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slovo primátorky

Ve Frýdku v městské památ-
kové zóně se podařilo zacho-
vat kus historie a tradic. Na 
Hluboké ulici už je nepřipomí-
nají jen zděná torza, ale reno-
vované „kupecké domy“ ze 
druhé poloviny 18. století, ve 
kterých žili předkové hudební-
ho skladatele Leoše Janáčka. 
Za účasti vedení města zde 
byla odhalena pamětní deska, 
která tento fakt připomíná.

„Autorem pamětní desky je 
Jiří Sibinský. Deska má rozměr 
50x90 cm a je vytvořena z litého 

Vážení spoluobčané,
v prvním zpravodaji letošního roku bych 

se za tím loňským chtěla ohlédnout něko-
lika zajímavými údaji ze statistiky spojené 
s naším městem Frýdek-Místek, protože, 
přesně jak se praví v jisté písničce, statistic-
ká čísla mohou někomu připadat nudná, ale 
na druhou stranu poskytují cenné údaje.

Počet obyvatel našeho města se každým rokem snižuje. Na oddělení 
evidence obyvatel bylo k 1. 1. 2005 evidováno 61 428 obyvatel, k 1. 1. 2006 
se počet obyvatel našeho města snížil na 60 821, k 1. 1. 2007 pak poklesl 
na 60 688 obyvatel. K 1. 1. 2008 je k trvalému pobytu v našem městě při-
hlášeno 60 505 obyvatel. Je to o 183 obyvatel méně než v loňském roce. 
Největší úbytek zaznamenal Frýdek, kde se snížil počet obyvatel o 298 oby-
vatel na 32 990. O jednoho obyvatele méně měly k 1.1. Zelinkovice, kdy 
tam bylo hlášeno 294 obyvatel. Všechny ostatní části našeho města mají 
ve srovnání s loňským rokem obyvatel více. V Místku bylo hlášeno o 54 
obyvatel více – 23 592 obyvatel, v Chlebovicích o 10 více – 740 obyvatel, v 
Lískovci a ve Skalici shodně přibylo v každé této části 24 obyvatel, Lískovec 
měl k 1. 1. tedy 1335 obyvatel a Skalice 1238 obyvatel.

Potěšující je skutečnost, že máme ve městě více narozených dětí, 
než je zemřelých obyvatel. V loňském roce v našem matričním obvodě 
zemřelo 802 obyvatel, ale narodilo se 1595 dětí – z toho 833 chlapců 
a 762 dívek. Nejčastější jména, která rodiče svým dětem vybrali, byla 
pro chlapce Vojtěch, Ondřej, Tomáš, pro dívky Adéla, Tereza, Natálie. 
Někteří rodiče však vybrali pro své potomky jména „exotická“, napří-
klad Mia, Gvenda, Timea, Kiara, Freya nebo Markus, Bruno, Jannis. 
Možnost dát svým dětem dvě křestní jména rodiče využili u chlapců 6x 
a u dívek hned 17x. V příštím zpravodaji přineseme ještě další zajíma-
vé statistické údaje.   Eva Richtrová

Kupecké domy ozdobila pamětní deskaKupecké domy ozdobila pamětní deska
bronzu a mosazi. Náklady na její 
vytvoření se blížily stům tisícům 
korunám a tuto částku vyhradilo 
město ze svého rozpočtu,“ uved-
la tisková mluvčí frýdecko-mís-
tecké radnice Jana Matějíková. 

Pamětní desku, umístěnou na 
vystavěných replikách kupeckých 
domů, slavnostně odhalila primá-
torka města Eva Richtrová, která 
připomněla fakta z jejich minulos-
ti. „Dne 24. 2. 1964 byly kupecké 
domy na ulici Hluboká zapsány 
jako nemovité kulturní památky, 
které připomínaly zašlou slávu 

NA HLUBOKÉ: Slavnostní okamžik si nenechalo ujít kompletní vedení města.
soukenického cechu ve Frýdku. 
Ve své době byly unikáty ve 
Slezsku i na Moravě. Kupecké 
domy ovšem řadu let chátraly a 
nakonec z nich zbyla jen torza 
podzemních a jednoho nadzem-
ního podlaží. Město nechtělo 
protahovat neutěšený stavební 
stav v této lokalitě a požádalo 
ministerstvo kultury, aby domy 
vyřadilo ze seznamu kulturních 
památek. Tak se také stalo v 
roce 2004. Město mělo zájem 
dostavět Městskou památkovou 
zónu Frýdek pod Zámeckým 
náměstím a hledalo vhodné-
ho investora, který by na mís-
tě bývalých kupeckých domů 
vystavěl repliky jejich vnějšího 

vzhledu tak, aby funkčně odpo-
vídaly dnešním požadavkům na 
polyfunkční domy. Ve výběrovém 
řízení uspěl Ing. Milan Kedroň, 
který torza kupeckých domů na 
vlastní náklady odstranil a 15. 10. 
2006 začal na jejich místě stavět 
co nejvěrnější repliky. Dostavě-
ny byly v srpnu 2007. Nyní jsou 
využity ke komerčním a bytovým 
účelům,“ vysvětlila přítomným 
v úvodním proslovu primátorka 
města Eva Richtrová. 

Slavnostního odhalení se 
zúčastnili i někteří zástupci kul-
turního života ve městě, například 
místní malíř Josef Lang a malířka 
Eliška Servátková, která staré 
kupecké domy ztvárnila na mno-

hých svých obrazech. „K tomuto 
místu mám citový vztah, vyrůstala 
jsem tady a pamatuji ještě originál-
ní stavby kupeckých domů. Často 
kolem nich procházelo procesí k 
nedalekému Mariánskému kos-
telu, bývávaly tady trhy, opékaly 
se tu párky a bylo tady opravdu 
živo. Dnes již maluji jen vzpomín-
ky na tuto dobu,“ posteskla si nad 
zašlými časy Eliška Servátková, 
třiadevadesátiletá pamětnice, kte-
rou jako všechny přítomné, kteří 
se přišli na netradiční událost ve 
městě podívat, potěšila u kupec-
kých domů cimbálová muzika 
Ostravička. Nejen malířce se nyní 
na Hluboké bude minulost vyba-
vovat snadněji.  (pp)

MUZIKA OSTRAVIČKA: Zachováním kupeckých domů zůstává ve 
městě kus tradic. 

Především rodinky s dětmi 
využily nabídky na netradičně 
strávené sobotní dopoledne, 
které nachystala na Zámecké 
náměstí frýdecko-místecká rad-
nice ve spolupráci s profesio-
nálními i dobrovolnými hasiči. 
Důvodem jejich setkání a prezen-
tace činnosti byla nová hasičská 
cisterna, která nedávno přibyla 
frýdecké jednotce SDH v garáži.

Primátorka města Eva Rich-
trová slavnostně předala dobro-
volným hasičům novou cisternu, 
a protože jí k šampaňskému ke 
křtu nikdo nepodal kladívko, pro-
běhlo zasvěcení vozu bez nehody. 
Pak už se jich pár objevilo, ale 
všechny byly pouze modelované, 
aby si veřejnost udělala obrázek, 
jak to při zásazích hasičů fungu-
je. Ukázky provázel zasvěcený 
komentář i pichlavé poznámky, 
ke kterým se přidávali přihlížející. 
Pod palbou byl zejména výkon 
figuranta, který měl mít v hava-
rované škodovce těžké zranění 
páteře, což mu ovšem nevadilo ve 
žvýkání žvýkačky. Že lidé prezen-
taci záchranářského umu uměli 

Frýdecké náměstí patřilo hasičůmFrýdecké náměstí patřilo hasičům

ovšem vzít i vážné, o tom svědčil 
jejich potlesk, když například ze 
škodovky hasiči vystřihli kabriolet 
a nešťastníka vyprostili z útrob vra-
ku. „Lidé vnímají náročnost hasič-
ského povolání a určitě oceňují i 
dobrovolné hasiče, kteří pomáhají 
profesionálům. Jsme rádi, že jsme 
jim konečně dopomohli k novému 
hasičskému vozu, byť je na místě 
přát si, aby jej museli využívat co 
nejméně,“ řekla primátorka Eva 
Richtrová. Její slova potvrdil i radní 
Ivan Vrba: „Dobrovolní hasiči udě-
lají ve městě spoustu práce, i té 
méně viditelné. S novým vybave-
ním navíc mohou úspěšně zasa-

hovat i u složitých případů.“
„Nová cisterna CAS 20 – T 815 

je určena k provozu částečně i 
mimo zpevněné komunikace, má 
náhon na všechna čtyři kola, nabí-
zí nádrže na vodu i pěnidlo, její 
součástí je také osvětlovací stožár 
a v přední části vozidla je příprava 
pro montáž lanového navijáku s 
elektropohonem. Město získalo 
na pořízení stříkačky dvoumilio-
novou dotaci od ministerstva vni-
tra, další čtyři miliony uhradilo ze 
svého rozpočtu,“ uvedla tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radnice 
Jana Matějíková.

(pokračování na straně 3)

SLAVNOSTNÍ KŘEST: Primátorka Eva Richtrová za účasti dobro-
volných i profesionálních hasičů pokřtila nový vůz pro SDH Frýdek. 

Foto: Petr Pavelka
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krátce Město se prezentovalo na veletrhu v Brně
10. ledna na brněnském vele-
trhu cestovního ruchu GO, 
kterého se účastnili i zástupci 
vedení města Frýdek-Místek. 

Už koncem tohoto týdne pro-
běhne další veletrh na slo-
venské straně Euroregionu 
Beskydy – v Bratislavě.

Město participuje na veletrž-
ních aktivitách s Regionem Bes-
kydy a Beskydským informačním 
centrem. Propagační materiály 
české, polské a slovenské stra-
ny Euroregionu Beskydy rychle 
mizely z pultu mezinárodního 
regionálního stánku. Zahájení 
veletrhu byli přítomni čelní před-
stavitelé všech tří částí regionu. 
Průběh veletrhu komentoval 
předseda české části a frýdec-
ko-místecký radní Petr Rafaj: 
„Region Beskydy přizpůsobuje 
typy svých propagačních mate-
riálů požadavkům moderních 
trendů v cestovním ruchu, což 
se odráží také ve značném 
zájmu o tyto materiály na vele-
trzích. Návštěvníci mají zájem v 

BRNĚNSKÉ GO: Na veletrhu zástupci města primátorka Eva Rich-
trová a radní Petr Rafaj absolvovali řadu setkání s představiteli 
významných institucí.  

V malé zasedací síni frýdec-
ko-místeckého magistrátu se v 
pondělí 14. ledna uskutečnila 
první schůzka Regionu Besky-
dy v letošním roce. Zástupci 
sdružení se ohlédli za činností 
roku loňského a navrhovali 
akce, které podpoří letos.

