patří získání atesta-
ce za celoroční práci k tématu 
Vzdušný oceán, kterou vypra-
covával jako člen Sněmu dětí 
České republiky.

„Děkujeme Michalovi za 
vzornou reprezentaci naší ško-
ly a našeho města,“ pochválila 
Marie Stratilová žáka, který se 

od dvanácti let věnuje ekologii. 
Zabývá se řídnutím ozonové 
vrstvy, účastnil se celorepubli-
kové panelové diskuse Vzduch, 
lidé a životní prostředí.

Zlatý oříšek je soutěž orien-
tovaná na šikovné děti od 6 do 
14 let. Vítězem se může stát 
každý chlapec nebo děvče, kteří 
v daném roce vytvoří, nebo učiní 
něco mimořádného v jakémkoliv 
oboru. Může to být umění, sport, 
ekologie, přírodověda, chovatel-
ství, jazykové schopnosti i jiné 
oblasti. Soutěž záměrně nemá 
kategorie a staví tak vedle sebe 
úspěšné děti z nejrůznějších obo-
rů. Dítě přitom nemusí mít samé 
jedničky, může mít ovšem nápad 
na nějaký projekt, který někomu, 
nebo něčemu pomůže. „Jsou děti, 
které by jinak vůbec oceněny být 
nemohly, přestože si to zaslouží, 
prostě proto, že pro jejich činnost 
žádná soutěž neexistuje,“ vysvět-
lují pořadatelé.  (pp)

V tomto školním roce 
Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče ve 
Frýdku-Místku poprvé vyu-
čuje prvňáčky podle školního 
vzdělávacího programu vytvo-
řeného zdejšími pedagogy.

„Plány jsou šité na míru a 
dovolují dětem i učitelům větší 
seberealizaci, dávají větší prostor 
tvořivosti a kreativitě, podporují 
individuální přístup,“ shodují se 
učitelky prvních tříd. Podle nich 
tento školní vzdělávací program 

Prvňáci a školní vzdělávací program
děti nepřetěžuje a zároveň umož-
ňuje rozvíjení žáků nadaných 
nebo integruje do výuky děti se 
speciálními výukovými potřebami 
a děti různých etnických menšin. 
„Upřednostňujeme projektové a 
kooperativní formy výuky. Velkým 
přínosem pro žáky je nenásilné 
zařazení anglického jazyka do 
vyučování už v první třídě. Nej-
lepší odměnou pro nás je, že se 
děti do školy těší,“ uzavírají Jitka 
Kupková, Naděžda Plunderová a 
Pavla Miturová.  (pp)

V prosinci přichystali zaměst-
nanci ZŠ a MŠ Naděje pro děti 
a žáky Mikulášskou besídku. V 
pondělí 5. 12. navštívil Mikuláš, 
čert a anděl budovu na Škara-
belově ulici a v úterý 6. 12. děti 
na ulici K Hájku. 

Děti Mikuláši zazpívaly, před-
nesly básničky, s andělem si 
vyrobily Vánoční přání pro rodi-
če a od čerta dostaly dárečky v 
podobě sladkostí a ovoce.

11. 12. se žáci chystali ke 
svému odvážnému premiérové-
mu vystoupení před publikem. 
Na Náměstí Svobody v Místku 
předvedli pásmo koled a vánoč-
ních písní u příležitosti Zpívání 
pod vánočním stromem. Děti se 
na vystoupení pečlivě připravo-
valy pod vedením svých třídních 
učitelek a odměnou jim byl velký 
potlesk přihlížejících diváků.

18. 12. jako již každým rokem 

Přelom roku v ZŠ a MŠ Naděje
si žáci nacvičili pro rodiče a širo-
kou veřejnost Vánoční besídku. V 
letošním roce nazkoušely pásmo 
písniček, tanečků a básní s názvem 
Perníková chaloupka. Tak jako 
vždy, i letos, pro zpestření pro-
gramu vystoupili hosté. Tentokrát 
zazpívali Vánoční písně žáci z 9. ZŠ 
a zatancovaly mažoretky z Janovic. 
Odměnou pro žáky byl zájem a 
potlesk diváků. Oči jim také rozzá-
řily sladké dárky věnované sponzo-
ry, například firmou Sportplex.

23. 1. zveme veřejnost a pře-
devším rodiče budoucích prv-
ňáčků na Den otevřených dveří, 
který proběhne od 8 do 14 hodin. 
Mohou se zúčastnit vyučování, 
pohovořit s učiteli o možnostech 
výuky svých dětí ve vzděláva-
cích programech Základní škola 
nebo Zvláštní škola.

Mgr. Iveta Chlebková, 
zástupce ředitelky
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V období lenošivých Vánočních 
prázdnin nabídla Stanice mladých 
turistů dětem a mládeži možnost 
pohybu a sportování při již tradič-
ním závodu ve sportovním lezení 
na cvičné horolezecké stěně. Už 
pošesté se tak závodilo o putovní 
Vánoční pohár, který je předáván 
vítězi v juniorské kategorii lezců.

„V dětských lezeckých kate-
goriích soutěžilo šestnáct sta-
tečných lezkyň a lezců, kteří se 
museli vypořádat s obtížemi kol-
mých i převislých cest na cvičné 
stěně naší stanice,“ informoval 
Martin Gavlas. 

V kategorii do šesti let vybojo-
vali první místo dva lezci – Radim 
Staněk a Matouš Zita. Druhé 
místo obsadil Vojta Kravčenko a 
třetí byl Matěj Vávra. V kategorii 
dětí do desíti let zvítězil Lukáš 

Vánoční pohár v lezení 2006
Bumbala, druhé místo obsadila 
jen kvůli horšímu času v poslední 
cestě Barbora Kotásková, na tře-
tí místo si vyrovnaným výkonem 
vylezla Karin Jurkovská. „Skvě-
lé výkony podali i ostatní lezci, 
kterým patří zasloužený obdiv 
organizátorů, rodičů i diváků za 
odvahu a bojovnost,“ pochválil 
zúčastněné Martin Gavlas.

Junioři a senioři zápolili s 
lezeckými obtížemi na horole-
zecké stěně a v boulderingovém 
tunelu v prostorách tělocvičen 
u krytého bazénu. Závodníci se 
mohli přihlásit do tří kategorií 
podle své výkonnosti. V prestiž-
ní kategorii lezců obhájil loňské 
vítězství a Vánoční putovní pohár 
si odnesl Adam Nitra. Druhé mís-
to obsadil Michal Kolíbal, třetí byl 
Jakub Sikora. 

Chcete ve zpravodaji
představit svůj tým?
Domluvte si prezentaci s 

redaktorem Petrem Pavelkou
na tel. čísle 603 249 743.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – LEDEN 2007
Středa 17. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Sobota 20. 1. 08:30 – 09:30  veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 21. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Středa 24. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Sobota 27. 1. 08:30 – 09:30  veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 28. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Středa 31. 1.  16:00 – 17:30 veřejné bruslení

kam za sportem a relaxací

Krytý aquapark a wellnes – provozní doba
Den Aquapark Wellness

pondělí 12.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
úterý 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
středa 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – ženy
čtvrtek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – muži
pátek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
sobota 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
neděle 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
svátky 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená

Krytý aquapark a wellnes – ceník vstupného
Pondělí - pátek 1 hodina 2 hodiny
dospělí 60,00 Kč 100,00 Kč
děti do 15 let a studenti 40,00 Kč 80,00 Kč
osoby od 65 let 40,00 Kč 80,00 Kč
děti do 6 let 20,00 Kč 20,00 Kč
ZTP 40,00 Kč 80,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 20 00 Kč 20,00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 10 Kč
Sobota - neděle - svátky 1 hodina 2 hodiny
dospělí 90,00 Kč 150,00 Kč
děli do 15 let a studenti 60,00 Kč 120,00 Kč
osoby od 65 let 70,00 Kč 130,00 Kč
děti do 6 let 30,00 Kč 30,00 Kč
ZTP 60,00 Kč 120,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 30,00 Kč 30.00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 15 Kč
* ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvedenou částku v ceníku

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

V sobotu 6. ledna se usku-
tečnil v nádherné hale Základ-
ní školy Frýdek-Místek, Pio-
nýrů, fotbalový turnaj ročníku 
1995 a mladších. Domácím 
se umístěním příliš nepovedl, 
skončili až sedmí z osmičky 
zúčastněných týmů. Díky Žilin-
ským, kteří skončili stříbrní, 
měla akce mezinárodní punc, 
a tak při vyhlašování nejlep-
ších nechyběl ani náměstek 
primátorky Petr Cvik.

„Naši kluci sice nedopadli nej-
lépe, ale nejdůležitější je radost 
z pohybu, kterou tito malí borci 
evidentně mají. Také mě těší, že 
máme ve městě takové důstojné 
prostředí pro podobné akce. Věřím, 
že není zdaleka poslední, která zde 
bude letos uspořádána,“ prohlásil 
náměstek primátorky Petr Cvik. A 

Doma se mladým příliš nevedlo

PŘEDÁVÁNÍ CEN: Snažení mladých fotbalistů sledoval i náměstek 
primátorky Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka
má pravdu. Už 20. ledna se zde 
uskuteční další fotbalový turnaj, 
tentokrát ročníku 1997. Nahlášeny 
jsou týmy Olomouce, Hlučína, Baní-

ku, Vítkovic a znovu i Žiliny. Právě v 
tomto slovenském městě se hod-
lali rozehrát frýdecko-místečtí žáci 
tohoto ročníku na tamějším turnaji. 
Jak dopadli, zveřejníme příště.

Jejich kamarádi ročníku 1995 
na svém turnaji nejprve prohráli 
3:0 s Juřinkou, pak vysoko 6:2 
s pozdějším finalistou Žilinou a 
porazili Karvinou 5:3. To bohužel 
poslalo naše hráče do dalších 
bojů na nejlepší tým druhé sku-
piny a pozdějšího vítěze Hlučín, 
který hostitele vyprovodil 6:1. 
Pak ještě domácí prohráli s Raš-
kovicemi 2:1 a čest si zachránili 
alespoň výhrou v posledním 
duelu proti Třinci. Derby skončilo 
výsledkem 2:0 pro Frýdek-Místek 
po gólech Petroše a Janíka. (pp)

DOMÁCÍ: Alespoň, že v derby s Třincem, které bylo ovšem jen soubojem 
o sedmé místo, frýdecko-místečtí fotbalisté uspěli. Foto: Petr Pavelka

Beskydská šachová škola se 
může pochlubit historicky nejú-
spěšnějším rokem činnosti. Byť 
jsou frýdecko-místečtí šachisté 
zvyklí překonávat a vylepšovat 
své postavení v českém šachu, 
posunout laťku v dalších letech 
bude stále těžší.

„Stačí se podívat na 
dosažené sportovní úspěchy, 
kterých dosáhli členové Bes-
kydské šachové školy v roce 
2006 a je vidět, že většina se 
již překonat nedá!“ tvrdí Antonín 
Surma. A má pravdu – stačí se 
podívat na výčet úspěchů:

1. liga družstev
1. místo – postup do nejvyšší 

Extraligy
Extraliga družstev dorostu

1. místo 
MČR družstev starších žáků

1. místo 
MČR družstev mladších žáků

1. místo 
MČR škol v šachu, kategorie 

Historicky nejúspěšnější rok
1.-5.třída

1. místo - 8.ZŠ Frýdek-Místek
MČR škol v šachu, kategorie 

6.-9.třída
1. místo – Gymnázium

 P. Bezruče Frýdek-Místek
2. místo – 2. ZŠ Frýdek-Místek
MČR škol v šachu, kategorie 

středních škol
1. místo – Gymnázium 

P. Bezruče Frýdek-Místek
1. Euroliga žákovských družstev

2. místo 
MČR juniorů

1. místo – Jiří Kočiščák
MČR dorostenců

1. místo – Jiří Kočiščák
MČR dorostenek

2. místo – Kristýna Novosadová
MČR mládeže

1. místo – Magdaléna Miturová, 
Karolína Langnerová, Tomáš 

Pavelek
2. místo – Vendula Nováková, 

Vojtěch Rojíček, Jakub Rabatin
3. místo – Tomáš Pecha

volejbal
Trenérka roku

z Frýdku-Místku
Podle ankety Českého volej-

balového svazu se stala nejlepší 
trenérkou uplynulého roku Táňa 
Krempaská, která trénuje náš 
extraligový oddíl Sokola Frýdek-
-Místek. Nepochybně i působe-
ní u reprezentace jí pomohlo k 
prvnímu místu, o pouhý bod před 
Miroslavem Čadou z Brna. Třetí 
skončil trenér slávistek Jiří Zach.