Účastníci schůzky rozebírali 
možné směry rozvoje Euroregi-
onu Beskydy a posteskli si nad 
neutěšenou situací v oblasti zim-
ní turistiky v Beskydech. I letošní 
zima totiž ukazuje, že to majitelé 
lyžařských areálů nebudou mít ve 
zdejších podmínkách jednoduché. 
Hranice „stálého sněhu“ se totiž 
posouvají výš a výš, což už na 
některých jiných místech v repub-
lice vedlo k bankrotům několika 
subjektů v lyžařské branži. Vypa-
dá to, že Beskydy jsou schopny 
uspokojit pouze běžkaře a vyzna-
vači klasického lyžování jsou na 
tom o dost hůře a musí vyjíždět 
jinam. „Brzdou rozvoje lyžování 
v Beskydech jsou nevyjasněné 
církevní majetkové vztahy. Církve 
jsou a nejsou majiteli většiny lesů 
a většinou kdokoliv, kdo připravu-
je v Beskydech nějaký investiční 
záměr, na tuto problematiku nara-
zí. Kromě běžkařských tras v 
Beskydech v současné době sku-
tečně prakticky nejde nic udělat, 

Projekty přeshraniční 
spolupráce v Beskydech

zimní turistika je tu tedy značně 
okleštěná,“ prohlásil frýdecko-
-místecký radní Petr Rafaj.

V dalším programu přišla na 
přetřes i otázka získávání finanč-
ních prostředků z dotačních titulů. 
Příliv financí do Regionu Beskydy 
představoval úspěšně zrealizova-
ný program Fond malých projektů 
Interreg IIIA CZ-PL, spolufinan-
covaný Evropskou unií. Poslední 
platby z tohoto programu směřo-
valy na konta žadatelů v prosinci 
minulého roku a úplně poslední 
finance dorazí poslednímu ukon-
čenému projektu v nejbližší době. 
Region Beskydy se tak stal prvním 
z regionů na polské hranici, který 
program ukončil a jehož žadatelé 
dostali proplaceny své úspěš-
ně zrealizované a vyúčtované 
projekty. V rámci programu byly 
podporovány zejména regionální 
společenské, kulturní a sportovní 
aktivity, propagace v oblasti ces-
tovního ruchu, volnočasové akti-
vity. Žádat mohla města a obce, 
neziskové organizace sportovní a 
jiné organizace, spolky apod. Byly 
vyčerpány téměř všechny určené 
finanční prostředky programu a 
podle dotazů na další možnos-
ti dotací bude i v tomto roce o 
nástupnický program s názvem 
Cíl 3 značný zájem.  (pp)

VEDENÍ REGIONU BESKYDY: Schůzka na magistrátu určovala dal-
ší směr společného snažení.   Foto: Petr Pavelka

Na frýdecko-místecké radni-
ci proběhlo před koncem roku 
setkání tajemníků magistrátů 
statutárních měst. Jednalo se 
o první schůzku svého druhu, 
nyní by se ovšem podobné 
měly konat častěji, aby se 
letos uskutečnily v každém ze 
zúčastněných měst.

„Setkání jsme iniciovali my, 
přivítali jsme tajemníky z Ostravy, 
Opavy, Karviné, Havířova a také 
z Jablunkova a Oder. Byla to 
dobrá výměna zkušeností a infor-
mací, proto se na přelomu února 
a března uskuteční další schůzka 
v Opavě. U nás jsme především 
probírali základní legislativní změ-
ny, které se dotýkají měst v roce 
2008,“ uvedl tajemník frýdec-

Tajemníci si předávali zkušenosti
ko-místeckého magistrátu Petr 
Menšík. Podle něj se hlavy úřadů 
shodly především na nezbytnosti 
každodenního kontaktu a komu-
nikace mezi úředníky a volenými 
zástupci ve vedení měst a na 
tom, že letošní rok bude skuteč-
ně stěžejním pro výši objemu 
získaných finančních prostředků 
z fondů Evropské unie. „Tady 
budeme muset klást důraz na 
kontrolu při použití dotačních 
peněz, protože máme signály, že 
k případným pochybením se již 
nebude přihlížet s takovou bene-
volencí. Sebemenší zaváhání, 
byť jen formální, může tak vést k 
problémům s profinancováním či 
nutnosti dotace vrátit,“ upozornil 
tajemník Petr Menšík.  (pp)

Setkání s občany
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Osadním výborem Panské Nové 
Dvory pořádá dne 1. 2. v 17 hodin 
v restauraci U Hučky setkání s 
občany Panských Nových Dvorů.

Pozor na podvodnici
Magistrát města Frýdku-

-Místku varuje před ženou, která 
obchází domácnosti a snaží se 
od občanů vybírat nedoplatky 
za komunální odpad. Jedná se 
o podvodnici. Upozorňujeme 
občany, že místní poplatek za 
komunální odpad nebo poplatek 
ze psů je možno platit jen třemi 
způsoby, a to poštovní poukáz-
kou prostřednictvím pošty, ban-
kovním převodem z účtu nebo v 
hotovosti na finančním odboru v 
budově magistrátu na Radniční 
ulici. Jiná platba není možná. 

Na podvodnici v pondělí 7. led-
na upozornila jedna z obyvatelek 
města. Podle ní měla žena obar-
vené vlasy na červenou barvu, 
představila se jako pracovnice 
magistrátu a žádala zaplacení 
nedoplatku z místního poplatku za 
komunální odpad. Pohybovat se 
měla na ulici Anenská v Místku. 

Doporučujeme občanům, aby v 
případě, že někdo zazvoní u jejich 
dveří a žádá nedoplatek za místní 
poplatek ze psů nebo za komunál-
ní odpad, samozřejmě nic neplatili 
a ihned kontaktovali Policii České 
republiky na lince 158 nebo Měst-
skou policii na lince 156.

Tříkrálový průvod
Ve Frýdku-Místku se stejně 

jako loni uskutečnil v souvislosti 
s Tříkrálovou sbírkou stejnojmen-
ný průvod, kterého se zúčast-
nilo mnoho lidí, dětí, koledníků. 
Průvod s koňmi a králi obešel 
místeckou část a na Náměstí 
Svobody předali králové dary 
do živého betléma, zazpívali tam 
krásné koledy a písničky. Akce 
se aktivně zúčastnily děti s učiteli 
z 8. ZŠ, kteří secvičili i hranou 
scénku s oživlými figurkami v 
betlémě. Na závěr zazpíval sbor 
Smetana krásné koledy. Podle 
pořadatelů se celá akce uskuteč-
nila na podporu Tříkrálové sbírky, 
protože v našem městě se ještě 
stále mnoho lidí bojí otevřít své 
dveře koledníkům.

Centrum sportu
Schválený rozpočet města 

počítá s navýšením finančních 
prostředků pro Centrum sportu. 
Hokejový klub má přiklepnuto 
4,2 milionu, Fotbal Frýdek-Mís-
tek 1,8 milionu, Basketbalový 
klub rovný milion, oddíl házené 
SKP Frýdek-Místek ještě o 400 
tisíc více, volejbal Sokola Frýdek-
Místek může počítat s 1,7 milionu 
a po 800 tisících korun získá sle-
zanský oddíl atletiky a Beskyd-
ská šachová škola. 300 tisíc je 
vyčleněno pro Okresní radu Aso-
ciace školních sportovních klubů, 
čímž je suma zaokrouhlena na 
rovných 12 milionů. Dalších 1,1 
milionu je v rezervě na sportovní 
kroužky ve školách. (pp)

TAJEMNÍCI: Šéfové magistrátů statutárních měst se potkali ve Frýdku-
-Místku, aby si vyměnili zkušenosti s vedením úřadů.  Foto: Petr Pavelka

Začátek roku se každoroč-
ně pojí s veletržní sezonou 
v oblasti cestovního ruchu. 
Tradiční kolotoč startoval

zimní sezóně především o mapy 
lyžařských areálů s podrobnými 
technickými informacemi o sjez-
dovkách a o možnostech ubyto-
vání v jejich blízkosti. Tyto infor-
mace naše materiály podávají, a 
proto jsou také velmi žádané.“

Veletržní stánek Regionu 
Beskydy, který mezi ostatními 
přitahuje pozornost návštěvníků 
svou příjemnou koncepcí při-
pomínající útulnou beskydskou 
chalupu, je rozebíratelný a bude 
sloužit i na dalších veletrzích 
cestovního ruchu. „Zástupci rad-
nice absolvovali rovněž mnoho 
významných schůzek a debat 
nad projekty, které mohou vést 
k dalšímu získání dotačních pro-
středků,“ prozradil další přínos, 
mimo vlastní propagaci měs-
ta, vedoucí odboru územního 
a ekonomického rozvoje Petr 
Šabrňák.  (pp)

STOLETÝ JUBILANT: Primátorka Eva Richtrová blahopřála 
Štěpánovi Krejčímu ke stým narozeninám. Jubilant je v každodenní 
péči pečovatelky, ale na svůj věk je i přes absenci sluchu duševně 
svěží a zajímá se o okolní svět, byť už se tolik nemůže spoléhat na 
informace z televize. K dlouhověkosti mu podle něj pomohla jóga a 
odpírání neřestí, jako jsou cigarety či alkohol.       Foto: Petr Pavelka



3 Leden 2008Zpravodajství

Náměstek primátorky Petr 
Cvik pozval do velké zase-
dací síně frýdecko-místecké 
radnice vedení škol, jejichž 
zřizovatelem je město, aby si 
vyposlechli rady lektora Insti-
tutu EuroSchola, jak se dostat 
k financím z Evropské unie.

„Získat peníze z evropských 

Školy mají šanci na evropské peníze

ŠKOLY A EVROPSKÉ PENÍZE: Náměstek primátorky Petr Cvik 
(vlevo) přivedl před vedení městských škol odborného lektora, který 
napovídal, jak co nejlépe uspět při získávání finančních prostředků z 
Evropské unie.  Foto: Petr Pavelka

fondů je vždy administrativně 
náročné a školy jako jednotlivé 
subjekty to může odradit. Proto 
chceme jít cestou společného 
úsilí, kdy se školy domluví na pro-
jektu, který zastřešíme a budeme 
podporovat. Přes spolupracující 
agenturu bychom měli snadněji 
zvládnout i příslušnou adminis-

trativu,“ vysvětlil náměstek pri-
mátorky Petr Cvik, který má na 
starosti oblast školství. Lektor na 
semináři poradil, jakým směrem 
se mají myšlenky na eventuální 
společný projekt ubírat. Vede-
ní škol může vycházet z toho, 
že peníze se dají získat buď z 
Operačního programu vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost 
z Evropského sociálního fondu, 
nebo z Regionálního operačního 
programu, který řeší i investice 
do škol. Na výběr je nějakých 
300 aktivit, z nichž se dá vychá-
zet. Všechny směřují k tomu, aby 
se ve školách začalo dělat něco 
jinak, a stanoveno je pět priorit: 
Počáteční vzdělávání, Terciál-
ní vzdělávání, výzkum a vývoj, 
Další vzdělávání, Systémový 
rámec celoživotního vzdělávání 
a Technická pomoc. Ty obsahují 
projekty řešící zvyšování kvality 
ve vzdělávání, rovné příležitosti 
dětí a žáků, včetně těch se spe-

ciálními vzdělávacími potřebami, 
další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení. Dále je zde 
prostor na výměnu zkušeností 
mezi školami, rozvoj kariérového 
poradenství, podporu informač-
ních center na školách, stranou 
nezůstává environmentální 
oblast či rozvoj podnikatelských 

znalostí a schopností žáků. „Pro-
gram umožňuje podporu až do 
výše devadesáti procent nákladů 
projektu, takže by bylo hříchem 
se o získání peněz nepokusit. 
Věřím, že dospějeme k zajíma-
vému projektu, na který podporu 
získáme,“ uzavřel náměstek pri-
mátorky Petr Cvik.  (pp)

Před koncem roku se v 
kavárně Radhošť uskutečnilo 
setkání zástupců osadních 
výborů všech okrajových čás-
tí města s primátorkou Evou 
Richtrovou. V lehce sváteční 
atmosféře se především hle-
daly cesty, jak vzájemně ješ-
tě vylepšit spolupráci, i když 
každá místní okrajová část 
má vždy zásobník problémů, 
které místní lidé chtějí řešit.

„Byla to pravidelná schůzka 
před koncem roku, kde jsme 
zhodnotili, co se v jednotlivých 
okrajových oblastech podařilo, 
jakým způsobem je se vzne-
senými požadavky zacházeno, 
co osadní výbory nejvíce trápí a 
výhledy do dalšího období,“ shr-
nula obsah schůzky primátorka 
Eva Richtrová. Ta připomíná, že 
osadní výbory mají pro vylepšení 
komunikace s městem již zřízen 
samostatný odkaz na webových 

Primátorka se sešla s předsedy osadních výborůPrimátorka se sešla s předsedy osadních výborů

V RADHOŠTI: Před koncem roku si primátorka Eva Richtrová našla 
čas na setkání se zástupci osadních výborů, které mělo lehce sváteč-
nější charakter.   Foto: Petr Pavelka

stránkách města a znovu ocenila 
jejich význam. „Zástupci v osad-
ních výborech nejlépe ví, co místní 
trápí, docela se nám osvědčilo, že 
nám dávají tipy na investiční akce, 
které jsou zapotřebí. My o nich 
nechceme rozhodovat od stolu, 
jejich postřehy jsou pro nás cenné. 
Na druhou stranu si sami v praxi 
vyzkoušeli, že je nemožné vyhovět 

všem požadavkům a že se nelze 
zavděčit všem,“ podotkla primá-
torka, která si musela vyslechnout 
i některé ilustrační případy, jak 
je práce členů osadních výborů 
skutečně nevděčná. Osadním 
výborům přislíbila statistiku výdajů 
do jednotlivých okrajových částí, 
kterou se budeme zabývat i v něk-
terém z příštích zpravodajů.  (pp)

Město Frýdek-Místek reali-
zuje řadu opatření, které při-
spívají ke zlepšení životních 
podmínek tělesně postižených 
spoluobčanů. Poslední loňské 
setkání zástupců magistrátu s 
lidmi z organizací sdružujících 
zdravotně handicapované 
ukázalo, že i na jejich straně 
je mnohem větší spokojenost 
než v dřívějších letech.

Město je mohlo potěšit rea-
lizací několika akcí, například 
rekonstrukcemi a opravami 
chodníků, včetně bezbariéro-
vých úprav, na ulicích Na Poří-
čí, Slezská u Renty, Slezská u 
celní správy, Malý Koloredov, 
1. máje, V. Talicha, Frýdlant-
ská. Letos by navíc měly být 

Město myslí na tělesně postižené
ozvučeny všechny autobusy 
městské hromadné dopravy, 
v Křížovém podchodu budou 
doplněny akustické majáčky 
stejně jako madla u hlavního 
vstupu do budovy magistrátu, 
plánuje se zřízení přechodu pro 
chodce u restaurace U Hučky a 
do příslušných zásobníků oprav 
byla zapracována úprava trasy 
k novému úřadu práce, oprava 
schodů u Alberta, oprava nerov-
ností na lávce na ulici Riegrova 
a na ulici Žižkova. 

„Byli jsme upozorněni na 
některé další podněty, kterými 
se budou zabývat jednotlivé 
odbory,“ ujistil náměstek primá-
torky Petr Cvik, že si město v 
otázce snadnějšího soužití han-

dicapovaných rozhodně nevy-
bírá oddechový čas. Zástupci 
neziskových organizací tělesně 
postižených upozorňovali na 
některé problémy na zastáv-
kách i na zneužívání označení 
vozidel symbolem „vozíčkáře“. 
„O tomto problému víme, pro-
vádíme namátkové kontroly, ale 
pokud je již vozidlo zaparková-
no, většinou nelze zjistit, kdo s 
ním přijel,“ vysvětloval, na co 
vykukové hřeší, ředitel městské 
policie Václav Buček. Tělesně 
postižení už přinesli také připo-
mínky k novému autobusovému 
nádraží a znovu se se zástupci 
radnice a technických služeb se-
jdou na přelomu dubna a května 
tohoto roku.  (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
se stále snaží vylepšit doprav-
ní situaci na Střelniční ulici 
ve Frýdku. Poté, co zde došlo 
ke kompletní rekonstrukci 
vozovky, řidiči tu začali jezdit 
z kopce dolů závratnými rych-
lostmi a některé neodradilo 
ani osazení zpomalovacích 
ostrůvků po stranách. Dalším 
opatřením, které bylo realizo-
váno koncem roku, je osazení 
značky Průjezd zakázán.

„K řešení zakázání průjezdu 
jsme přistoupili na základě připo-
mínek občanů, které jsou většino-
vé. Máme sice i opačné reakce, 
ale speciálně v této lokalitě když 
v něčem vyhovíme, jiným se to 
nelíbí. Jsme přesvědčeni, že nová 
značka může přispět k dalšímu 
zvýšení bezpečnosti na této ulici, 
podobně jako u retardérů v podo-
bě ostrůvků. Ty se určitě neminuly 
účinkem, i když někteří jednotlivci 
berou i je jako výzvu k hazardní 
jízdě,“ hodnotil přínos opatření 
na Střelniční náměstek primá-
torky Petr Cvik. Vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský připomíná, že 
dopravní značky Průjezd zakázán 
byly instalovány v obou směrech 
jízdy a znamenají, že řidič nesmí 
takto označeným úsekem projet, 
aniž by jízdu přerušil, například 
za účelem naložení nebo složení 
nákladu.

Občané ulice Střelniční pouka-

Na Střelniční je průjezd zakázán
zovali na nebezpečnou hustotu 
provozu a rychlost projíždějících 
vozidel na této hustě zastavěné 
ulici s chodníkem na jedné straně. 
Magistrát jim dal za pravdu, že řidi-
či mohou v daném místě využívat 
dvouproudové vozovky s nízkým a 
plynulým provozem, která spojuje 
kruhový objezd na dolním konci s 
ulicí Bruzovskou stejně jako ulice 
Střelniční. „Na Střelniční stále hle-
dáme ideální řešení a vyhodnocu-
jeme přínos jednotlivých opatření. 
Prošli jsme si tu ale klasickým 
vývojem, který známe i z jiných 
lokalit jako například na cestě 
spojující Skalici s Baškou. Nejprve 
zde roky volají po nutnosti opravy, 
a když ji uděláme, tak hned lidé 
chtějí omezení rychlosti. Tak už 
to ale bývá, že na čerstvém povr-
chu jezdívají řidiči rychleji,“ uzavřel 
Miroslav Hronovský.  (pp)

STŘELNIČNÍ: Nové dopravní 
značení zakazuje plynulý prů-
jezd z Bezručovy ulice k Lidlu.

Foto: Petr Pavelka

Frýdecké náměstí patřilo hasičům
(Pokračování ze strany 1)

Slavnostní předání nové stří-
kačky bylo doplněno o ukázky 
zásahů a prohlídku hasičské tech-
niky Hasičského záchranného 
sboru z Frýdku-Místku a Ostravy, 
Odborného učiliště požární ochra-
ny, dobrovolných sborů z Frýdku 
a Dobré a sběratele historických 
vozidel. Předsta-
vil se například 
špičkový vypro-
šťovací vůz Mer-
cedes – Bizon, 
který ukázal svou 
sílu na vraku, 
jenž byl nejprve 
uhašen novou 
cisternou vysoko-
tlakou proudnicí a 
posléze na něm 
byl demonstro-
ván vyprošťovací 
manévr. Lidé 

ovšem vedle moderního vozové-
ho parku zaujal i hasičský veterán 
Praga RN, u něhož často cvakaly 
spouště kvůli snímkům do rodin-
ných alb. Vrcholem akce byla 
atraktivní ukázka záchrany osob 
z výšky, kterou provedla lezecká 
skupina z Hasičského záchranné-
ho sboru Frýdek-Místek.  (pp)

VYPOROŠŤOVÁNÍ: Hasiči udělali ze škodovky 
kabriolet a bezpečně vynesli „zraněného“ figuranta.

Foto: Petr Pavelka 
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S tím, jak to bylo dříve o 
Vánocích, se seznámily děti 
z mateřské školy „Skřivánek“ 
Slezská 770, Frýdek-Místek, ve 
Valašském muzeu v přírodě v 
Rožnově pod Radhoštěm.

Ve vzdělávacím programu 
byly ukázky zimních prací, přípra-
va na Vánoce a vánoční tradice.

Děti procházely valašskou 
dědinou se zastávkou v dřevě-
ných chaloupkách.

Ve škole se usadily do 

Výlet do vánočního skanzenuVýlet do vánočního skanzenu

malých lavic, vyslechly pana 
řídícího o chudé nadílce pro 
děti a zazpívaly si koledu „Pás-
li ovce valaši“. V dalších cha-
loupkách pak mohly vidět zdo-
bení perníčků, tkaní na stavu, 
předení na kolovrátku, výrobu 
vánočních ozdob z korálků, 
věštění z odlitků olova, řezbá-
ře a kováře při práci, pečení 
oplatků v oplatečnici.

V malé místnosti, kde bydlela 
celá velká rodina, děti zaujala 

pec, na které se vařilo i spalo, 
a vánoční stromeček, který pro 
nedostatek místa visel u stro-
pu. Cestou děti potkaly čerty s 
Mikulášem, který jim nabídl pro 
většinu dětí neznámé „křížaly“. 
V chalupě u hospodáře ochut-
naly medový perník a čaj z devíti 
bylin pro štěstí. Cestou domů 
vládla vánoční nálada plná oče-
kávání Vánoc.