Nadstavbová část
Extraliga volejbalistek 2006-07

SKUPINA A1
1. kolo - 13. ledna

Brno - Frýdek-Místek
2. kolo - 20. ledna

Frýdek-Místek - Olymp
3. kolo - 27. ledna

Frýdek-Místek - Slavia
4. kolo - 10. února

Frýdek-Místek - Brno
5. kolo - 17. února

Olymp - Frýdek-Místek
6. kolo - 24. února

Slavia - Frýdek-Místek
Doma hrají vždy od 17 hodin

Přímo vítěznou mikulášskou 
nadílkou se stalo pro páťáky ze 
sportovní třídy 11. ZŠ učitele 
Romana Odvářky okresní finále 
florbalového turnaje. Na hřišti 
naší školy se střetla nejlepší 
družstva z frýdecko-místeckého 
okresu – 1. a 4. ZŠ Třinec, ZŠ 
Dolní Domaslavice, Vratimov, 
Frýdlant TGM, Krmelín, 8. a 11. 
ZŠ z Frýdku-Místku. 

„Po vítězství v okrsku se naši 
žáci probojovali do okresního 
finále, kde podle mého názoru v 
žádném případě nepatřili k favo-
ritům,“ řekl učitel Roman Odvářka 
a pokračoval: „Ve finálovém tur-
naji byly třídy přímo s florbalovým 

Cenné florbalové vítězstvíCenné florbalové vítězství
zaměřením a já osobně jsem si 
velké naděje nedělal.“ O to pří-
jemnější bylo překvapení, které 
Odvářkovi jeho svěřenci přinesli. 
„Ve skupině jsme byli kousek od 
vyřazení. Ale třemi góly proti Dol-
ním Domaslavicím a vítězstvím 
nad Krmelínem jsme postoupili 
do semifinále. Tam jsme zvítězili 
3:1 nad Vratimovem,“ líčí nelehký 
průběh turnaje Roman Odvářka a 
pokračuje: „Ve finále jsme se utka-
li s 1. ZŠ z Třince a utkání skončilo 
až po dramatickém prodloužení 
3:2. Celé družstvo podalo bojový 
výkon, který neuvěřitelným postře-
hem a prací v brance podtrhla 
Dominika Klvaňová.“  (rs)
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krátce ze sportu

Radoslav Látal 

novým trenérem
Bývalý reprezentant Radoslav 

Látal kývl na nabídku trénovat 
nováčka třetí nejvyšší fotbalové 
soutěže, mužstvo Frýdku-Místku, 
které je po podzimu na jedenácté 
příčce s aktivním skóre 23:22 a zis-
kem dvaceti bodů. Bývalý repre-
zentant a hráč Sigmy Olomouc, 
Baníku Ostrava či německého 
Schalke Radoslav Látal nahradil 
dosavadního trenéra Karla Orla, 
který odešel do druholigových 
Vítkovic. Látalovým asistentem 
je Dalibor Damek, kterého diváci 
ve Stovkách znají z jeho zdejší-
ho hráčského působení. Damek 
naposledy trénoval fotbalisty Čes-
kého Těšína, kteří hrají divizi. No-
vým trenérem střediska sportov-
ních tříd se stal Josef Sláma, který 
tak vytvoří dvojici s šéftrenérem 
mládeže Radomírem Hlaváčem.

Předvánoční běh
Za chladného, deštivého poča-

sí se uskutečnil 23. ročník Předvá-
nočního běhu. Přesto se na startu 
sešlo více než 70 běžců všech 
věkových kategorií. Běhalo se na 
asfaltovém okruhu v areálu stadi-
ónu TJ Slezan Frýdek-Místek. 

V jednotlivých kategoriích mlá-
deže zvítězili – děvčata Helena 
Benčová, Katka Uhrová, Nikola 
Horňáčková, Roxana Balcárková 
a Erika Mikulenková, mezi chlapci 
Jiří Vajčner, Adam Poloch, Tomáš 
Filipec, Petr Lukeš a Jan Zema-

ník. Mezi muži si na trati dlouhé 
7,5 km vedl nejlépe Aleš Miko z 
Vítkovic, před domácím Petrem 
Filipcem a Jiří Zátopkem z Ostra-
vy. Mezi ženami zvítězila Ludmila 
Šokalová ze Slezanu F-M. 

Jana Jacková opět

mistryní republiky
V sobotu 9. prosince se v Praze 

v Kongresovém sále ČVUT usku-
tečnilo „Mistrovství České repub-
liky v bleskovém šachu 2006“. 
Turnaje v bleskovém šachu jsou 
velmi populární, protože se hraje 
opravdu „bleskově“, na partii má 
každý hráč jen 5 minut. 

Výborně si vedla mezinárodní 
mistryně Jana Jacková z Frýdku-
-Místku, která dokázala v základ-
ní části hrané na 13 kol s přehle-
dem zvítězit spolu s E. Richtrovou 
(České Budějovice), obě získaly 
11,0 bodů. Následovalo semifi-
nále a finále hrané na dvě či tři 
partie. Jana Jacková opět potvr-
dila, že nemá v České republice 
již řadu let konkurenci, a v obou 
soubojích dokázala zvítězit a 
po zásluze se může radovat ze 
zisku dalšího mistrovského titulu. 
Gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci Frýdku-Místku.

Ročník 96 vyhrál 
Začátkem prosince se v třinecké 

hale STaRS konal halový fotbalový 
turnaj benjamínků (ročník 1996 a 
mladších). Turnaje se zúčastnilo osm 
týmů a celkovým vítězem se stali 
mladí fotbalisté Frýdku-Místku.  (pp)

Poslední měsíc v roce byl 
na 4.ZŠ ve Frýdku-Místku ve 
znamení zpěvu. Členové škol-
ního sboru, sestávajícího z 
žáků 6.-9. tříd, se pilně připra-
vovali na Festival dětských 
pěveckých sborů, jehož se 
pravidelně účastní. Již třetí 
ročník tohoto festivalu se ten-
tokrát uskutečnil 14. prosince 
a byl pro sbor úspěšný, neboť 
se ve své kategorii umístil v 
„zlatém pásmu“.

„Tímto však pro malé zpěváky 
předvánoční zpívání neskon-
čilo. Dostali možnost spolu se 
třemi dalšími sbory si zazpívat 

Na ZŠ Komenského se daří zpěvu

Nejkrásnější koledy J. Steckera se Symfonickým orchestrem 
Frýdek-Místek. Vystoupení bylo 
součástí Koncertu pro město, na 
kterém zazněla také Česká mše 
vánoční Jana Jakuba Ryby v pro-
vedení sboru Smetana, pěvecké-
ho sboru Janáčkovy konzerva-
toře a sólistů Národního divadla 
moravskoslezského,“ informova-
la o akci, která se uskutečnila 22. 
prosince v kostele Jana a Pavla 
ve Frýdku-Místku, Soňa Hala-
mová. „Pro děti byla zcela jistě 
nezapomenutelným hudebním 
zážitkem, který v nich navodil tu 
pravou předvánoční atmosféru,“ 
dodává Soňa Halamová. (pp)

Škola v přírodě na Morávce Škola v přírodě na Morávce 
Jako každoročně i tentokrát 

se vydali žáci 3.C, 4.A, 5.B a 
5.C ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, E. 
Krásnohorské 2254, na školu v 
přírodě do Penzionu U Přehra-
dy na Morávku. A znovu tam 
byli všichni nadmíru spokojeni.

„Byli jsme na výletech – na 
jízdárně, kde jsme se svezli na 
koních na Sviňorkách, u Bebka. 
Měli jsme i exkurzi do přehradní 
hráze Morávka, která byla velmi 
zajímavá. Zažili jsme spoustu legrace při nejrůznějších závo- dech, například orientačním, a 

soutěžích, kdy třeba u Otesán-
ka někteří ze sebe v zápalu hry 
sundali, co mohli,“ líčí uvolněnou 
atmosféru Pavlína Buchtová 
ze ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, E. 
Krásnohorské 2254. Dodává, 
že počasí bylo velmi rozmanité 
a předposlední den všechny 
dokonce přepadla sněhová 
nadílka. To ještě netušili, jaká to 
bude v letošní sezoně vzácnost. 
„Poslední den nás čekal karneval 
a diskotéka. A ke všemu tomu 
veselí jsme se trochu i učili,“ uza-
vírá Pavlína Buchtová.  (pp)

ROZMARY POČASÍ: Dokonce i sněžilo.

Před koncem roku proběh-
lo v Karviné každoroční testo-
vání pohybových schopností 
a následný turnaj mezi spor-
tovními třídami Moravsko-
slezského kraje, které jsou 
zaměřeny na házenou. Akce 
se tedy týkala i frýdecko-mís-
tecké Jedenáctky, která se na 

Testování sportovních tříd
sportovní třídy specializuje.

6. třída
První nastoupili „šesťáci“, kteří 

své herní nedostatky nahrazovali 
velikou bojovností. Bohužel turnaj 
se nepovedl „opoře“ družstva Rad-
kovi Samkovi, ani Michalu Bysto-
ňovi, či Jirkovi Volnému. Pěkný 
výkon podali Denis Boháč, bojov-
ník Patrik Zahradníček, střelec Petr 
Šupolík a v brance se blýskl svými 
zákroky David Kudělka.

Výsledky:
11.ZŠxZŠ Nádražní OV 11:3 (7:0)
11.ZŠxZŠ Žižkova KA 5:13 (1:17)
11.ZŠxZŠ Zátopka Kopř. 12:17 (5:10)

Střelci: Boháč 9, Šupolík 6, 
Samek 5, Bystroň 2, Zahradní-
ček 2, Hasala 1.

7. třída
Do tohoto celku se vkládaly 

největší naděje na celkové vítěz-
ství, leč hned v úvodu bylo patrné, 
že chlapci „zklamali“. Sedmáci 
tvoří základ pro jarní boje mezi 
základními školami v Novinářském 
Kalamáři, kde je možno postoupit 
až na republikové finále do Prahy. 
Tudíž boje mezi předpokládanými 
účastníky krajského finále (Karvi-
ná, Kopřivnice a F-M) předesílaly 
sílu jednotlivých družstev a možné 
finálové střety na jaro.

„Od hráčů typu Dana Gul-
vase, Sebina Stracka, Dalibora 
Mynáře, či brankáře Lukáše 
Kývaly jsme očekávali více,“ při-
pustil Martin Strnadel.

Výsledky: 
11.ZŠxZŠ Nádražní OV 22:5 (10:2)
11.ZŠxZŠ Žižkova KA 15:17 (6:8)
11.ZŠxZŠ Zátopka Kopř. 15:21 (7:9)

Střelci: Strack 13, Gulvas 12, 
Klabán 7, Mynář 6, Matuszek 5, 
Sobota 3, Blažek 2, Žurek 1, 

Nikodém 1. 
8. třída
Dosáhla na turnaji celkově 

nejlepší umístění, když obsadila 
2. místo. Nutno dodat, že kádr 
byl doplněn chlapci 8. třídy z 6. 
ZŠ (Michalem Vrublem a Marti-
nem Bešelem), kteří se ukázali 
jako veliká herní výpomoc.