MŠ Skřivánek, Slezská 770,
při ZŠ J. Čapka, F-M

V listopadu a prosinci 
2007 jsme se my – zástupci 
redakční rady našeho škol-
ního časopisu Devítkoviny 
– zúčastnili dvou víkendo-
vých soustředění pro mladé 
novináře a redaktory, které 
uspořádala ostravská redak-
ce internetového časopisu 
Sólokapr. Během obou víken-
dů v Ostravici nás překvapil 
nabitý program, kdy na odpo-
činek mnoho času nezbývalo. 
Museli jsme se otáčet jako 
opravdoví redaktoři. 

V listopadu jsme rozebírali 
úskalí novinařiny, vyrobili jsme 
novinový skandál, sestavili jsme 
televizní reportáž ze života žáků 
a učitelů a řešili jsme dosud 
neobjasněné, pravdivé kriminál-
ní případy z Moravy. 

Novinařina má na Devítce zelenou
V prosinci nás po prvním lis-

topadovém seznámení s novi-
nařinou čekalo něco mnohem 
náročnějšího. Připravili jsme 
rozhlasovou anketu, pro niž 
jsme zjišťovali, proč naši spolu-
účastníci na novinářské soustře-
dění přijeli a co od něj očekávají. 
Mluvili jsme na téma Vánoce u 
nás doma před televizní kame-
rou do opravdového hlasatel-
ského mikrofonu. Znamenalo 
to pro nás novou zkušenost 
a pobavily nás zvláště nepo-
vedené nahrávky, které jsme 
druhý den hodnotili. Nejvíce 
jsme se však těšili na slíbenou 
práci „v terénu“. Po skupinkách 
jsme se vydali do ulic, abychom 
oslovili místní občany a zjistili 
něco zajímavého z jejich života 
nebo se dozvěděli zajímavosti 
z jejich obce. Při rozhovorech 
jsme si zapisovali poznámky a 
nafotili jsme záběry pro budoucí 
novinový článek. Největší per-
lou naší reportáže byl rozhovor 
se samotným starostou obce 
Ostravice. Večer jsme nedočka-
vě čekali na vyhodnocení všech 
reportáží. A teď fanfáry – naše 
osmičlenná skupina z Devítky 
získala od poroty nejvíce hlasů. 
Odměna za první místo byla 
sladká a zmrzlinová. Třešničkou 
na zmrzlinovém dortu pak pro 
nás byl večerní taneční rej v dis-
kotékovém rytmu.
Anna Dašková, Veronika Hor-
ňáková, Sára Hradilová, 9. ZŠ

Dne 5. a 6. února (úterý, středa)
od 13 do 17 hodin proběhne
zápis do 1. tříd již tradičně
formou pohádkového putování. 
Letos ale prvňáčky
nevyhlíží princezna. Kdo to bude? 
Nechte se překvapit!
V příštím školním roce čeká na 
vaše děti zábavná výuka informa-
tiky s Baltíkem a nově anglického jazyka. Pro zájemce kroužky 
– baseballový (vedou zkušení trenéři), další sportovní a jiné... 
Na vás i na vaše děti se již těší vyučující Sedmičky. 

ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700 - Sedmička 
Rodičům budoucích prvňáčků

Netradiční příprava vánočních svícnů se uskutečnila na 5. ZŠ ve Frýdku-Místku ve 4.B třídě. Svícny 
a jiné vánoční ozdoby totiž vyráběli žáci společně se svými rodiči. Odborným poradcem jim byl 
známý zahradník Stanislav Blabla. Výrobky se jim povedly, za mnohé by se nemuseli stydět i 
profesionálové. Radost žáků i dětí byla o to větší, že ty krásné vánoční výrobky si připravili sami. 
Společně si slíbili, že v příštím roce budou vánoční ozdoby vyrábět opět.

Únorový zápis
Střední škola a Základní 

škola, Frýdek-Místek, 
Pionýrů 767, příspěvková 
organizace, sděluje, že 

zápis do 1. třídy základní 
školy speciální a praktické 
se koná 5. a 6. února 2008 
od 8,00 do 15.30 hodin ve 

školní budově na ul. Pionýrů 
767 ve Frýdku-Místku.

Zápis prvňáčků
Kompletní přehled

najdete na straně 8.
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Za Mikulášem si zajeli 6. pro-
since třeťáci 4. ZŠ až do skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm, aby 
se seznámili se životem našich 
předků. Exkurze tak navázala na 
právě probírané učivo předmětu 
Člověk a jeho svět.

Děti si přiblížily život lidí na 
vesnici před zhruba dvěma sty 

lety. Navštívily školičku, kovár-
nu, domečky, ve kterých se tka-
lo, peklo i přadlo. A protože byl 
předvánoční čas, mohly ochut-
nat tradiční vánoční pečivo a sle-
dovat výrobu vánočních ozdob. 
Přesvědčily se, že dřevěné měs-
tečko je krásné nejen v létě, ale i 
v zimě má své kouzlo. Nakoupily 

Čtyřka se bavila na ValašskuČtyřka se bavila na Valašsku

si dárečky pro své blízké.
Největším zážitkem pro děti 

bylo vidět pravé valašské čerty, 
ze kterých šel opravdu strach. 
Ještě že znaly nějakou tu kole-
du a čerti odešli s nepořízenou. 
Za pěkný výkon a odvahu si 
vysloužily od Mikuláše křížaly. 

Mgr. Radka Gebauerová 

JARMARK V MATEŘSKÉ ŠKOLE J. TRNKY: Již třetím 
rokem jsme se sešli, abychom si všichni trochu odpočinuli 
od předvánočního shonu, popovídali si o všedních radostech, 
a ne starostech, předali si mezi sebou zkušenosti o pečení, 
vaření a nakoupili nějaké drobnosti. Atmosféra byla opravdu 
vánoční, přátelská a ranní nadílka u stromečků zajisté přispěla 
k odpolední dobré náladě.

I my jsme odpočítávali 
dny a těšili se na Vánoce. 
Aby nám čas rychleji ubě-
hl, pořádáme každoročně 
vánoční dílny. Letos proběh-
ly 11. prosince. Ten den jsou 
u nás dveře otevřené nejen 
pro naše žáky a rodiče, ale 
taky pro rodiče s malými 
předškoláky.

Paní učitelky letos připra-
vily šest dílen. V první děti 

Čas adventní na 2. ZŠ
malovaly na sklo, ve druhé na 
porcelán, v další dílně vyráběly 
keramiku, jinde zdobily vánoční 
zvonky, taky si uvázaly advent-
ní věnec nebo vánoční svícen 
a v poslední dílně si vyrobily z 
včelího vosku svíčky.

Mnohým se nechtělo ani jít 
domů. Všichni si s sebou odná-
šeli náruč krásných výrobků a 
rozzářené oči radostí z toho, jak 
se jim to vše povedlo. 

Jako každý rok se náš před-
vánoční jarmark vydařil. Pro-
běhl 11. prosince v prostorách 
budovy 1. stupně a školní jídel-
ny. Každý návštěvník si určitě 
vybral z jeho bohaté nabídky.

Děti prodávaly všechno mož-
né, od perníčků, cukroví, vánoč-
ních ozdob, až po drobné hračky, 
plyšáky a sladkosti. Rodiče se 

Vánoční jarmark na Jedničce
podívali na vystoupení dětského 
pěveckého sboru Podsováček, 
poslechli si malé flétnisty a před-
vedla se i školní družina. Velký 
zájem byl o výtvarné dílny. Děti 
i rodiče zdobili zvonečky, svíč-
níky, hrníčky, vyráběli vánoční 
přání a keramiku. Nechybě-
lo ani občerstvení a všechny 
přítomné obveselovali čertíci 

a andělé. Akce se vydařila a 
těšíme se zase za rok. Učitelky
 a vychovatelky 1. stupně



6 Leden 2008Sport

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu

Plavání veřejnosti
Pondělí 15.00 - 19.00 - KENNY
Úterý 15.00 - 16.00 - plav. kroužek
Středa 17.00 - 19.00 v hodi-
nových intervalech
 20.00 - 21.00
Čtvrtek 15.00 - 19.00 - KENNY
 20.00 - 21.00
Pátek  15.00 - 16.00 - plavecký 
kroužek pro děti neplavce
16.00 - 17.00 - plav. kroužek
18.00 - 19.00 - plavání pro dospělé 
neplavce, 19.00 - 20.00

Ceny:
Dospělí 30 Kč, Děti do 10 let 20 
Kč, Záloha na klíč 20 Kč

Bazén na 11. ZŠ
Bazén uzavřen v období školních 
prázdnin, státních svátků,s ani-
tárních dnů a havárie. 
Telefon - bazén: 558 425 538 - 
kancelář: 558 425 520

Plavenky:
Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky: 20 vstupů - 500,-
Platnost plavenky je omezena 
do 26. 6. 2008. Plavenky (per-
manentní vstupenky) proplácejí 
zájemcům zdravotní pojišťovny.

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné 
na abonentku je levnější než 
jednorázové vstupné)
- žádné fronty (abonent se 
nezdržuje ne recepci platbou 
za vstup a rovnou vstupuje přes 

turniket, až do naplnění kapaci-
ty bazénu)
- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

středa  16. 1. 16:00 - 17:30  bruslení veřejnosti 
sobota  19. 1. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
neděle  20. 1. 16:00 - 17:30  bruslení veřejnosti 
středa  23. 1. 16:00 - 17:30  bruslení veřejnosti 
sobota  26. 1. 08:30 - 09:30  bruslení rodičů s dětmi 
neděle  27. 1. 16:00 - 17:30  veřejné bruslení
středa  30. 1. 16:00 - 18:30  KARNEVAL NA LEDĚ

Ceník bruslení veřejnosti a služeb
Děti do 4 let zdarma
Děti a mládež (4-18 let) 25,- 
Doprovod bez bruslí 25,- 

Dospělí 35,- 
Broušení bruslí 30,- 
Půjčování bruslařských bot 35,- 

sobota 19.1. 6+7 Uh.Hradiště 10:00 13:45
sobota 19.1. 3 Třinec 14:00 15:15
neděle 20.1. 4+5 Opava 09:00 12:00
neděle 20.1.  Jun+Dor ? 13:30 15:45
pátek 25.1.  Jun+Dor ? 18:30 20:45
sobota 26.1. 4 Krnov 10:00 11:30
sobota 26.1. 3 Krnov 11:45 13:00
sobota 26.1. Muži Studénka 17:00 19:15
neděle 27.1.  Jun+Dor ? 13:30 15:45

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – LEDEN 2008

Utkání hraná v lednu ve VSH Frýdek-Místek

MČR ve squashové čtyřhře
19.-20. ledna - Squashstorm, 

Křižíkova ul., Frýdek

Volejbal ženy – extraliga
Sokol Frýdek-Místek – Stře-
šovice - 26. ledna, 17 hodin

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 500,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

HÁZENKÁŠKÁ PŘÍPRAVA: Frýdecko-místečtí házenkáři si k domácímu zápasu pozvali extraligového lídra 
ze Zubří a podle toho to na palubovce vypadalo. Rozdíl ve výkonnosti byl až příliš patrný. Foto: Petr Pavelka

Rok 2007 v organizátorské 
práci oddílu atletiky TJ Slezan 
Frýdek-Místek se dá nazvat jako 
„zlomový“. Poprvé v historii se 
v našem městě konalo Mistrov-
ství České republiky. U přehra-
dy Olešná proběhlo mistrovství 
ČR v přespolním běhu. 

Přes obrovskou nepřízeň 
počasí se naši atleti své role 
zhostili důstojně a závody pro-
běhly i díky velké podpoře města 
na vysoké úrovni. Potěšitelné je, 
že na domácí půdě naši vybojo-
vali dvě medaile zásluhou Pete-
ra Mikulenky mezi muži a Petra 
Lukeše mezi žáky. Konala se 
řada dalších závodů. Na stadiónu 
to byla II. liga mužů i žen a čtyři 
kola Oblastního přeboru družstev 
žactva, slezanští pořádali Krajské 
finále družstev mladšího žactva, 
Krajský přebor jednotlivců žac-
tva a krajské finále Kinderiády 
pro nejmenší. Zabezpečili řadu 
školních závodů – okrskové kolo 
i krajské finále Poháru rozhla-
su, Atletický čtyřboj a Atletický 
trojboj pro 1. stupeň. Nechyběla 

Atletičtí organizátoři zaslouží uznání
ani Olympiáda pro mentálně 
postiženou mládež.

Pokračování měla Běžecká 
cena mládeže již 10. ročníkem 
s účastí 450 dětí. Běžecká Velká 
cena dospělých se dočkala již 
26. pokračování a bodovalo přes 
130 běžců. V rámci této celoroč-
ní soutěže zorganizoval oddíl 15 
závodů na dráze, v terénu i na sil-
nici. Největší na dráze byl mítink 
Májové závody, který provázelo 

sice chladné, ale slunečné poča-
sí. To přivedlo na start rekordních 
452 závodníků z 38 oddílů ČR, 
Slovenska a Polska. Hornická 
desítka se letos dočkala rovněž 
příjemnějšího počasí a na startu 
se sešlo 1282 běžců všech věko-
vých kategorií z celé ČR, Sloven-
ska, Polska, Bulharska a USA. 
Za odvedenou práci pro širokou 
veřejnost nezbývá nic jiného než 
atletům poděkovat.

HORNICKÁ DESÍTKA: S některými akcemi atletickému oddílu 
výrazně pomáhá město.   Foto: Petr Pavelka

V Novém Jičíně byl roze-
hrán druhý ročník Zimního 
fotbalového turnaje mlá-
deže. Na novojičínském fot-
balovém hřišti s trávou třetí 
generace a umělým osvětle-
ním se rozhořely boje star-
ších a mladších žáků. 

TJ Nový Jičín - Fotbal Frýdek-

Zimní turnaje fotbalové mládeže
-Místek starší žáci 2:3 (2:3)

Utkání starších žáků Nového 
Jičína a frýdecko-místeckých 
fotbalistů začalo pěkně zhurta. 
Již ve 4. minutě otevřel skóre 
hostující Krejčok. Domácí sta-
čili odpovědět o minutu později 
a v 8. minutě již hráči domácích 
o branku vedli. Ligoví žáci z 
Frýdku-Místku však dokáza-
li ještě do poločasu průběh 
utkání zvrátit. Ve 20. minutě 
nejprve srovnal na 2:2 Šigut a 
tři minuty před přestávkou skó-
roval Laštovička. Ve druhém 
poločase již žádný z týmů své 

brankové příležitosti nevyužil, 
a tak si Frýdecko-Místečtí při-
psali své první body.

Kromě žákovské kategorie 
se rozjel Zimní fotbalový turnaj 
v Novém Jičíně i pro doroste-
neckou kategorii. Fotbalistům 
Frýdku-Místku se na úvod 
dařilo. Starší dorostenci zdo-
lali domácí hráče 2:0, jejich 
mladší kolegové byli ještě o 
pět branek lepší.

Mladší dorost: TJ Nový Jičín 
– Fotbal Frýdek-Místek 0:7

Starší dorost: TJ Nový Jičín 
– Fotbal Frýdek-Místek 0:2

Beskydská šachová škola 
se při hodnocení roku 2007 
má čím pochlubit. Výčet 
sportovních úspěchů v sou-
těžích družstev je vynikající a 
potvrzuje, že nastavený směr 
ve výchově šachové mládeže 
ve Frýdku-Místku je směrem 

Úspěšná šachová družstva v roce 2007
správným. Přejeme všem čle-
nům Beskydské šachové ško-
ly v roce 2008 mnoho spor-
tovních úspěchů na národní i 
mezinárodní šachové scéně. 

Gratulujeme šachistům a 
děkujeme za vzornou reprezen-
taci Frýdku-Místku! 

Extraliga družstev – nejvyšší 
soutěž v ČR 

6. místo 
Extraliga družstev dorostu 
2. místo 
MČR družstev starších žáků 
1. místo 
(pokračování na straně 7)
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Z ATLETIKY

Z HOKEJE
Dorost

HC Frýdek-Místek - HC Žďár 
nad Sázavou 2:5 (1:3,1:1,0:1)
15. Slípek (Dubčák), 21. Slípek 
(Sovadník) 

Sedmáci
HC Frýdek-Místek – SK Karvi-

ná 6:4 (3:3,1:0,2:1)
1. Strkač (Sonnek, Volný), 10. 
Sonnek, 12. Volný (Rykala), 
29. Rykala (Fojtík, Huser), 45. 
Blažek, 60. Volný (Rykala)

kluci „7“ – rodiče 6:7
Branky dětí: Volný 2, Šimek, Gavlas, 

Rykala, Fojtík z trestného střílení
Branky otců: Beran-Libiger 
3, Mičulka, Machura, Blažek, 
Kurajský

Třeťáci
HC Vítkovice Steel „A“ 

– HC Frýdek-Místek „A“ 9:2 
(0:1,2:1,4:0,3:0)

Sestava FM „A“: Ondřej Zimmer-
mann - Michal Svoboda, Patrik 
Srníček, Toník Popek, Jaroslav 
Bátra, Pavel Jalůvka, Matěj Vlá-
čil, Dan Svoboda, Milan Prokop
Trenér: Michal Bobok

Rekordní Říha
Skupina chodců a běžců 

atletického oddílu TJ Slezan 
Frýdek-Místek testovala svou 
formu na závodech v Olomouci. 
Ve skvělém světle se představil 
dorostenecký mistr republiky v 
chůzi Roman Říha. Na trati 3000 
m chůze se sešlo početné pole 
startujících včetně řady medai-
listů z mistrovství ČR. Roman 
Říha se v prvním kilometru držel 
za vedoucí dvojicí Malysa a 
Schrom. Ve druhém kilometru 
nastoupil a jeho tempu soupeři 
nestačili a Roman jasně zvítězil 
v novém, velice kvalitním oddílo-
vém rekordu 12:56.2 min. První 
test na Světový pohár, který by 
ho měl čekat v květnu, tak vyšel 
opravdu skvěle. Výborně si vedli 
i další chodci. Mezi žákyněmi 
zvítězila Vendula Radová v 
osobním rekordu 19:30.4 min. 
před Simonou Dresslerovou 
20:33.1 min. Mezi dorostenkami 
byla nejrychlejší Petra Kubačá-
ková za 19:50.90 min. Všechna 
děvčata splnila limit na halové 
mistrovství České republiky. 

Výborně si vedli rovněž běžci 
v běhu na 1500 m. Mezi muži 
zvítězil Miroslav Lepíček 4:21.34 
min. před Janem Šrubařem, 
mezi dorostenci pak Petr Lukeš 
ve velice kvalitním čase 4:26.56 
min. V dorostenkách byla nej-
lepší Ivana Matušková. Všem 
děkujeme za vzornou reprezen-
taci oddílu i města. 

Ostravská vítězství 
Letošní atletická sezóna 

byla zahájena. Na sobotních 

halových závodech žactva ve 
vítkovickém atletickém tunelu si 
vedly žákyně Slezanu Frýdek-
-Místek výborně. V běhu na 60 
m zvítězila Kristýna Vepřeková 
časem 8.66 s. Do finále se pro-
bojovaly rovněž Nikola Horňáč-
ková a Veronika Moškořová. Ve 
skoku dalekém se do osmičlen-
ného finále probojovala hned 
čtveřice našich děvčat. Nejlépe 
si vedla Nikola Horňáčková, 
která zvítězila výkonem 4.84 m. 
Dále skončila 4. Beáta Marková 
4.49 m, 6. Anna Šmídová 4.37 
m a 8. Kristýna Vepřeková 4.22 
m. Do finále na 60 m překážek 
se probojovaly Nikola Horňáč-
ková časem 10.25 s a Anna 
Š m í d o v á 
10.27 s. 
Děvčatům 
blahopřeje-
me k před-
v e d e n ý m 
výkonům.

Spole-
čenský 
večírek
At le t i c -

ký oddíl 
TJ Slezan 
F r ý d e k -
- M í s t e k 
připravil v 
roce 2007 
již 26. roč-
ník Běžec-
ké Velké 
c e n y . 
Slavnostní 
vyh lášen í 
nejlepších 

rekreačních a kondičních běž-
ců našeho regionu za loňský 
rok se uskuteční v sobotu 19. 
ledna od 19 hodin v restauraci 
Carbon v Místku. Po loňské 
úspěšné premiéře se tak stane 
v rámci Společenského večír-
ku. Zváni jsou všichni atleti, 
rodiče a příznivci atletiky. 
Hlavní náplní večera pak bude 
hudba, zábava a tanec. Chy-
bět nebude ani bohatá tom-
bola, kterou tradičně mohou 
obohatit ceny od každého z 
účastníků. Vstupné je 100 Kč 
a vstupenky je dobré zajistit 
předem na stadionu TJ Slezan 
ve Frýdku. Srdečně zve výbor 
atletiky

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ PROBĚHNUTÍ: Stalo se již tradicí, že 
atleti Slezanu Frýdek-Místek nezahálí ani na Nový rok. A tak rov-
něž 1. ledna roku 2008 nemohlo chybět kondiční novoroční pro-
běhnutí. Skupinka atletů se za typického zimního počasí šla lehce 
proběhnout a nabrat síly do dalšího náročného tréninku. 