9. třída
V deváté třídě musela Jede-

náctka sáhnout rovněž k výpo-
moci a hráči typu Standy Bužka a 
Rosti Skotáka (oba dva byli sou-
části sportovních tříd do 7., resp. 
8. ročníku) byli opět oporami v 
útoku či v obranné fázi. Hra „deví-
tek“ se již přibližuje svou kvalitou 
k výkonům dorosteneckých druž-
stev, což bylo zřetelně patrné. 
„Může nás mrzet, že po výborném 
herním výkonu a obrovské bojov-
nosti jsme nakonec zcela fyzicky 
odpadli proti Kopřivnici, protože 
jsme doplatili na příliš úzký kádr,“ 
posteskl si Martin Strnadel.

Střelecky se nebývale dařilo 
již zmiňovanému Bužkovi 17, 
Fukalovi 9 a branky ještě přidali 
Hečko 3, Soták 3, Vrška 3, Dolák 
2. V brance byl výborně chytající 
Vít Pyško. Devítka nebyla zkla-
máním, naopak mile překvapila.

Výsledky: 
11.ZŠxZŠ Nádražní OV 16:14 (7:8)
11.ZŠxZŠ Žižkova KA 12:12 (2:6)
11.ZŠxZŠ Zátopka Kopř. 11:21(6:12)

„V pohybových schopnostech 
jsme nepropadli a drželi si stan-
dard s karvinskými a kopřivnic-
kými chlapci, ale určitý ústup z 
předchozích pozic máme v her-
ním pojetí, což je samozřejmě k 
zamyšlení,“ zhodnotil testování 
Martin Strnadel.  (pp)
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Nový stavební zákon, který 
od 1. ledna 2007 zcela nahradil 
starý stavební zákon, přináší 
řadu otazníků. Ten hlavní je, 
zda je opravdu oním slibova-
ným revolučním zákonem na 
úseku územního plánování 
a stavebního řádu? Přinášejí 
zkrácené procesy územního 
a stavebního řízení opravdu 
zjednodušení pro stavebníky a 
úředníky, nebo je to jen zbožné 
přání? Jak se vlastně dotkne 
obcí a občanů samotných? 

O novém zákoně
Vláda v polovině roku 2001 

schválila věcný záměr staveb-
ního zákona a současně uložila 
ministru pro místní rozvoj zpra-
covat jeho návrh ve spolupráci 
s ministry životního prostředí a 
vnitra. Příprava návrhu nového 
stavebního zákona představovala 
rozsáhlý soubor prací. Bylo totiž 
nezbytné řešit vztah ke všem 
právním předpisům, kterých se 
změna stavebního práva dotkla. 
Vedle návrhu stavebního zákona 
tak byl zpracován návrh dalšího, 
samostatného zákona o změně 
některých zákonů souvisejících s 
vydáním stavebního zákona. Dále 
byl vytvořen samostatný zákon 
o vyvlastnění, který bude sloužit 
jako obecný právní předpis upra-
vující vyvlastňovací řízení.

Nový stavební zákon se člení 
obdobně jako stávající stavební 
zákon vyjma části o vyvlastňová-
ní. Celkově má zákon 198 para-
grafů a jednu přílohu. Rozsahem, 
ale i složitostí textu, tak bude zřej-
mě patřit k těm méně oblíbeným 
položkám četby před spaním. 

Ve stavebním a na něj navazují-
cích řízeních je zákonem upraveno 
několik nových zjednodušujících 
způsobů, které mají tato řízení 
urychlit. Nicméně jejich praktické 
využití bude v některých přípa-
dech dosti problematické. Mecha-
nismus povolování provádění 
výstavby je i nadále zachován, 
tj. prostřednictvím ohlášení nebo 
stavebního povolení. Tyto klasické 
instrumenty stavebního práva byly 
rozšířeny zcela novým institutem, 
a to o územní souhlas, což je de 
facto spojené územní řízení se 
stavebním řízením pro jednoduché 
stavby v zastavěném území obce 
nebo v zastavitelné ploše.

Všechny procesy – územní 
plánování, územní rozhodování, 
vydávání stavebních povolení, 
mají samozřejmě úzkou spojitost 
s ochranou zájmů v mnoha oblas-
tech lidské činnosti upravované 
zvláštními právními předpisy. 
Jde například o předpisy k péči o 
životní prostředí chránící přírodu 
a krajinu, vody, lesy, zemědělský 
půdní fond atd., dále předpisy 
k ochraně kulturního dědictví 
(památkové péči), předpisy na 
úseku infrastruktury (pozemní 
komunikace, dráhy, telekomu-
nikace, energetické sítě apod.), 
předpisy k bezpečnosti (předchá-
zení požárům, bezpečnost práce, 
hygiena apod.) a mnoho dalších.

Úskalím, daným stavebním 
zákonem a těmito zvláštními 
právními předpisy, je, že orgány 
vykonávající působnost v dané 
oblasti vydávají pro potřeby říze-

Není jisté, zda nový stavební zákon přinese zjednodušení nebo komplikace
ní vedených podle stavebního 
zákona závazná stanoviska podle 
správního řádu. Dříve dotčené 
orgány státní správy vydávaly 
rozhodnutí po provedení samo-
statného řízení, kdy bylo možno 
případné zamítavé rozhodnutí 
změnit v odvolacím řízení (popř. 
se na něm dohodnout). Podle 
nového stavebního zákona, resp. 
stavebního řádu, bude-li závazné 
stanovisko negativní, pak musí 
stavební úřad řízení zastavit.

Stavební komise
Velmi výraznou změnou pro 

obce I. typu je od 1. ledna 2007 
zrušení možnosti výkonu někte-
rých pravomocí stavebního úřadu 
prostřednictvím stavebních komisí 
rady obce (např. přijímání ohláše-
ní). Vzhledem k tomu, že i návrh 
na zrušení stávajících stavebních 
úřadů na „jedničkových“ obcích 
byl odvrácen na poslední chvíli 
pozměňovacím návrhem v Posla-
necké sněmovně, je zřejmé, že 
požadavek na zachování výkonu 
některých pravomocí stavebního 
úřadu stavebními komisemi by 
byl zcela neprosaditelný. Agendu 
těchto komisí tak převezmou sta-
vební úřady, pod jejichž správní 
obvod spadá příslušná obec se 
stavební komisí. To se bude týkat 
i nedokončených řízení vedených 
podle starého stavebního zákona.

Územní řízení
a) Zjednodušené územní řízení
Proces územního rozhodováni 

jako přípravné fáze pro faktickou 
realizaci záměrů v území obce 
zůstává principiálně zachován. Jde 
o klasické správní řízení zakonče-
né vydáním územního rozhodnutí, 
např. o umístění stavby. Pro jeho 
průběh je možné využít několik 
možností zjednodušujících způso-
bů vedení tohoto řízení. Předně 
podle § 95 nového stavebního 
zákona může sám stavební úřad 
po zvážení rozhodnout, že se 
povede zjednodušené územní říze-
ní. Stane se tak v případech, kdy 
jsou podmínky v území jednoznač-
né. To je splněno, když záměr je 
v zastavitelné nebo zastavěné plo-
še, nevyžaduje posouzení vlivů na 
životní prostředí, je doložen všemi 
stanovisky dotčených orgánů stát-
ní správy včetně jejich souhlasu a 
souhlasu dalších účastníků řízení 
se zjednodušeným územním říze-
ním. Zjednodušené územní řízení 
je ukončeno vydáním územního 
rozhodnutí s platností na dva roky, 
není-li stanovena lhůta delší (§ 93 
nového stavebního zákona).

b) Územní souhlas
Zřejmě v praxi hojně využíva-

ným způsobem vedení řízení bude 
tzv. územní souhlas (§ 96 nového 
stavebního zákona). Toto řízení 
obsahuje skloubení prvků zjed-
nodušeného územního řízení s 
prvky stavebního řízení. Uplatní se 
u staveb, pro které není povinností 
mít stavební povolení ani ohlášení. 
Bude se také týkat staveb ohlašo-
vaných a dalších jednoduchých a 
bezkonfliktních staveb (zejména 
stavby dle § 102 nového staveb-
ního zákona, např. stavby chova-
telských zařízení, zimní zahrady, 
bazény, stožáry a antény apod.). 
Územní souhlas platí po dobu 12 
měsíců a nelze ji prodloužit. Po 

jeho vydání je možné započít ih-
ned s realizací záměru.

c) Specifická sloučená řízení
Pod tuto kategorii lze zařa-

dit 3 řízení upravená v různých 
ustanoveních nového stavebního 
zákona. Jejich společným rysem 
je, že jde o sloučení řízení územ-
ního rozhodování s řízením ze 
stavebního řádu. Podle paragra-
fu 78 odst. 1 nového stavebního 
zákona je možné, aby stavební 
úřad spojil územní a stavební 
řízení. Může k tomu dojít v přípa-
dech, kdy jsou podmínky v území 
jednoznačné, zejména je-li pro 
území schválen územní plán 
nebo regulační plán.

Stavební úřad může v územ-
ním rozhodnutí u jednoduchých 
staveb, terénních úprav a zařízení 
uvedených v § 104 odst. 2 psím. d) 
až m) nového stavebního zákona 
na žádost stanovit, že k jejich pro-
vedení nebude vyžadovat ohláše-
ní anebo stavební povolení. Toto 
zjednodušení je možné, pokud to 
nevylučuje povaha věci, ochrana 
veřejných zájmů podle zvláštních 
právních předpisů nebo ochrana 
práv a oprávněných zájmů účast-
níků řízení (§ 78 odst. 2 nového 
stavebního zákona).

Stavební úřad může také 
vydání územního souhlasu slou-
čit s vydáním souhlasu s prove-
dením ohlášené stavby, přitom 
postupuje přiměřeně podle 
ustanovení § 105 až 107 nového 
stavebního zákona (§ 79 odst. 2 
nového stavebního zákona).

d) Veřejnoprávní smlouva s 
žadatelem

V souladu se změnou koncep-
ce přístupu k adresátům výko-
nu veřejné správy, kdy se čistě 
vrchnostenské postavení správ-
ního orgánu mění na postavení 
rovnocenného partnera žadateli, 
je i možnost využití institutu veřej-
noprávní smlouvy (§ 78 odst. 3 a 
§ 116 nového stavebního záko-
na). Stavební úřad se souhlasem 
dotčeného orgánu může uzavřít se 
žadatelem veřejnoprávní smlouvu 
o umístění stavby, o změně využití 
území a o změně vlivu stavby na 
využití území. Tato smlouva nahra-
dí územní rozhodnutí. Stavební 
úřad může taktéž uzavřít veřejno-
právní smlouvu o provedení stavby 
nebo terénních úprav, která nahradí 
stavební povolení, a to v souladu s 
ustanoveními § 161 až 168 správ-
ního řádu (vyjma ustanovení § 167 
odst. 3 správního řádu). Podmín-
kou pro uzavření takové smlouvy 
samozřejmě je skutečnost, že s tím 
souhlasí potenciální účastníci řízení 
a žádné ze stanovisek dotčeného 
orgánu není zamítavé.