(Pokračování ze strany 6)
MČR družstev mladších žáků 
1. místo 
MČR škol v šachu, kategorie 

1.-5.třída 
2. místo - 8.ZŠ Frýdek-Místek 
4. místo - 6.ZŠ Frýdek-Místek 
MČR škol v šachu, kategorie 

6.-9.třída 
1. místo - Čtyřleté a osmileté 

soukromé gymnázium Frýdek-
-Místek 

4. místo - Gymnázium P. Bez-
ruče Frýdek-Místek 

MČR škol v šachu, kategorie 
středních škol 

4. místo - Gymnázium 
P.Bezruče Frýdek-Místek 

XIV. Visegrad (HUN) 
1. místo 
Bílá věž - Moskva (RUS) 
2. místo 
The Cup of Arctic - Salekhard 

(RUS) 
5. místo 
1. Euroliga žákovských 

družstev (POL) 
4. místo 

Úspěšná šachová družstva v roce 2007

MISTŘI ČR: Družstvo starších žáků

Členové Beskydské šachové školy se mohou za 
rok 2007 pochlubit celou řadou sportovních úspě-
chů v mistrovských soutěžích jednotlivců a i v celé 
řadě turnajů. 

Dokázali získat na mistrovstvích ČR celkem: 4x 
1. místo, 5x 2. místo, 3x 3. místo 

Vybojovali na mistrovstvích Moravskoslezského 
kraje: 23x 1. místo, 14x 2. místo, 11x 3. místo 

Gratulujeme šachistům a děkujeme za vzornou 
reprezentaci Frýdku-Místku! 

MČR juniorek 
3. místo - Kristýna Novosadová 

MČR dorostenek 
2. místo - Kristýna Novosadová 

MČR mládeže 
1. místo - Vendula Nováková, Bujnošek Tomáš 
2. místo - Magdaléna Miturová, Natálie Kaňáková, 

Nejlepší šachisté loňského roku

Tomáš Pavelek 
Tomáš Pavelek, Matyáš Marek 

MČR mládeže v rapid šachu 
1. místo - Tomáš Pavelek, Jakub Rabatin 
3. místo - Klára Zemková, Michael Kubík 

Mistrovství světa mládeže v šachu 
H8 - 27.místo Matyáš Marek (123 hráčů) 
H10 - 49.místo Tomáš Pavelek (156 hráčů) 
H12 - 70.místo Tomáš Bujnošek (154 hráčů) 
H18 - 39.místo Jiří Kočičák (114 hráčů) 

Mistrovství Evropy mládeže v šachu 
D10 – 38.místo Vendula Nováková (58 hráček) 
D14 – 47.místo Magdaléna Miturová (73 hráček) 
D18 – 25.místo Kristýna Novosadová (55 hráček) 
H10 – 68.místo Matěj Svoboda (92 hráčů) 
H12 – 39.místo Tomáš Bujnošek (91 hráčů) 
H16 – 30.místo Tomáš Pecha (88 hráčů) 
H18 – 61.místo Jiří Kočičák (74 hráčů) Tomáš Bujnošek
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Vážení rodiče budoucích prv-
ňáčků, zápis do prvního ročníku 
základních škol zřizovaných sta-
tutárním městem Frýdek-Místek 
proběhne ve dnech 5. února a 
6. února 2008 (úterý, středa).

V Základní škole a mateřské 
škole Frýdek-Místek – Chlebo-
vice, Pod Kabáticí 107, příspěv-
ková organizace, a v Základní 
škole a mateřské škole Frýdek-
-Místek – Skalice 192, příspěv-
ková organizace, pouze dne
5. února 2008.

Přehled školských obvodů 
spádových škol

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

Školský obvod spádových škol:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254, www.5zsfm.cz 

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

www.devata.cz 
Antala Staška, Bruzovská, 

Čs. červeného kříže, Divišova, 
Dlouhá, Dr. Jánského, El. Krás-
nohorské, Fügnerova, Gajdo-
šova, Gogolova, Jabloňová, H. 
Salichové, Habrová, Heyduko-
va, Horní, Hutní, 

I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. 
Purkyně, Javorová, Jiřího Hake-
na, Jaroslava Haška, Josefa 
Kajetána Tyla, J. Kaluse, Jose-
fa Skupy, 2. května, K Hájku, 
K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Míru, Mariánské 
náměstí, Maryčky Magdonové, 
Maxe Švabinského, Na Aleji, Na 
Bažinách, Na Kopci, Na Stráni, 
Nad Lipinou, Nad Mostárnou, 
Na Podlesí, Nad Rybníkem, Nad 
Stadionem, Olbrachtova, Petra 

Zápis do prvního ročníku základní školy
Cingra, P. Jilemnického, Pod 
Školou, Pod Vodojemem, Puš-
kinova, Resslova, Revoluční, 
Rokycanova, Růžový pahorek, 
Rybnická, Stanislava Kostky 
Neumana, Skautská, Slunečná, 
Sokolská, Střelniční, Škarabelo-
va, Tichá, Tolstého, Topolová, 
U Nemocnice, U Zavadilky, V. 
Vantucha, Zátiší.

Školský obvod spádové školy:
- Základní škola národního 

umělce Petra Bezruče, Frýdek-
-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, 

www.1zsfm.cz
Bruzovská, Cihelní, Dr. Van-

čury, Dolní, Horymírova, Farní, 
Hasičská, Hluboká, Husova, 
Josefa Hory, Jana Švermy, Joži 
Uprky, Jeronýmova, Jiráskova, 
Klicperova, Karolíny Světlé, 
Mánesova, Na Půstkách, Pod-
lesní, Prokopa Holého, Rad-
niční, Řeznická, Smetanova, 
Střelniční, Tř. T. G. Masaryka, 
Těšínská, Třanovského, Zámec-
ké nám., Žižkova.

Školský obvod spádových škol:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Jana 
Čapka 2555, www.2zsfm.cz
- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109, 

www.11zsfm.cz
Bedřicha Václavka, Černá 

cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyr-
še, Hlavní třída, Josefa Kavky, 
Jiřího z Poděbrad, Kpt. Nálep-
ky, Kostikovo náměstí, Krátká, 
Malá, Na Vyhlídce, Nádražní, 

Národních mučedníků, Na Poří-
čí, Novodvorská, Nové Dvory-
Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Okružní, Ó. 
Łysohorského, Pekařská, Pod 
Zámečkem, Příkrá, Růžová, 
Potoční, Přemyslovců, Sokola 
Tůmy, Sadová, Svatoplukova, 
Šeříková, tř. T. G. Masaryka, 
Těšínská, Třešňová, Viléma 
Závady, V Zahradách, Bavlnář-
ská, Dr. Petra, J. Božana, Jana 
Čapka, Jiřího Mahena, Lipová, 
Mikoláše Alše, M. Chasáka, 
Na Veselé, Na Výsluní, Panské 
Nové Dvory, Slezská, Slavíčko-
va, Staroměstská.

Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek, 
Československé armády 570, 

www.osmicka.cz
Bahno-Štandl, Beskydská, 

Brožíkova, Březinova, Boženy 
Němcové, Čajkovského, Česko-
slovenské armády, Dr. Antonína 
Vaculíka, Fibichova, Foglarova, 
Foerstrova, Jiřího Trnky, Kollá-
rova, Kolaříkova, Lidická, 17. lis-
topadu, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Ondrášova, Ostrav-
ská, Piskořova, Pod Štandlem, 
Příborská, Raisova, Vítězslava 
Nezvala, Vrchlického.

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

Pionýrů 400, www.6zs.fm.cz
Anenská, Antonínovo náměs-

tí, Dvořákova, Erbenova, Farní 
náměstí, Hálkova, Hlavní třída, 

Jaroslava Lohrera, J. Opletala, 
Josefa Václava Sládka, Karla 
Hynka Máchy, Libušina, Malé 
náměstí, Malý Koloredov, Na 
Příkopě, Náměstí Svobody,
8. pěšího pluku, Ostravská, 
Pionýrů, Pivovarská, Riegrova, 
Spořilov, Stará cesta, Štursova, 
Tržní, U Staré pošty, Vojanova, 
Wolkerova, Zahradní.

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

Komenského 402,
www.4zsfm.cz

Beskydská, Bezručova, Bohu-
slava Martinů, Emy Destinové, 
Družstevní, F. Čejky, Františka 
Linharta, Frýdlantská, Havlíč-
kova, Janáčkova, Jungmanno-
va, 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, Rudolfa 
Vaška, Svazarmovská, Školská, 
U Náhonu, Vojtěcha Martínka, 
Zborovská, Zelená, Zdeňka Ště-
pánka.

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

1. máje 1700, www.7zsfm.cz 
Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, 

Bahno-Rovňa, Beethovenova, 
Bezručova, Březová, Čelakov-
ského, Družstevní, Frýdlantská, 
Fráni Šrámka, Gagarinova, 
Josefa Myslivečka, Josefa 

Suka, Ke Splavu, Křížkovského,
1. máje, Mozartova, Myslbeko-
va, Na Konečné, Palackého, 
Politických obětí, Stará Rivie-
ra, Říční, 28. října, Svatopluka 
Čecha, Třebízského, U Ostravi-
ce, Václava Talicha.

Školský obvod spádové školy:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 320,

www.zs.liskovec.cz
Administrativně správní úze-

mí města Frýdek-Místek tvořené 
částí: Lískovec.

Školský obvod spádové školy: 
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek - Skalice 
192, příspěvková organizace

www.skolaskalice.cz
Administrativně správní úze-

mí města Frýdek-Místek tvořené 
částí: Skalice.

Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek 

– Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace
www.zschlebovice.cz

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

- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek, 

Škarabelova 562,
http://specskolynadeje.cz

Školský obvod není stanoven.
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O přírodě v přírodě na Hatích

„Když jsme se naučili létat jako ptáci,
potápět se do vody jako ryby,

zbývá nám jen naučit se
žít na zemi jako lidé!“

 G. B. Shaw
Uvedené motto je podtex-

tem celého projektu „O přírodě 
v přírodě“ na Hatích, který byl 
pro rok 2007 ukončen začátkem 
listopadu.

Ve Středisku ekologické 
výchovy na Hatích se letos výu-
ky zúčastnilo 1 643 žáků základ-

ních škol Frýdku-Místku (1459 
žáků), ZŠ Staříč (68 žáků), ZŠ 
Skalice (36 žáků), ZŠ Sviadnov 
(59 žáků) a ZŠ Baška (21 žáků). 
Uvedený počet účastníků svědčí 
o stálém zájmu žáků i učitelů o 
tuto výuku.

Toto krátké zhodnocení je 
poděkováním lektorů a organizá-
torů výše uvedeného projektu žá-
kům i učitelům základních škol.

V neposlední řadě patří podě-
kování za zájem a podporu 

Zastupitelstvu Statutárního města 
Frýdku-Místku, vedoucí odboru 
životního prostředí Aleně Kacířové 
a paní primátorce Evě Richtrové. 

Zájemci o výuku „Jaro 2008“ 
mají možnost zajistit si pro své 
žáky vhodný termín již dnes u 
vedoucího projektu pana Marti-
na Gavlase na telefonním čísle 
Stanice mladých turistů Frýdek-
-Místek 558 435 067 nebo 558 
647 694 či na e-mailové adrese 
martin.gavlas@centrum.cz.

Začátkem roku 2006 se 
poprvé otevřely dveře poradny 
pro občany Frýdku-Místku a 
přilehlého okolí, kteří se dostali 
do nepříznivé životní situace a 
hledali pomoc. Za 24 měsíců je 
občané otevřeli již 525krát. 