Stavební řízení
Na úseku stavebního řádu 

dochází k několika změnám, které 
se mohou dotknout činnosti obcí, 
resp. stavebních úřadů. Přede-
vším může být stavební úřad 
zastoupen na základě smlouvy 
mezi stavebníkem a autorizova-
ným inspektorem. Inspektor je 
zvlášť odborně způsobilá fyzická 
nebo právnická osoba (§ 143 a 
násl. nového stavebního zákona), 
která v tzv. „zkráceném stavebním 
řízení“ vydává certifikát o potvrzení 
projektové dokumentace v sou-

ladu s podmínkami stanovenými 
stavebním zákonem (§ 117 nové-
ho stavebního zákona). Takovou 
stavbu potom stavebník stavební-
mu úřadu může pouze oznámit s 
připojením projektové dokumenta-
ce. Samozřejmostí jsou souhlasná 
stanoviska dotčených orgánů a 
kladná vyjádření potencionálních 
účastníků stavebního řízení.

Další výraznou změnou je 
zavedení pravidelných kontrol-
ních prohlídek dle předem sta-
noveného plánu při provádění 
stavby vykonávaných stavebním 
úřadem (§ 110 a § 115 nového 
stavebního zákona). V praxi bude 
toto ustanovení značně kompli-
kovaně realizovatelné. Úřední-
ků stavebních úřadů totiž není 
mnoho a vzhledem k poslednímu 
trendu nárůstu bytové a průmys-
lové výstavby nebude zřejmě 
moci být plně naplňováno. 

Navzdory tomuto ustanovení 
odpadla ze zákona povinnost 
obcí, které nejsou stavebním 
úřadem, aby sledovaly veškerou 
stavební činnost v obci, dozíraly 
na stav staveb a zda se provádění 
staveb neděje bez řádného povo-
lení nebo v rozporu se zákonem 
či územně plánovací dokumen-
tací (§ 122 starého stavebního 
zákona). Tato povinnost byla v 
praxi těžko proveditelná, jelikož 
úředníci obcí bez stavebních 
úřadů nedisponovali oprávněním 
vstupovat na staveniště a nahlížet 
do projektové dokumentace, příp. 
kontrolovat jiné doklady.

Je zřejmé, že veškerá výše 
uvedená zjednodušená a zkráce-
na řízení představují mechanismy, 
jak urychlit novou výstavbu. Tato 
zjednodušená řízení jsou konstru-
ována principiálně jako nesporná, 
tj. pokud žádný z účastníků řízení 
nebo dotčených orgánů nevyjádří 
negativní postoj, může být zkráce-
né řízení provedeno. V opačném 
případě je stavební úřad povinen 
provést standardní územní nebo 
stavební řízení. Při množství 
zájmů, které musí být zohledněny 
při realizaci stavebních záměrů, 
je vysoce pravděpodobné, že 
nebudou zjednodušená řízení tak 
často využívána, protože nebude 
vždy všem vyhověno.

Předkupní právo obce

Chce-li obec zajistit výstavbu 
veřejně prospěšných staveb, 
opatření nebo zařízení, dává jí 
nový stavební zákon možnost, 
jak již v počátku (tedy v procesu 
územního plánování) může dát 
závazně najevo, že hodlá taková 
opatření v budoucnu realizovat. 
Může se jednat např. o výstavbu 
školy, ústavu sociální péče, auto-
busových zastávek. apod.

K pozemku určenému územ-
ním plánem nebo regulačním 
plánem pro veřejně prospěšnou 
stavbu, opatření nebo prostran-
ství má obec předkupní právo. 
Z tohoto vyplývá pro vlastníka 
předmětného pozemku jedno-
značná povinnost nabídnout 
tento pozemek v případě zamýš-
leného převodu obci ke koupi za 
cenu obvyklou zjištěnou posud-
kem znalce podle zákona o oce-
ňování majetku.

V případě, že vlastník pozem-
ku zašle nabídku na koupi obci, 
může být předkupní právo uplat-
něno do 6 měsíců ode dne doru-
čení nabídky. Uplynutím této 
lhůty předkupní právo zaniká. 
Oprávněná obec se může před-
kupního práva výslovně vzdát i 
před uplynutím uvedené lhůty. 
Takové rozhodnutí by však 
nekorespondovalo s rozhod-
nutím obce ve vydané územně 
plánovací dokumentaci, kde 
vymezuje pozemek pro veřejně 
prospěšné účely.

Vlastník pozemku může 
nabídnout pozemek určený 
územním plánem nebo regu-
lačním plánem pro veřejně pro-
spěšné účely obci ke koupi za 
výše uvedených podmínek. V 
případě neuzavření kupní smlou-
vy na základě této nabídky do 6 
měsíců ode dne jejího doručení 
předkupní právo obce zanikne.

Je zřejmé, že výše uvedený 
mechanismus předkupního práva 
ve prospěch obce má v budoucnu 
zabránit spekulativnímu jednání 
některých vlastníků nemovitostí, 
jejichž snahou bylo navýšit cenu 
pozemku, který obec zamýšlela 
koupit pro realizaci veřejně pro-
spěšného záměru.
(S využitím informací Svazu měst 
a obcí České republiky. Příště: o 
územním plánování obce)

(Pokračování ze strany 3)
Zkuste říct alespoň nějakou 

zásadní změnu, kterou zákon 
přináší. 

„Povolujeme všechny stavby, kte-
ré dosud vykonávaly stavební komi-
se při obecních úřadech, které pod 
náš stavební úřad spadají.“

Píše se, že se budou moci sta-
vět rodinné domy pouze na ohlá-
šení. Je to pravda?

„Přesně je to tak, že na ohlášení po 
předchozí územně plánovací informa-
ci. Je to ale lehce zavádějící, protože 
do stanovených kritérií se málokterý 
případ vejde. Podmínkou například je 
napojení stavby na inženýrské sítě a 
přístupovou komunikaci, takže většinou 
se stejně stavebník nevyhne územní-
mu a stavebnímu řízení, například na 
prodloužení vodovodního řadu.“

Lidé se také těšili, že budou 
moci snadněji stavět bazény.

„Bazény do čtyřiceti metrů čtvereč-

ních nyní nevyžadují ohlášení, ale je 
povinností zajistit si takzvaný územní 
souhlas, který stejně musí člověk 
znovu získat na stavebním úřadě a ta 
procedura není úplně jednoduchá.“

Poslední oblíbené téma – stav-
ba plotu.

„Stavbu plotu bude možno rea-
lizovat bez ohlášení, pokud nebude 
vyšší než 1,8 metru, nesmí sousedit 
s veřejným prostranstvím a veřejnou 
pozemní komunikací. I tady je ale 
vyžadován územní souhlas.“

Takže co vlastně nový zákon 
přináší?

„Hodně problémů z důvodů, které 
jsem již uvedla. Úředníci se budou s 
jeho výkladem hodně potit, bude to 
složité. Nový zákon někomu mož-
ná lépe zní, ale skutečnost je jiná. 
Každopádně kdykoliv se v nějaké 
dílčí části postupy vyjasní, budeme 
občany prostřednictvím zpravodaje 
informovat.“  (pp)

rozhovor
Nový stavební zákon příliš zjednodušení asi nepřinese
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(Pokračování ze strany 2)
Čip je navíc přenosný,“ vypočí-

tává výhody Petr Slunský. Sport-
plex zavádí také víkendové rodin-
né vstupné. Balíček pro rodiče a 
dítě do patnácti let vyjde na 160 

Aquapark už dosáhl maximální kapacity
korun za hodinu pro všechny. „Je 
to výrazná sleva, která směřuje k 
tomu, aby si rodiny mohly návště-
vu aquaparku dovolit častěji a tře-
ba pravidelně,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Petr Cvik.       (pp)

1. Před vstupem v šatně odložte veškerý oděv, prádlo a ozdoby 
(šperky, hodinky a jiné), vezměte si ručník, prostěradlo.

2. V očistných sprchách se důkladně omyjte mýdlem, osprchujte se 
teplou vodou a před vstupem do prohřívárny se osušte.

3. Při první návštěvě prohřívárny si sedněte nebo lehněte na vlastní 
prostěradlo, které umístěte pod celé své tělo včetně chodidel. Opti-
mální teplota je 75°C (cca 1m nad podlahou). Při pocení je třeba masí-
rovat pokožku rukama nebo vlastním kartáčem.

4. Po odchodu z prohřívárny (doba pobytu optimálně 12-15 min) si 
teplou vodou osprchujte celé tělo a jděte se ochladit do ochlazovacího 
bazénku. K ochlazení můžete použít i sprchu.

5. Do bazénku vstupujte pomalu a ponořte pod vodu celé tělo včet-
ně hlavy. 

6. Před dalším vstupem do prohřívárny se osušte a lehněte si na 
vyšší pryčnu. Teploty nad 90°C nejsou vhodné. Vyšším teplotám je 
lépe vystavovat končetiny než hlavu.

7. Střídání prohřátí a ochlazení se obvykle opakuje 3x. Malé děti by 
se měly saunovat na nejnižší pryčně po kratší dobu (cca 8 min). Po 
posledním prohřátí a ochlazení se osprchujte vlažnou vodou a omyjte 
vlasy šamponem.

8. Do odpočívárny vstupujte po dostatečném ochlazení, na lehátku 
se přikryjte a odpočívejte. Dopřejte klid sobě, ale i ostatním.

9. Vypocené tekutiny doplňujte minerálními vodami a ovocnými 
šťávami. Měli byste doplnit stejné množství vody, které jste vypotili. 
Při dodržení zásad je to asi 2,5 - 3 litry vody.

10. Po sauně vynechejte intenzivní tělesnou námahu. Vhodná je chů-
ze pěšky k domovu. Vysušenou pokožku je dobré ošetřit krémem. Pokud 
následuje nerušený spánek, je skvělý pocit ze saunování zaručen.

Krytý aquapark Olešná nabízí několik druhů saunových lázní. Je 
zde sauna finská, parní i infra-kabina. Společně s odpočívárnou a 
barem je to ideální místo na relaxaci po těžkém pracovním dnu. Srdeč-
ně zveme všechny k návštěvě. Provoz saun je otevřen denně. Pro 
detailní informace navštivte internetové stránky www.sportplex.cz.

Krytý aquapark nabízí skvělé saunování
Aplikace horkovzdušné lázně 

je stará skoro jako lidstvo samo 
a nezávisle na sobě se vyvinu-
la na všech kontinentech. Znali 
ji staří obyvatelé Evropy stejně 
jako američtí indiáni. Už ti se 
uchylovali do jednoduchých pří-
střešků s ohništěm uprostřed, 
kde se potili. Často na onom 
ohništi pálili silné byliny, a tak 
byla jejich lázeň obohacena o 
narkotické opojení. Z Evropa-
nů si saunování nejvíce oblíbili 
Finové a jejich pojetí saunová-
ní v dřevěných stavbách dalo 
obecné jméno jednomu dnes 
velmi populárnímu typu sauno-
vé lázně. Ve Finsku je dnes asi 
1,5 milionu saun a sídlo světové 
asociace saun. Česká republika 
se stala v loňském roce plnohod-
notným členem této asociace. 

O saunování vzniká celá 
řada pověr a nesprávných 

Saunařské desatero aneb správný postup lázně v sauně:

návodů. Některé jsou spíše 
úsměvné, ale některé mohou 
vést až k ohrožení člověka 
beroucího lázeň. Je třeba mít 
na paměti, že horkovzdušná 
lázeň je poměrně významným 
zásahem do termoregulačního 

systému lidského těla. Násle-
dující jednoduchý návod na 
správný postup při braní lázně 
by mohl posloužit začínajícím 
nebo nepravidelným saunařům 
jako vodítko k dosažení rela-
xačního efektu sauny.

Foto: Petr Pavelka

Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek-Místek, tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749

e-mail: sekretariat@sszfm.cz                 www.sszfm.cz

Nabídka studijních a učebních oborů:
Studijní obory:  čtyřleté s maturitou 
- Zemědělský podnikatel, zemědělská podnikatelka 
- Mechanizace a služby 
Učební obory: tříleté s výučním listem
zemědělské
    - Opravář zemědělských strojů 
    - Zemědělec, hospodyňka 
lesnické
    - Mechanizátor lesní výroby 
    - Zpracovatel dřeva 
nově zavedené
    - Krajinář, krajinářka
    - Kovář a podkovář
Nástavbové studium: (dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou)
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Osobní návštěvy kdykoli.
Získaná kvalifikace ve škole nabízí jistotu uplatnění v životě.

Obory jsou doplněny dalšími 
kvalifikacemi, například řidičské 

průkazy, svářečské kurzy, 
motorová pila, hydraulická ruka, 

sklízecí mlátička, LKT, UKT a 
další specializace.
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Taneční škola Palas přeje všem příznivcům 
tance, našim žákům a spolupracovníkům vše 
nejlepší do nového roku 2007. Máme za sebou 
již patnáct let velmi úspěšné existence. Ve Frýd-
ku-Místku působíme již čtvrtým rokem v oblasti 
rekreačního a soutěžního tance v tanečních sty-
lech disco dance, hip hop, show dance, latinsko-
amerických a standardních tancích, plesových 
choreografiích a speciálních párových tanců. 

Za dobu své existence jsme vychovali mno-
ho skvělých tanečníků, kteří nás reprezentují na 
republikových a mezinárodních soutěžích. V říjnu 
nás výborně reprezentoval na mistrovství světa hip 
hopu v německých Brémách Jaroslav Šodek. Naše 
sólistka Markéta Slavíková získala angažmá v baletu 
ústeckého divadla a účastní se nyní světového tur-
né s monumentální operou Aida. Další naši sólisté 
získali nejvyšší kvalifikační třídy v tanečních stylech 
disco dance a hip hop a budou nás reprezentovat na 
mistrovství republiky v Praze, které proběhne v úno-
ru. Mezi tyto tanečníky patří David Mužný, David Král, 
Barbora Calábková, Veronika Čížová, Tereza Pun-
dová, Alžběta Kavková, Františka Kuchařová a další. 

Děkujeme všem našim tanečníkům za výbornou 
reprezentaci a přejeme jim, aby zůstali u tance co 
nejdéle a jejich výkony se zlepšovaly. Děkujeme 
také Magistrátu města Frýdek Místek za grantovou 

Taneční škola Palas funguje už patnáct let

podporu, bez které bychom reprezentaci budovat 
nemohli. Mnoho tanečních akcí realizujeme ve spo-
lupráci s Národním domem a za vynikající spolu-
práci děkujeme především paní Haně Janáčkové a 
celému kolektivu pořadatelů. 
Za taneční školu Josef Macura, předseda TŠ Palas

Latinskoamerické a párové tance 
pro mládež a dospělé od 12 let a výše 
bez omezení.

Rekreační disko a hip hop pro děti a 
mládež od 7 let a výše bez omezení.

Přípravka soutěžní reprezentace v 
tanečních stylech show dance, disco 
a hip hop pro věkové kategorie od 6 
do 11 let, od 12 do 15 let a od 16 let.

Začátek konkurzu do všech taneční 
stylů je ve středu 24. ledna od 17 hodin 
na střední zdravotnické škole. S sebou 
si vezměte sportovní oblečení a obuv, 
minerálku a mladší zájemci starší oso-
bu nebo zákonného zástupce. Na kon-
kurzu získáte veškeré informace o práci 
taneční školy a o průběhu tréninků. 

Informace: www.tspalas.com
Tel: 604 503 817

Taneční škola Palas po řádá konkurz
a zápisy do těchto tanečních oborů :

Poštovní doručovatelka přinesla 
pozvánku na koncert do Frýdku-
-Místku. Jubilejní koncert s řadou 
premiér. Považte, Velký dechový 
orchestr Válcovny plechu Frýdek-
-Místek si připomíná 24. listopadu 
2006 „už“ 145. výročí od založení!

Vykřičník je na místě. Jsem v 
podezření, kolik asi v současnosti 
zakládaných dechových orchestrů 
dospěje k výročí 10, 25, 50 – neřkuli 
do kýžené stovky. Jistou pochyb-
nost přenechávám historii. Věnujme 
se raději žhavé současnosti.

Frýdek-Místek sluje odnepaměti 
vysokou hudební kulturou. Region, 
kde vlastně nejstarší hudební festi-
val (před Pražským jarem) „Janáč-
kovo hudební Lašsko“, od 60. let 
20. století ojedinělý Festival ZUČ 
amatérských komorních a symfo-
nických orchestrů. Město rodištěm 
přímého Janáčkova žáka – varha-
níka Břetislava Burejsi, vyhlášené 
Posádkové hudby kapelníka J. 
Vaňouška, dirigentů a skladatelů 
Miloše Machka a Evžena Zámeč-
níka. Co jméno, to pojem. Tradice 
dobré hudby.

Karlohutní dechová hudba zača-
la psát svou úctyhodnou historii 
v roce 1861. Do začátku nového 
století ponejvíce na tzv. „Platzkon-
zertech“, na akcích čilého Českého 
čtenářského spolku Beseda apod. 
Vyhrávala při slavnosti narození 
Františka Josefa I. a při zahájení 
stavby železnice ve Frýdku 18. 
8. 1869. Pokračovatelku Karlo-
hutní – Hasičskou závodní hudbu 
– čeká další přejmenování. Zřizují 
se soubory při Závodních klubech, 
Domech kultury a Osvětových 
besedách. Ve Frýdku-Místku dojde 
ke sloučení s Dechovým orchest-
rem Karla Máchy z Lískovce. To už 
je období pravidelné spolupráce s 
VDO Válcoven plechu FM před roz-
hlasovými mikrofony, nahrávek LP 
a zájezdů. Známí dirigenti té doby: 
Alois Mácha, Jaromír Václavík, 
Zdeněk Michna, Jiří Pekárek, Jaro-
slav Vostradovský, Miloš Machek. 

Přichází nová nadějná gene-
race ze Základních uměleckých 
škol, Janáčkovy ostravské Lidové 
konzervatoře. Dirigenty Miloslava 
Macuru, Karla Žídka, Vladimí-

ra Kolínka a Antonína Horáčka 
střídá od sezóny 2003 teprve 
šestnáctiletý talent – Jan Mareš, 
konzultant JK Ostrava.

Nejeden český a moravský 
dechový orchestr – zdá se – neustojí 
předepsaným současným podmín-
kám své další existence. Selhává 
nezájem samotných hudebníků, 
nevynalézavá dramaturgie šéfů, není 
v záloze spolehlivý (hlavně obětavý) 
dirigent, ani manažer. Jeden čas 
hrozilo něco podobného i Valcířům. 
I přichází otec myšlenky a nepo-
stradatelná duše orchestru – pan 
Alois Piskoř. Z Rychaltic dojíždějící 
stále aktivní klarinetista Es, od roku 
1993 předseda představenstva 
Společnosti pro dechovou hudbu 
ve Frýdku-Místku, písmák, organi-
zátor, u počítače s vnukem Janem 
Marešem, garant za nepřítomné ve 
zkouškách i na vystoupeních, hlídač 
ekonomie orchestru. U pokladny 
při jubilejním koncertu 24. 11. 2006 
v Kulturním domě VP nepostrada-
telná paní Drahoslava Piskořová. 
Rodinné fandovství a podpora dobré 
hudbě. Příklad pro mnohé.

Mladičký dirigent Jan Mareš má 
očividný respekt celého orchest-
ru. Z náročného repertoáru: Miloš 
Machek „Ve Frýdku trubili“, Pavel 
Staněk „Ruský valčík“, Karel Bělo-
houbek „Večerní rej“, „Concertino 
pro klarinet“ (s výtečnou Marké-
tou Kredbovou), František Maňas 
„Moravský tanec č. 8“, Vincenc 
Machek „Pochod místeckých skau-
tů“ (objevený Aloisem Piskořem a v 
nové rekonstrukci Evžena Zámeční-
ka a instrumentátora Borise Hajduš-
ka), premiéra „Beskydské polky“ 
člena orchestru Petra Strakoše. 
Poprvé „Rychaltská polka“ přítom-
ného Evžena Zámečníka, připsaná 
s vděčností a z obdivu právě panu 
Piskořovi. Milým zpestřením byly 
hostující mažoretky Bystroušky ze 
ZŠ LJ Hukvaldy, v nápadité chore-
ografii Andrey Tomšejové a Kateřiny 
Větřilové. Poučený a vtipný se uká-
zal moderátor Pavel Handl.

Tomáš Hančl, hudební 
publicista, který byl hostem 

slavnostního koncertu ke 145. 
výročí založení dříve Karlohutní 

závodní dechové hudby

listárna
Společnost pro dechovou hudbu ve Frýdku-Místku-VDO 

Válcovny plechu. Salve!

Dětský aerobikový klub 
Flash TJ VP F-M Šárky Číha-
lové dosáhl v loňském roce 
několika výborných výsledků.

20. 5. 2006 proběhla republi-
ková soutěž Děti fitness v aerobi-
kových podiovkách v Praze, kde 
se dívky umístily s choreografií 
TV SHOW na 5. místě – sklad-
bu nacvičila Šárka Číhalová. TV 
SHOW – Šimíčková Jana, Budin-
ská Barbora, Mikulčíková Eva, 
Ičová Krista, Blahutová Barbora, 
Kohotová Barbora, Kmošťáková 
Veronika, Pokorná Sylvie, Tomiso-
vá Zdeňka, Šteblová Iveta, Kuba-
lová Eva, Celbová Karolína, Stra-
košová Eliška, Špačková Adéla.

21. 5. 2006 proběhla republi-
ková soutěž Děti fitness v kate-
gorii originální dynamik, taktéž v 
Praze. Skladba PINK HOP zís-
kala 10. místo – skladbu nacvi-
čila Kristýna Blahutová. PINK 
HOP – Pokorná Sylvie, Budin-
ská Barbora, Mikulčíková Eva, 
Ičová Krista, Blahutová Barbora, 
Kohotová Barbora, Šteblová 
Iveta, Kubalová Eva, Strakošo-
vá Eliška, Špačková Adéla.

10. 6. 2006 se ve Frýdku-
-Místku konala soutěž v aerobiku 
„Královna pohybu“, kterou pořá-

Dětský aerobikový klub Flash 
TJ VP F-M Šárky Číhalové

dalo DDM F-M a kde dívky získaly 
krásné ocenění: 1. místo – Terez-
ka Papřoková v mladší kategorii. 
2. místo – Barbora Kohotová a 
Eliška Strakošová, Miss sympatie 
v mladší kategorii Terezka Papřo-
ková, 1. místo – Eva Kubalová a 
Barbora Blahutová ve starší kate-
gorii, 2. místo – Kristýna Ičová, 3. 
místo – Barbora Budinská, Miss 
sympatie Jana Šimičková.

11. 11. 2006 se konalo morav-
ské kolo aerobikové soutěže jed-
notlivců Děti fitness v Kopřivnici, na 
kterém dívky z našeho klubu získa-
ly také nádherné ocenění, a to: 1. 
místo – Kubalová Eva v kategorii 
ae mladší, 5. místo – Šimičková 
Jana v kategorii ae mladší, 5. místo 
– Mikulčíková Eva v kategorii ae 
starší, 6. místo – Papřoková Tereza 
v kategorii ae přípravka, 6. místo 

– Kubalová Eva v kategorii funky. 
Republikové finále se bude 

konat v 21. ledna 2007 v Brně, kde 
postoupily tyto dívky: Kubalová 
Eva, Šimičková Jana, Mikulčíko-
vá Eva, Papřoková Tereza, Ičová 
Kristýna, Pokorná Sylvie, Strako-
šová Eliška, Špačková Adélka, 
Šteblová Iveta, Paluzgová Ada.