Pracovníci Občanské poradny 
jim pomáhali najít možná řešení 
jejich problému prostřednictvím 
informací, rad, praktické pomoci 
při vyplňování úředních listin, při 
psaní dokumentů na různé insti-
tuce a případné další pomoci. 

Občané hledali pomoc a 
odpovědi nejčastěji v těchto 
oblastech:
Bydlení
Zaměstnání
Rodina a majetek, dědictví 
Náhrada škody, dluhy, exekuce 
Sousedské vztahy 
Ochrana spotřebitele 
Sociální podpora, sociální péče 
Občanství a lidská práva 
Školství
Zdravotnictví

Při hledání možných řešení 
životní situace občana vychá-
zejí poradci z platných právních 
norem. Konzultace s poradcem 
je bezplatná a diskrétní. Probí-
há většinou na úrovni osobního 

Občanská poradna při Centru
nové naděje slaví druhé výročí

rozhovoru, ale také telefonicky 
nebo formou písemného dotazu. 
Osobní setkání je výhodnější 
domluvit telefonicky předem.

Kontakt:
Občanská poradna

při Centru nové naděje
Dolní 96 (žlutý domeček za 

Kauflandem) 
738 01 Frýdek-Místek
tel./fax: 558 439 823 

e-mail:
obcanskaporadna@cnnfm.cz

www.cnnfm.cz
Konzultační hodiny: 

Po 8:00-12:00
Út pro objednané 

St 8:00-16:00
Čt pro objednané

Pá 8:00-12:00
Občanská poradna při Centru 

nové naděje poskytuje odborné 
sociální poradenství, je registrova-
nou sociální službou u Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje. 
V prosinci loňského roku se sta-
la členem Asociace občanských 
poraden ČR. Spolupracuje se Sta-
tutárním městem Frýdek-Místek, 
které společně s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí finančně 
přispívá na její provoz, za což jim 
patří velké poděkování.

Frýdecko-místecká Mateřská 
školka Beruška ukončila unikátní 
projekt financovaný Evropskou unií 
pod názvem Chceme začít znovu, 
který pomohl mnoha ženám s 
malými dětmi, aby ve svém životě 
dokázaly něco změnit.

Mateřinka jim totiž dokázala 
nejen nabídnout vzdělávání, ale v 
době kurzu se jim současně posta-
rat o ratolesti, což je velmi ojedinělý 
přístup, který ženy vysoce ocenily. 
Kurzy přinesly výsledky, vysoké 
procento absolventek si již našlo 
práci a některé se dokonce pustily 
do podnikání. Na závěr kurzu se 
mnohé z nich nechaly slyšet, že 
jim projekt doslova změnil život. 
Jejich vzdělávání mělo hladký prů-
běh díky zajištěnému hlídání dětí, 
což ocenily rodiny, jimž odpadly 
starosti, které při jiných rekva-
lifikacích nutně musí řešit. A co 
maminky například zvládly? Učily 

MŠ Beruška rekvalifikovala maminky
se s psychology porozumět samy 
sobě, lépe reprezentovat vlastní 
osobu, seznámily se se základními 
právními předpisy, základy práce s 
počítačem včetně internetu, pro-
nikly do problematiky účetnictví a 
podobně. 

„Matky na mateřské dovolené 
bývají často v nepříjemné izolaci, 
projekt mateřské školky Beruš-
ka jim tudíž určitě velmi pomohl. 
Jsme rádi, že si toto zařízení takto 
smysluplně dokázalo sáhnout na 
evropské peníze. Ženy s dětmi 
to na trhu práce nemají jednodu-
ché, ovšem doufáme, že se to i 
s ohledem na nové aktivity v prů-
myslových zónách zlepší,“ zhod-
notil projekt Chceme začít znovu 
náměstek primátorky Petr Cvik.

Celý projekt byl spolufinan-
cován Evropským sociálním 
fondem a financemi ze státního 
rozpočtu.  (pp)

Nadace Partnerství a Briti-
sh Council vyhlašují soutěž s 
názvem CO2 Vy na to? Smys-
lem soutěže je navrhnout opat-
ření, která sníží množství emisí 
CO2 v každodenním životě 
– v zaměstnání, ve škole nebo 
doma. Přihlásit se mohou jed-
notlivci i malé týmy do pěti lidí ve 
věku 20-35 let. Mezi tři nejlepší 
projekty odborná komise roz-
dělí částku 150 tisíc korun. Své 
návrhy mohou zájemci zasílat 
nejpozději do 29. února 2008. 

Podobný typ soutěže je u 
nás vyhlašován poprvé. Mladí 
lidé, kteří se nebojí neotřelých 

Vyhrajte v soutěži snižování emisí CO2
řešení, by si tedy tuto možnost 
neměli nechat ujít. „Přijímá-
ny budou projekty zaměřené 
na technologická řešení nebo 
organizační opatření vedoucí 
k úsporám energií a tím i ke 
snížení emisí CO2. Záleží pouze 
na soutěžících, zda dosáhnou 
úspor změnou svého chová-
ní, organizace práce, dopravy 
či vytápění. Vyloučeny budou 
pouze ryze investiční projekty 
typu zateplení budov,“ upřesňu-
je Zbyšek Podhrázský z Nada-
ce Partnerství.

British Council, který soutěž 
inicioval, se snaží podněcovat 

diskuzi o klimatických změnách 
dlouhodobě a na mezinárod-
ní úrovni. „V celoevropském 
průzkumu provedeném British 
Council mezi mladými lidmi 
uvedlo 50 procent respondentů, 
že ekologické otázky a proble-
matika klimatických změn patří k 
těm, které je nejvíce znepokoju-
jí,“ uvedla Jana Hecová z British 
Council a dodala, že v letošním 
roce bude zahájena evropská 
část celosvětového klimatického 
programu, která ponese název 
Europe Low Carbon Challenge. 

Soutěž je určena mladým 
lidem ve věku 20–35 let, kte-
ří trvale žijí na území ČR. 
Odborná komise bude hodno-
tit především neotřelost řeše-
ní, možnost jeho opakování a 
snadnou realizovatelnost. Své 
návrhy mohou soutěžící posí-
lat nejpozději do 29. února 
2008, přihlášku a více infor-
mací naleznou na internetové 
adrese www.emiseco2.cz. 
Vyhlášení výsledků se usku-
teční 27. března u příležitosti 
mezinárodní konference o 
změnách klimatu v Brně. 

Kontakt: Zbyšek Podhráz-
ský, Nadace Partnerství, e-mail: 
zbysek.podhrazsky@nap.cz,
tel.: 515 903 129; Jana Hecová, 
British Council, e-mail: jana.
hecova@britishcouncil.cz.

30. ledna 2008
Výtvarná dílna – Ozdobné 
mýdlo a tašky z kalendářů

místo: SMTu, čas: 15,30 – 18 h
cena. 20 Kč

informace: Pavla Kozáková
21.-25.ledna 2008

Lyžařský kurz pro mateřské 
školy Frýdek

Místo: Morávka Zlatník
Informace: Martin Gavlas

1.- 3. února 2008
Ledová Praha

Celostátní akce, kde si děti mohou 
prohlídnout muzea, kulturní památ-
ky a další objekty hl. města.

Informace: Renata Bortlíčková
Připravuje se tradiční jarní 

tábor na VIŠŃOVCE v termí-
nu 25. - 29. února 2008.

Na Stanici bude opět probíhat pří-
městský tábor v době jarních prázd-
nin. O děti se postaráme v době od 
8 do 15 hodin. Každý den nás čeká 
jiný program. Za příznivých sněho-
vých podmínek zavítáme také na 
některou z beskydských sjezdovek. 
Bližší informace o připravova-
ných akcích a letáky s podrob-
nostmi získáte přímo na SMTu, 
tel. 558 435 067 nebo 558 647 
594 nebo na http://smtufm.cz

Stanice mladých turistů Frýdek-Místek, příspěvková
organizace, Pionýrů 764, 738 02 Frýdek-Místek 

Dali jste si novoroční záva-
zek, že zhubnete? Hubněte 
s rozumem a MUDr. Šárkou 
Andělovou, CSc. Ve Frýdku-
-Místku zahajujeme již tradič-
ně nový cyklus skupinového 
kurzu snižování nadváhy – 
STOP obezitě pod lékařským 
dohledem.

„Zázračné diety nepomáhají. 
K trvalým úbytkům je třeba zvolit 
způsob, při kterém nestrádáme, 
zdravotně nás nepoškozuje a 
přitom nějaké kilo ztratíme a 
posléze si upravenou hmotnost 
udržíme,“ upozorňuje MUDr. 
Šárka Andělová, CSc., která se 

touto problematikou zabývá. 
„V odborných kurzech pod 

lékařským dohledem je riziko, 
že ztracená kila opět přiberete, 
minimální. Tato skutečnost je 
potvrzena praxí.“ 

Kromě individuální terapie mají 
zájemci možnost navštěvovat 
skupinový kurz. Kurzy probíhají 
vždy v úterý od 17.00 do 19.30 
hod. po dobu 12 týdnů. Předpo-
kládané zahájení 22. 1. 2008 (pří-
padná změna dle naplněnosti).

Bližší informace získáte na 
www.emnxxl.cz nebo na tel./fax 
596 110 439, mobil 774 345 868 
nebo 731 464 387.

Hubněte s rozumem a lékaři
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Modrá pyramida, stavební spořitelna a.s., nabízí všem občanům a klientům své 
služby v oblasti státem podporovaných produktů, finanční a úvěrové poradenství, 
pomoc při správě Vašich smluv.
- stavební spoření
- úvěry a Hypoúvěry
- penzijní připojištění
- pojištění majetku a osob
- spoření pro děti do 15 let vč. za uzavře-

ní smlouvy  50.000,- CČ = ZDARMA a 
do 200.000,- SLEVA 50% z poplatku
= max. 750,- Kč

- spoření pro děti od 16-21 let SLEVA na poplatku 50% z max. CČ 200.000,- Kč

PORADENSTVÍ ZDARMA
Alena Míčková, alena.mickova@mpss.cz, mobil: 731 518 884, tel.: 558 692 955

Anna Kuboňová, anna.kubonova@mpss.cz, mobil: 737 322 083

ABIVIA s.r.o.
Nabízíme spolupráci

s nebankovním sektorem při 
nabídce úvěru. Schvalovací 
místo online ihned. Provize 
5,4% až 9 % z výše úvěru, 

prostupnost až 50 %. 