25. 11. 2006 proběhla aero-
biková soutěž jednotlivců Aero-
bikstar ve Frýdku-Místku, kterou 
pořádali RC SPV Frýdek-Místek 
a Flash TJVP Frýdek-Místek, kde 
ředitelkou soutěže byla Šárka 
Číhalová. Účastnilo se celkem 213 
dětí z celého kraje. Zároveň spolu 
soutěžily děti na profesionální i 
amatérské úrovni. Všechny umís-
tění v aerobikové kategorii získaly 
kluby z Ostravy, které se aerobi-
ku věnují profesionálně a trénují 
několik hodin týdně, proto musíme 
pochválit i děti z našeho města, 
které trénují 1 až 2 hodiny týdně, 
neboť se probojovaly do finále 
mezi elitní patnáctku – Kubalová 
Eva, Blahutová Bára, Šteblová 
Iveta, Špačková Adéla, Strakošo-
vá Eliška, Kohotová Bára, Šimič-
ková Jana. Získaly jsme také 
umístění, a to v podobě 2. místa 
– Blahutová Barbora v kategorii 
MTVdance a 3. místa – Ičová Kris-
týna v kategorii MTVdance.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
3) 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)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
  - 3 kanceláře + WC
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 

7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 45,24 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 1146, tř. T. G. Masaryka
– nebytový prostor o výměře 16,51 m2

4) Objekt čp. 9, ul. Na Blatnici
- nebytový prostor o výměře 419,04 m2

5) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,40 m2 (VI.NP)
6) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 41 m2 (I.NP)
7) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

Místek, parkoviště u Kina P. 
Bezruče: 23. 1. - 25. 1.
Místek, parkoviště u krytého bazé-
nu: 30. 1. - 1. 2.
Frýdek, parkoviště u Billy:

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
16. 1. - 18. 1.
provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek od 
10. hod. do 18. hod. (dle harmo-
nogramu).

1. Majetková komise 
předseda:

Ing. Mojmír Šimík – KSČM
členové:

Petr Drábek – KDU-ČSL 
Ing. Tomáš Krtek – Nezávislí 

Petr Skotnica – ČSSD 
Jiří Velčovský – ČSSD

Karel Deutscher – ČSSD 
Miroslav Slezák – ČSSD

Ing. Eliška Brožová, CSc. – KSČM 
Ing. Dalibor Hrabec – ODS 
Ing. Lumír Ondrušák – ODS 

Pavel Kučera – ODS
2. Komise sociální a zdravotní 

předseda:
MUDr. Miroslav Adam – ČSSD

členové: 
Stanislava Kuligová – ČSSD

Mgr. Jarmila Kožušníková – ČSSD
Ing. Pavlína Nytrová – ČSSD
Ing. Oldřich Pospíšil – KSČM

Jaromír Tobola – KSČM
Ing. Petr Adamus – KDU-ČSL

Mgr. Drahomíra Jurtíková – Nezávislí
MUDr. Radim Dudek – ODS

Rada města Frýdku-Místku jmenovala předsedy a členy komisí
Jarmila Rečková – ODS

Drahoslava Pawlitová – ODS

3. Komise kulturní a pro výcho-
vu a vzdělávání 

předseda:
Mgr. Štěpánka Pavlátová – ČSSD

členové: 
František Hrbek – ČSSD

Bronislava Rafajová – ČSSD
Hana Poláchová – ČSSD

Mgr. Jan Krulikovský – Nezávislí
Ing. Vladimír Pavlosek – KDU-ČSL

Martina Šimíková – KSČM
Ing. Eliška Brožová CSc. – KSČM

Mgr. Jan Caletka – ODS
Mgr. Sylva Zientková – ODS

Igor Caysberger – ODS

4. Komise sportovní 
předseda:

Jiří Zaoral – ČSSD
členové: 

Vítězslav Pobuda – ČSSD
Jakub Sacký – ČSSD

Ing. Miroslav Sýkora – ČSSD
Bohumil Šokala – KSČM

Ing. Vítězslav Tomek – KSČM

Libor Koval – KDU-ČSL
Josef Nejezchleba – Nezávislí

Ing. Pavel Kocich – ODS
Ing. Martina Konečná – ODS

Ing. Kamil Janík – ODS

5. Komise pro dopravu, bezpečnost
a prevenci kriminality 

předseda:
Pavel Holý – KSČM

členové: 
Ing. Bohuslav Hager – KSČM
Mgr. Petr Rumian – Nezávislí
Ing. Ivan Pavlas – KDU-ČSL

Petr Skotnica – ČSSD
Jaroslav Marek – ČSSD
Jaromír Staško – ČSSD 
Michal Polák – ČSSD
Ing. Vít Roubal – ODS
Daniel Adámek – ODS
Miroslav Liberda – ODS

6. Komise investiční, územního 
plánování a životního prostředí 

předseda:
Jaroslav Muroň

členové: 
Ing. Jiří Čudek – ČSSD

Ladislav Hadravský – ČSSD
Ing. Pavel Kupka – ČSSD

Ing. Petr Hartmann – KDU-ČSL
RSDr. Miroslav Nováček – KSČM

Ing. Jiří Plavecký – KSČM
Ing. Rafael Kučík – ODS 
Ing. Michal Hájek – ODS
Helena Ruszová – ODS

7. Komise pro občanské 
záležitosti 
předseda:

Ing. Eva Richtrová – ČSSD
členové: 

Věra Lišková – ČSSD
Květoslava Sysalová – ČSSD
Kateřina Adámková – ČSSD

RSDr. Ing. Svatomír Recman – KSČM 
Zlatuška Paršová – KSČM

Ing. Ludmila Moniaková – KDU-ČSL
Ludmila Krtková – Nezávislí

Eva Pastušková – ODS 
Jarmila Mátlová – ODS 

Mária Balkovicová – ODS
Anežka Mihoučová 

Věra Pánková
Marie Šnajdrová

Ludmila Karásková

Dotace na veřejně prospěšné projekty 
v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví,

prevence kriminality a protidrogové prevence
Odbor sociálních služeb a sociální péče Magistrátu města 

Frýdku-Místku oznamuje všem žadatelům o finanční prostředky 
z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2007, že 
mohou podat žádost o účelovou dotaci na předepsaném formulá-
ři nejpozději do 15. 2. 2007. 

Finanční prostředky jsou určeny na podporu veřejně prospěš-
ných projektů v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, prevence 
kriminality a protidrogové prevence.

Formulář žádosti (Žádost pro poskytovatelé sociální služby o 
účelovou dotaci z rozpočtu města F-M na rok 2007) je k dispozici 
na webových stránkách města (odboru sociálních služeb a sociál-
ní péče) www.frydekmistek.cz/radnice_text/tiskopisy, nebo přímo 
na odboru sociálních služeb a sociální péče Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1149, 738 22, u p. Tamary Barošové, 
telefon 558 609 313.

Cílem finanční podpory je rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek.

Žádosti podávejte na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, 
Odbor sociálních služeb a sociální péče, Radniční 1148, 738 01 
Frýdek-Místek nejpozději do 15. 2. 2007.

Druh práce: zaměstnanec pro 
výkon přestupkové agendy 
Magistrátu města Frýdku-Místku
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku
Platová třída: 8
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
2. středoškolské vzdělání (vyso-
koškolské práv. směru výhodou)
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce 
Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z rejstříku trestů 

Magistrát města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance 
pro výkon přestupkové agendy na oddělení dopravněsprávních agend – evidence 
řidičských oprávnění a přestupků, odboru dopravy a silničního hospodářství,

Magistrátu města Frýdku-Místku
v termínu do 15. 2. 2007, posta-
čí k tomuto datu předložit písem-
nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.
4. znalost zákona č. 500/2004 
Sb. správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů
5. k přihlášce je nutno doložit mj. 
tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
6. odborná způsobilost podle 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územně samosprávných 
celků, výhodou

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození 
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 15. 2. 2007 
na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

sekretariát tajemníka
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek
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PLESY

MIROSLAV FAJKUS: V místecké Galerii Librex můžete v sou-
časnosti zhlédnout panoramatické fotografie, které vám ukážou 
zúženou krásu nedalekých Beskyd i končin mnohem vzdálenějších. 
Nechybí ani fragment z Matičky stověžaté.       Foto: Petr Pavelka

Dětský folklorní soubor 
Ostravička letos vstupuje do 
jubilejního 25. roku své čin-
nosti. Za čtvrtstoletí se v sou-
boru vystřídaly stovky talen-
tovaných dětí našeho města a 
soubor se za tu dobu dostal 
do povědomí nejen folkloris-
tů, ale i široké veřejnosti.

Soubor chce v nastoupené 
cestě samozřejmě pokračovat 
i nadále, a proto má zájem o 
přijetí dalších talentovaných dětí 
– budoucích prvňáčků. Obrací se 
proto na rodiče. Máte-li pohybově 
nadané dítě s rytmickým cítěním, 
nabízíme možnost uplatnit jeho 
talent ve známém souboru, kde 

Ostravička nabírá malé tanečníky
pod vedením zkušených pedago-
gů může třikrát týdně rozvíjet své 
pohybové a hudební nadání.

Konkurz do Ostravičky se 
bude konat ve středu 31. led-
na 2007 od 16 do 18 hodin ve 
vile Ostravičky, ulice F. Čejky 
v Místku. Vybrané děti budou 
zařazeny do 1. třídy 7. ZŠ nebo 
4. ZŠ. Ředitelství těchto škol 
bude nápomocné k vytvoření 
dobrých podmínek pro nároč-
nou činnost v Ostravičce.

Věříme, že současní i budoucí 
členové Ostravičky budou nejmé-
ně další čtvrtstoletí šířit krásu lido-
vých tanců a písní našeho regionu 
po celé naší zemi i v zahraničí.

Hudební klub Stoun připravil 
pro své příznivce další skuteč-
ný bonbónek. Po Anetě Lange-
rové a mladičké kometce Ewě 
Farne je tu špička z trochu jiné-
ho soudku. V rámci exkluzivní 
tour jedné z hlavních hvězd 
hip-hop kempu 2006 po ČR/SR 
se i ve Frýdku-Místku předsta-
ví americký rapper AFU-RA.

Ve Stounu to rozbalí v pátek 19. 
ledna. „AFU-RA se letos předsta-
vil jako jedna z hlavních zahranič-
ních hvězd největšího evropského 
hip-hopového festivalu HIP HOP 
KEMP 2006 v Hradci Králové, 
kde ho vidělo více než dvacet tisíc 
fanoušků tohoto hudebního stylu. 
Zároveň se v roce 2003 představil 
ve vyprodaném pražském klubu 
Roxy v rámci ITF Eastern Hemis-
phere. Lepší antré tento umělec 
snad ani nepotřebuje,“ myslí si 
Kamil Rudolf.

Jméno AFU-RA bylo převzato z 
egyptské knihy mrtvých. AFU-RA 
se poprvé proslavil jako host na 
albu JERU THE DAMAJA ´Men-
tal Stamina´(1994). Díky tomu se 
stal jeho chráněncem, stejně jako 
to udělal s GANG STARR. AFU-
RA se znovu představil na dru-
hém albu JERU THE DAMAJA 
´Wrath of The Math) a poté se již 
vydal svou vlastní cestou. Jeho 

Stoun představí hiphopovou hvězduStoun představí hiphopovou hvězdu

pilotní hit singl ´ Whirlwind Thru 
Cities´ se stal klasikou. Držitel 
černého pásku Tae Kwon Do a 
soukmenovec GANG STARR 
FOUNDATION, respektovaný 
MC z New Yorku, vydal tři úspěš-
ná alba: ´Body of The Life Force´ 
(2000) a ́ Life Force Radio´ (2002) 
a přijíždí na turné podpořit své třetí 
album ´State of The Arts´(2006). 
AFU-RA pravidelně spolupracuje 
a nahrává s GZA a MASTA KILLA 
(WU TANG CLAN), GENTLE-
MAN, DJ PREMIER, BIG DADDY 
KANE, JERU THE DAMAJA atd.

Jeho hit singl ́ Deal With It´, kde 
hostuje KARDINAL OFFISHALL, 
je protiúderem k hitu SEAN PAUL 
& MR.VEGAS ´Haffi Get Da Gal 

Ya´, který rozpumpuje každý klub 
na světě! Další hit singl ´Why Cry´, 
který AFU-RA natočil společně s 
německou reggae superstar GEN-
TLEMAN, se stal velkým hitem po 
celé Evropě i díky povedenému 
videoklipu. Asi každý fanoušek 
hip-hopu zná klasické hity AFU-
RA, např. ´God of Rap´ nebo 
´Rumble´ a další. AFU-RA se vždy 
snaží naklonovat různé hudební 
styly do hip-hopu a tím oslovit co 
nejširší posluchačskou základnu.

„Exkluzivní turné AFU-RA je 
ojedinělou možností na vlastní 
oči vidět to nejlepší, co lze vidět 
na současné světové hip-hopo-
vé scéně,“ láká k návštěvě kon-
certu Kamil Rudolf.  (pp)

Pro někoho je slast poležet 
si ve vaně, pro jiného lenoše-
ní u televize nebo v posteli, 
každopádně Galerie Pod Svíc-
nem momentálně nabízí kolek-
tivní přehlídku Salon Slast, 
kde se vystavovatelé mohou 
trefit i do vašeho vkusu.

„Konečný počet vystavujících a 
podoba výtvarných prací se jako 
každoročně do poslední chvíle 
vyvíjí. Tato otevřená a spontánní 
forma výstavy je volena záměrně. 
Výsledek bývá příjemným překva-
pením pro všechny zúčastněné,“ 
vysvětluje galerista Petr Korč 
duch této přehlídky.

Letos se jí účastní: Jiří Másilko, 
Jaroslav Malík, Soňa Janošco-
vá, Alena Musilová, Jan Bittner, 
Terezie Kolářová, Marek Pražák, 
Željko Delić, Dagmar Čaplygino-
vá, Naděžda Friedlová, Tomáš 
Rozehnal, Brigita Glasnáková, 
Eva Pospíchalová, Zuzana Čado-
vá, Adéla Kuchařová, Bohuslav 
Špaček, Martin Chovanec, Jiří 
Anders, Lýdie a Šárka Mikeskovy, 
Eva Jurčová, Jiří Hrdina, Oldřich 
Morys, Jaroslav Kocián.
Výstava potrvá do 31. ledna 2007. 

Slast Pod Svícnem v mnoha podobách

SLAST ZUZANY ČADOVÉ: Této slasti většina rozumí.
Foto: Petr Pavelka

Plán výstav na rok 2007:
16.12.2006 - 31.1.2007 Salon Slast 2007 
3.2.2007 - 10.3.2007 Lukáš Henzl: grafika 
10.3.2007 - 14.4.2007 Martina Šedová: fotografie 
14.4.2007 - 19.5.2007 Terezie Kolářová: obrazy 
19.5.2007 - 23.6.2007 Marcin Giba (Polsko): Pod powiekami (foto) 
23.6.2007 - 28.7.2007 Pavel Ptáčník: obrazy 
28.7.2007 - 1.9.2007 Tomáš Boroš: fotografie 
1.9.2007 - 6.10.2007 Petr Pavlán: komiks 
6.10.2007 - 10.11.2007 Adéla Kuchařová 
10.11.2007 - 15.12.2007 Brigita Glasnáková 
15.12.2007 - 21.1.2008 Salon 2008 

I v loňském předvánočním 
čase připravila pobočka měst-
ské knihovny na Slezské pro 
žáky vánoční lekce. Knihovni-
ce Naděžda Krejčí tentokrát 
kromě vánočního povídání 
využila inspirace z odborných 
seminářů a zrealizovala díl-
ny, v nichž si děti vyráběly 
vánoční přání, stromečky a 
nejrůznější ozdoby.

„Samozřejmě první inspiraci 
jsem získala na knihovnických 
seminářích, ale dál jsem si vyhle-
dávala informace v časopisech 
Vlasta, Praktická žena a podob-
ných, abych pro děti připravila 
co nejpestřejší a nejzajímavější 
motivy,“ řekla Naďa Krejčí. Pod-
le jejích slov ji velmi překvapili 
malí prvňáci z 11. ZŠ paní uči-
telky Míši Vařekové. „Nejprve 
jsem měla trochu obavy, že tak 
malé děti tolik práce najednou 
nezvládnou. Ale během dvou-
hodinovky si stihly udělat několik 
výrobků. Mezitím se zašly nasva-
čit a pokračovaly v práci,“ chváli-
la prvňáčky knihovnice.

Neméně zajímavé byly i bese-
dy pro starší děti z druhého stup-
ně, které se v knihovně pořádají 
již několik let. „Dozvěděli jsme se 

České Vánoce v knihovně
o různých kouzelných bytostech, 
o Lucii, Barborce a o zvycích, kte-
ré jsou s nimi spojeny,“ vysvětlil 
deváťák David Merta a jeho spo-
lužačka Máša Uherková doplnila: 
„Paní knihovnice nám předčítala 
báseň, k tomu zněla krásná 
vánoční hudba. To se mi asi líbilo 
ze všeho nejvíc.“ Spokojen byl i 
učitel českého jazyka Petr Brab-
lec: „Ve skvělé kulturní atmosféře 
knihovny na naší škole navodila 
paní knihovnice skvělou vánoční 
atmosféru. Připomněla našim žá-
kům adventní zvyky a přenesla 
je z dnešní uspěchané doby do 
idylických časů konce devate-
náctého století, kdy si lidé všeho 
více vážili, kdy Vánoce nebyly 
jen shon, mamon a konzum. Děti 
tehdy byly vděčné za sebemenší 
dárek, oříšek či křížalu a Vánoce 
plnily svou pravou funkci. Celá 
rodina se sešla pohromadě, 
zhodnotili společně uplynulý 
rok, zpívali koledy a dodržovali 
vánoční zvyklosti.“ Tím se podle 
Petra Brablece posilovala lidová 
slovesnost. „Na konci připomně-
la paní Krejčí i zlatý hřeb českých 
Vánoc – Českou mši vánoční 
Jana Jakuba Ryby,“ uzavřel Petr 
Brablec. (rs)

Galerie Krásno ukončila činnost
Po osmi letech ukončila svou činnost mís-
tecká Galerie Krásno u kostela sv. Jana a 
Pavla, která měla svou specifickou atmo-
sféru a krásné výstavy.
S lidmi, kteří se kolem ní točili, i s podob-
nými výrobky, které galerie nabízela, se 
můžete nadále potkávat v druhém působišti 
– na Antonínově náměstí hledejte Slunce.

Včelařský ples
Včelařský ples se uskuteční v Domě včelařů v Chlebo-

vicích 3. února. Pořadatelé doporučují zajistit si místenky.
Ples v Lískovci

17. února pořádá Osadní výbor Lískovce ples v místním 
kulturním domě. Začátek v 19 hodin. K tanci a poslechu hraje 
oblíbená skupina Flash. V programu vystoupí skvělý imitátor 
Waldemara Matušky. Více informací na tel.: 602 732 912

(Chcete avizovat svůj ples? Pošlete základní informace na 
email: pavelka.petr@frydekmistek.cz)



14 Leden 2007Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

 
NOVÁ SCÉNA VLAST

Hlavní 112
Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

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

Čtvrtek 18. ledna v 19.00 hodin 
BRASS 6

Josef Buchta - trubka, Karel Hofmann 
- lesní roh, Vojtěch Novotný - trubka,

Roman Hoch - tuba, Robert Kozánek 
- trombon, Dalibor Procházka - trombon

Žesťový soubor BRASS 6 vznikl v září 
2000 z nadšení a zapálení šesti mladých 
hudebníků pro komorní hudbu. Tito interpreti 
patří mezi absolutní špičky ve svých nástrojo-
vých oborech a všichni jsou držiteli ocenění z 
různých domácích i mezinárodních soutěží.

Předplatitelé KPH 2006/
Vstupné: 120 a 60 Kč (důchodci, děti)
Připravujeme: 
Sobota 10. února ve 20 hodin

REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ PLES
Účinkují: LR Cosmetics Big Band Edy 

Šurmana se sólisty Kvartet Waldemara 
Svatoše, Evergreen Party

Vstupné: 200 Kč
KURZOVNÍ ČINNOST

Zdravotní cvičení pro ženy
Je určeno ženám všech věkových kate-

gorií se zaměřením na protažení a posílení 
svalových partií. Cvičení probíhá ve středu 
od 18:00-19:30. Kurzovné na 18 lekcí činí 
720 Kč. Zahájení: středa 17. 1. v 18:00. Plat-
ba kurzu v den zahájení hodinu před začát-
kem v přístavbě Národního domu (vchod 
zahradou). Přihlášky obdržíte v recepci 
Národního domu a odevzdejte do 15. 1. 
2007. Informace na tel. 558 438 083 K. 
Kubalová, katerina.kubalova@kulturafm.cz

Moderní tanec pro aktivní ženy
Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, 

Merenge, Swingu, Rock and rollu. Kurz bude 
probíhat v úterý od 18:00-19:00. Kurzovné 
na 10 lekcí činí 700 Kč. Zahájení: úterý 16. 1. 
v 18:00. Platba kurzu v den zahájení hodinu 
před začátkem (vchod z ul. Palackého). Při-
hlášky obdržíte v recepci Národního domu a 
odevzdejte do 15. 1. 2007. 

Informace na tel.č. 558 438 083 K. Kuba-
lová, katerina.kubalova@kulturafm.cz

Orientální břišní tance
Skupinová výuka tance bez rozdílu věku 

i hmotnosti. Přispívá ke zpevnění a tvaro-
vání těla, napravuje jeho špatné držení, 
působí proti stresu, napětí atd. Kurzovné na 
10 lekcí: začátečníci 700 Kč, mírně pokro-
čilí a pokročilí 650 Kč. Zahájení: pondělí 
22. 1. a úterý 23. 1. dle zaplacené skupi-
ny. Platba kurzu 19. 1. v Nové scéně Vlast 
13:30-17:00. Přihlášky obdržíte v recepci 
Národního domu a odevzdejte do 17. 1. 
2007. Informace na tel. č. 558 438 083 K. 
Kubalová, katerina.kubalova@kulturafm.cz

Orientální břišní tance pro děti
Výuka orientálního tance pro dívky od 9 

do 14 let. Kurz bude probíhat každé úterý od 
15 do 16 hodin v Národním domě (vchod z 
ul. Palackého). Kurzovné na 10 lekcí činí 400 
Kč. Zahájení: úterý 23. 1. v 15 hodin. Plat-

ba kurzu v pátek 19. 1. v Nové scéně Vlast 
13:30-17:00. Přihlášky obdržíte v recepci 
Národního domu a odevzdejte do 17.1. 
2007. Informace na tel. č. 558 438 083 K. 
Kubalová, katerina.kubalova@kulturafm.cz

Hip Hop
Pro ty, kteří se chtějí naučit skvělé taneč-

ní vazby a bavit se tancem. Děti od 6 let. 
Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 16 do 
17 hodin. Kurzovné na 10 lekcí činí 400 Kč. 
Zahájení: čtvrtek 18. 1. v 16 hodin. Platba 
kurzu v den zahájení hodinu před začátkem 
v přístavbě Národního domu (vchod zahra-
dou). Přihlášky obdržíte v recepci Národní-
ho domu a odevzdejte do 16. 1. 2007. Infor-
mace na tel. č. 558 438 083 K. Kubalová, 
katerina.kubalova@kulturafm.cz

Neděle 21. ledna v 15.00 hodin 
Divadlo Špílberg Brno

O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE
Činoherní pohádka o starém rybáři, který 
ulovil zlatou rybku. Za navrácení svobody 
postupně plnila zlatá rybka rybáři tři přání.

Vstupné: 40 Kč
Úterý 23. ledna v 19.00 hodin 

Vladimír Hron
HVĚZDNÝ EXPRES

Zcela nová bavičská onemanshow.
Vstupné: 250 a 200 Kč

Neděle 28. ledna v 15.00 hodin 
Umělecká agentura Ag-Art

KOUZELNICKÁ VÝCHOVA
S HARRYM POTTEREM

Výpravné kulisy jsou nedílnou součástí 
představení. Děti jsou zapojeny do děje, 

učí se kouzlit, hrají famfrpál. Nebude 
chybět profesor Zlatoslav Lockhart, TOBI 
a hlavně – Harry Potter. Vstupné: 30 Kč

Výstava:
4. prosince 2006 - 31. ledna 2007

Jaroslav Kupčák - ENDURO
Fotografie z motocrossu.

Připravujeme:
Středa 7. února
Divadlo Ungelt
Richard Alfieri

ŠEST TANEČNÍCH HODIN
V ŠESTI TÝDNECH

Světově proslulý divadelní hit poprvé 
na českém jevišti. Madame Lili Harri-
son si najme Michaela Minettiho, aby 
ji naučil swing, valčík, tango, foxtrot, 

cha-chu a moderní tanec.
Hrají a tančí:

Chantal Poullain a Oldřich Kaiser
Mimo předplatné

Vstupné: 350 a 300 Kč
FILMOVÝ KLUB

Pondělí 15. ledna v 19.00 h.
MARTA

Dva muži a jedna žena na konci světa, 
uprostřed války a na pokraji sil.

Úterý 16. ledna v 19.00 h.
SHORTBUS

Portrét lidí tápajících v lásce i jiných 
věcech života.

Pondělí 22. ledna v 19.00 h.
NAUKA O SNECH

Komedie o peripetiích mladého Mexičana 
v Paříži, jehož sny jsou živější života.

Pondělí 29. ledna v 19.00 h.
Projekt 100: CLÉO OD PĚTI DO SEDMI

Slavný film francouzské režisérky 
zachycuje s takřka absolutní chronolo-
gickou přesností dvě hodiny ze života 

Cléo, mladé pařížské šansoniérky, která 
se obává, že má rakovinu.
Úterý 30. ledna v 19.00 h.

Projekt 100: CESTA DOMŮ
Milostný příběh venkovské dívky, která 

touží celou svou duší splynout s mužem, 
kterého miluje. Film byl oceněn v roce 

1999 na festivalu v Berlíně.
BIJÁSEK

Pátek 19.1. v 10.00 h.
PÁSMO VYBRANÝCH POHÁDEK

PRO NEJMENŠÍ
Statečné kuřátko, Růžové prasátko, 
Jak se slon bál očkování, Štaflík a 

Špagetka – Mistři tance
Pátek 19.1.ve 13.30 h.

ZA PLOTEM
Veselý animovaný film pro celou rodinu o 
tom, jak se zvířátka rozhodnou prozkou-
mat svět ZA PLOTEM. A na co přijdou?

Úterý 16. až středa 17. ledna v 19.00 h.
ĎÁBEL NOSÍ PRADU

V satirické komedii skvostná královna 
módy Meryl Streep dusí coby šéfredaktor-
ka mladičkou a v oboru nepříliš zběhlou 
absolventku žurnalistiky.
Čtvrtek 18. až neděle 21. ledna v 19.00 h.

POTOMCI LIDÍ
Sci-fi thriller o budoucnosti, v níž ženy 
zůstaly neplodné a lidstvo vymírá. Clive 
Owen v hlavní roli.
Úterý 23. až čtvrtek 25. ledna v 19.00 h.

STORMBREAKER
Akční film o mladistvém superšpiónovi. 
Po smrti svého strýce-agenta je čtrnácti-
letý kluk donucen se zúčastnit místo něho 
mise, která zachrání miliony životů.
Pátek 26. až neděle 28. ledna v 16.30 h.

HAPPY FEET
V Království tučňáků na Antarktidě si každý 
mladý tučňák hledá svůj životní protějšek zpě-
vem písně. Náš hrdina Mumble bohužel neza-
zpívá ani notu, zato však umí skvěle stepovat! 
Animovaný muzikál pro celou rodinu.
Pátek 26. až neděle 28. ledna v 19.00 h.

ERAGON
Další filmové zpracování populární fantasy 
trilogie. První díl bestselleru Ch. Paoliniho 
vypráví příběh mladého farmářského 
chlapce předurčeného stát se vyvoleným, 
jenž jako jediný může svou zemi Alagae-
sii zbavit tyranského krále.
Úterý 30. až středa 31. ledna v 19.00 h.

EXTRÉMNÍ SVAHY
Sjezd na hraně života. Aljaška. Pět nejlep-
ších prknařů světa, hory, adrenalin, riziko.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje nyní 
na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících 
tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železá-
řství a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídková trasa po frýdeckém 
zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními 
obrazy slezské šlechty, zámecké interié-
ry instalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. 
Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-
bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek 
patřil k nejznámějším a k nejnavštěvova-
nějším mariánským poutním místům ve 
Slezsku. Expozice je obohacena o sochy 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a Nepo-
skvrněného Srdce Panny Marie, které 
byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení 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:
NAŠI DROBNÍ SAVCI
Fotografie Miloše Anděry doplněné expo-

náty ze sbírek Muzea Beskyd F-M. RNDr. 
Miloš Anděra, Csc. je dlouholetým kuráto-
rem sbírky savců a v letech 1987-2002 byl i 
vedoucím zoologického oddělení Národního 
muzea v Praze. Zabývá se především zoo-
geografií a ekologií drobných savců – hmy-
zožravců, netopýrů a hlodavců.

Potrvá do 18. března 2007.
BETLÉMY TROCHU JINAK
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

KULTURNÍ DŮM VP

Stanice mladých turistů

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

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

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

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Vánoce, které patří v celém křesťanském 
světě k nejvýznamnějším svátkům v roce, 
si uchovaly i v dnešní uspěchané době 
podmanivé kouzlo. Osobitou podobu mají 
české Vánoce, v nichž se zračí naše lidová 
tradice. K nim neoddělitelně přísluší betlé-
my, které se obzvláště v lidovém podání 
přibližují celé poetické atmosféře Vánoc.

Na mezinárodní výstavě „Betlémy tro-
chu jinak“ budou k vidění historické a sou-
časné betlémy ze sbírek českých a morav-
ských muzeí, betlémy současných tvůrců 
z Čech, Moravy, Slezska, ale i z Polska 
a Slovenska. Ke zhlédnutí budou soubo-
ry vyrobené ze dřeva, ale také z těsta, z 
kukuřičného šustí, z papíru, textilu, skla, 
keramiky, krajky a dokonce z uhlí.

Potrvá do 21. ledna 2007.

16. ledna - Výtvarné odpoledne „Nakres-
li své iglú“
24. ledna - Kimovy hry
31. ledna - Nezbednické vysvědčení – pře-
dávání půlročního hodnocení (vedoucí dětem, 
děti vedoucím) + zábavný program

Každý pátek v době od 15 do 16 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny 4. ZŠ.

Bude-li dost sněhu, uspořádáme sou-
těž v bobování, zkusíme postavit sněhulá-
ka, iglú nebo jiné stavby ze sněhu.

Všem dětem přejeme do nového roku 
jen to nejlepší.

16. 1. v 10.00 h. Pojišťovna Allianz
S pojistnými produkty pro rodinu nás 

seznámí paní Michaláková.
19. 1. Malování na sklíčka

Veškerý materiál v KM.
23. 1. v 10.00 h. Dět. kosmetika Bubchen

Prezentace dětské kosmetiky.
26. 1. Malování na sníh
Pro všechny šikovné děti.

Pravidelný program:
pondělí – maňásková pohádka pro děti

středa – cvičení maminek s dětmi
čtvrtek – zpívánky
pátek – výtvarka

O dalším programu se informujte
v KM Broučci.

Zveme všechny nastávající maminky na 
cvičení na míčích, které probíhá každou 

středu v 10 hodin v Klubu maminek Broučci 
pod vedením zkušené porodní asistentky. 
Hlídání dětí je zajištěno. Cena 1 h./40,- Kč.

Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
SMKA pořádají dne 16. 1. v 17.30 h. v malém 
sále LD přednášku „Súdán – pomoc CSI 
obětem války“. Přednáší Petr Matyáš.

Pátek 26. 1. v 19.00.hodin
Reprezentativní ples Střední školy 

strojírenské a dopravní – velký sál Kul-
turního domu VP.

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 3. 2. v 19.00 hodin
Tradiční Lašský bál – velký sál Kul-

turního domu VP.

GALERIE LIBREX

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Miroslav Fajkus
Panoramatické fotografie

Karol Weisslechner - Zlaté časy
šperky prvořadého slovenského

šperkaře a designéra

GALERIE POD SVÍCNEM
16. 12. 2006 - 31. 1. 2007

Salon Slast 2007 

Beskydský magazín
TV Prima, středy od 7:20

15. 1. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
16. 1. úterý OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
17. 1. středa ALTERNATIV MUSIC – VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHOBILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – PIV-
KO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
18. 1. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU STARTOVNÉ 20,- KČ
19. 1. pátek AFU-RA (USA) – LIVE
1 a Jeden (OV), SEKTOR3 & PROUZA(F-M), BEATBOX: JOHNY TÝPEK A COSSIGA (PHA),
DUO FANTASTIC BOOGIE SHOW (OV, NJ), FREESTYLE BATTLE: G-MONEY (OV), 
ADIOS (OV, VÍTĚZ FREESTYLE BATTLU VOL. 2) , KHOMATOR, FATTAL ERROR 
(FM, VÍTĚZ FREESTYLE BATTLU VOL. 1), DJs: LOWA, DANIELL, BUSSY
20. 1. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJ GRINDER A STARÁ DOBRÁ VICHŘICE
22. 1. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
23. 1. úterý OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
24. 1. středa ALTERNATIV MUSIC – VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHOBILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – PIV-
KO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
25. 1. čtvrtek OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
26. 1. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL
DJ BARBI SE STARÝMI SONGY A NOVÝMI SOUTĚŽEMI
27. 1. sobota WHIZZ SPECIAL – TEK
MECHOZZ LIVE TEKKNO SET!!! (METRO SS), SMARIO, PICKFICK & GUEST
29. 1. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
30. 1. úterý OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
31. 1. středa ALTERNATIV MUSIC – VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHOBILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – PIV-
KO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
PŘIPRAVUJEME: MASTA KILLA (WU-TANG CLAN), DEATHSTARS, INDY A WICH (17. 2.)

8.-12. 1. Lyžování dětí z mateřských školek
Informace Alena Kubaláková
17. 1. Výtvarná dílna – malujeme kamínky
Informace Pavla Kozáková
22.-26. 1. Lyžování dětí z mateřských školek
Informace Alena Kubaláková

Chcete avizovat svůj ples?
Pošlete základní informace na email: 

pavelka.petr@frydekmistek.cz
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Výuka angličtiny pro začátečníky a 

mírně pokročilé s využitím nejnověj-

ší multimediální výpočetní techniky.

ANGLIČT INAANGLIČT INA

Cena:
950,- Kč / 12 lekcí

Výuka v malých skupinkách!!! Doučování pro žáky ZŠ.

VOLEJTE: +420 603 118 304
daniela.bystricanova@centrum.cz
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