Tel: + 420 608 50 21 21 

Pro inzerci volejte
603 249 743

Nabízí služby zubního hygienisty
Ostraňování zubního kamene, plaků
Instruktáž moderních metod čištění zubů a celkové 
hygieny dutiny ústní u dětí a dospělých.
Úhrada přímou platbou
Objednávka na tel.: 558 900 343

Pobyty v solné jeskyni
Permanentka na pobyt je i vhodným dárkem pro 
děti a dospělé.
Upozorňujeme, že většina zdravotních pojišťoven 
permanentky částečně hradí.
www.jeskyne.pkmistek.cz
Objednávka na tel.: 558 900 117

Vyšetření osteoporózy denzitometrem
Objednávka na tel. 558 900 243

Rehabilitační služby
Dárkové balíčky služeb jsou i vhodným dárkem, u 
zaměstnanců možná úhrada z FKSP. 
Koupele, lymfodrenáže, zábaly, masáže a jiné 

služby pro podporu Vašeho zdraví.
Objednávka na tel.: 558 900 182, 558 900 159

Poliklinika-Místek s.r.o., www.pkmistek.cz
Alergici pozor!

Biochemická laboratoř
ve 4. patře polikliniky nabízí:

Vyšetření potravinové nesnášenlivosti proti 90 
základním potravinám včetně zhodnocení výsledků 
imunologem. 
Nad rámec zdravotního pojištění základní bioche-
mická a hematologická vyšetření
a speciální vyšetření. Denně 6.30-15.00
Více na www.bhlab.cz
Tel.: 558 900 321, 558 900 336

Lékárna Medica nabízí k běžným službám
poradenství v oblasti dermokosmetiky pro proble-
matickou pleť 
vlasovou kosmetiku, speciální dětskou kosmetiku
měření tlaku.
Přemýšlíte o vhodném dárku pro rodiče, 
manželku?
Zakupte v lékárně dárkovou kartičku pro vlast-
ní výběr obdarovaného.

Při odběru zboží v lékárně za hotové nad 1 000 Kč, zdarma jednorázový vstup do solné jeskyně.

Český statistický úřad

organizuje první výběrové 

šetření o vzdělávání dospělých. 

Do šetření bylo náhodně vyloso-

váno 7800 domácností z různých 

obcí, včetně Frýdku-Místku. 

V období do 22. února navští-

ví vybrané domácnosti tazatelé 

a na základě rozhovoru s oso-

bami narozenými v letech 1943 

až 1982 vyplní dotazník.

Více informací na tel.: 595 

131 229, e-mail: jirina.strizova-

czso.cz
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

 k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 55,34 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 13,55 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 13,26 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 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)

6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 37,30 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,06 m2 (V.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,06 m2 (V.NP)
3) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,40 m2 (VI.NP)

u Kina Petra Bezruče v prosinci 
mob. sběrna nebude
u Kina Petra Bezruče 29.1. - 31.1.
u Kauflandu  15.1. - 17.1.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
u Billy  22.1. - 24.1.
Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10:00 
do 18:00 h. (dle harmonogramu).

K závěru se blíží realizace 
vzdělávacího projektu z ESF 
„Vzdělávání – cesta ke zvyšová-
ní kvality poskytovaných sociál-
ních služeb ve frýdecko-místec-
kém regionu“

Do úplného finále se dostá-
vá projekt, který měl za cíl 
nastartovat profesní vzdělá-
vání sociálních pracovníků a 
pracovníků v sociální péči, kteří 
působí na frýdecko-místeckém 
magistrátu a v příspěvkových 
organizacích města.

Nový zákon o sociálních služ-
bách stanovil jednoznačně důraz 
a tím i požadavky na profesní 
vybavenost zaměstnanců, kteří 
pracují v sociální oblasti. Nejde 
tedy jen o povinné vzdělání, ale 
o celoživotní vzdělávání, které 
prakticky nikdy nekončí.

A tak pilotní projekt, se kterým 
radnice přišla, poskytl základ 
uvědomění si, a to i u zaměst-
nanců tzv. pomáhajících pro-

Vzdělávání v sociálních službách

fesí, že vzdělávání je cestou k 
odbornosti, která vede ke kvalitě 
poskytovaných služeb a tím spo-
kojenosti našich klientů.

Možná tedy v prvopočátku 
byli pracovníci zaskočeni inten-
zitou a množstvím vzdělávacích 
kurzů, seminářů a informací, ale 
dnes, po takřka roce a půl, jsou 
již frekventanty dalších vzdě-
lávacích cyklů a připadá jim to 
zcela samozřejmé.

Cíl projektu je tedy jak ve 
vzdělanosti pracovníků v sociální 
sféře, tak ve spokojenosti klien-
tů. A o to přece jde – o zvyšování 
kvality poskytovaných sociálních 
služeb v našem regionu.

Tento projekt je financován 
Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České 
republiky.

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení na úze-
mí statutárního města Frýdek-
Místek pro rok 2008 lze podat 
na závazných formulářích na 

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Frýdek-Místek

Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148, odbor správy 
obecního majetku ve lhůtě od 2. 
do 31. 1. 2008.  Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 558 609 171. 

- p.č. 6802/1 ostatní plocha o 
výměře 2571 m2, p.č. 6802/49 
ostatní plocha o výměře 201 m2, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(ul. Slezská) za účelem vybu-
dování vícepodlažních garáží s 
maximálním využitím podzem-
ních prostor (max. podlažnost 
do 4 nadzemních podlaží).

Statutární město Frýdek-Místek informuje
o záměru pronajmout níže uvedené pozemky

Žádosti o pronájem zasílejte na 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, Frýdek-Místek, a to 
nejpozději do 21. 1. 2008. Po uply-
nutí tohoto termínu budou zájemci 
informováni o dalším postupu.

Bližší informace tel. 558 609 
175, 558 609 178.

Připomínky k městské dopravě se řeší

NOVÉ NÁDRAŽÍ: Magistrát postupně zapracovává připomínky občanů k změnám v MHD. Foto: Petr Pavelka

V období od 9. do 31. 12. 2007 
zaznamenal odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství Magistrátu 
města Frýdku-Místku celkem 55 
připomínek k veřejné dopravě ve 
Frýdku-Místku Jedná se o připo-
mínky telefonické, zaslané elek-
tronickou poštou podané osobně 
či zaslané poštou. Z těchto 55 
připomínek se 5 týkalo příměst-
ské autobusové dopravy a 50 
městské hromadné dopravy.

Připomínky a stížnosti týkající 
se městské hromadné dopravy 
obsahovaly celkem 82 stížností, 
připomínek, návrhů a podnětů. 
Nejvíce připomínek a stížností se 
týkalo linek MHD č. 1, 2, 5 a 7. 
Nejčastěji se jednalo o připomín-
ky a stížností na zpoždění spojů, 
nové vedení linky č. 2, spojení 
některých částí města s poliklini-
kou, přepravy žáků do škol.

Pokud se jedná o to, z jakých 
částí města jsme připomínky a 
stížnosti obdrželi, nejvíce stížností 
a připomínek bylo z lokality Rivi-
éra, Frýdlantská, Lískovec, Nová 
Osada, Revoluční a Ostravská.

Připomínky se průběžně ově-
řují, vyhodnocují a projednávají. 
Na základě došlých připomínek a 
stížností se připravují první změ-
ny jízdních řádů MHD. Tyto změ-
ny mají být provedeny s účinností 
od 14. 1. 2008 a řeší zejména:

1. zpoždění spojů zejména 

linky č. 1
2. dopravní obslužnost Lís-

kovce a Nové Osady 
3. zvýšení počtu spojů 

zajíždějících k poliklinice 
4. drobné úpravy jízdních řádů
Opatřeními, která začínají pla-

tit 14. 1. 2008, se vyřeší celkem 
29 stížností a připomínek, k řeše-
ní jich tedy zůstane celkem 53.

Na základě vyhodnocení 
došlých připomínek, po vyřešení 
připomínek týkajících se zpoždě-
ní spojů, zajíždění k poliklinice, 
do Lískovce a na Novou Osadu 
lze říci, že nejvíce stížností a při-
pomínek se týká:

1. dopravní obslužnosti částí 
města kolem zastávek Revo-
luční, Slezan 01 (vedení spoje 
MHD v trase bývalé linky č. 2) a 
Panské Nové Dvory-statek 

2. zajištění spojů MHD po 22. 
hodině do vybraných lokalit 

3. dalšího posílení spojení 
mezi Riviérou a poliklinikou

Tyto problémy bude nutno 
výhledově řešit a již v součas-
né době jsou připraveny návrhy 
řešení. Zlepšení dopravní obsluž-
nosti kolem zastávek Revoluční, 
Slezan 01 by bylo možné řešit 
zavedením nového spoje MHD, 
zajištění spojů po 22. hodině a 
posílené spojení mezi Rivierou a 
poliklinikou by bylo možné řešit 
úpravou stávajících jízdních řádů.

Z analýzy došlých stížností a 
připomínek také vyplývá, že mno-
ho stížností je řešitelných změnou 
zažitých zvyklostí při cestování, 
využitím stávajících spojů, ale s 
nutností přestupu a větším využí-
váním spojů příměstské autobuso-
vé dopravy, které lze v drtivé větši-
ně případů využívat za tarif MHD.

Závěrem je nutno také zdůraz-
nit, že nové jízdní řády městské 
hromadné dopravy (byť nejsou 
bezchybné) zajišťují základní 
dopravní obslužnost ve městě a 
odpovídají finančním prostředkům 
určeným na zajištění dopravní 
obslužnosti a platným tarifním pod-
mínkám. To znamená, že nové 
jízdní řády městské hromadné 
dopravy si nevyžádaly výraznější 
zvýšení nákladů na provoz MHD, 
nevyžádaly si zvýšení ceny jízdné-
ho a omezení poskytovaných slev 
a nevyžádaly si omezení možnosti 
využívání spojů příměstské auto-
busové dopravy za tarif MHD.

Z rozboru došlých stížností a 
připomínek vyplývá, že většina 
stížností a připomínek se týká 
stejných problémů a stejných 
lokalit. Většina stížností a při-
pomínek je řešitelná a bude dle 
našeho názoru v blízké době 
odstraněna.

Miroslav Hronovský, 
vedoucí odboru dopravy a 

silničního hospodářství
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Počátkem tohoto roku bude 
možné požádat na Živnosten-
ském úřadě o výpis z Rejstříku 
trestů na počkání. Za okamžitou 
zpětnou vazbu žadatel zaplatí 
stokorunu, avšak stále bude mít 
možnost nechat si výpis zaslat 
poštou na doručovací adresu, 
který obdrží během 14 dnů. V 
tomto případě zůstane poplatek 
bez změn v podobě padesátiko-
runového kolku. 

Magistrát města tímto rozši-
řuje služby, které dosud nabízel 
v podobě ověřených výstupů z 
informačních systémů veřejné 
správy, přičemž dosud vydával 
výpisy z obchodního a živnos-
tenského rejstříku a výpisy z 
katastru nemovitostí. Osvědčí-
li žadatel právní zájem, může 
požadovat vydání výpisu z 
neveřejné části živnostenského 
rejstříku. 

Další novinkou je výpis z 

Rozšíření služeb pro podnikatele i veřejnost
evidence zemědělských pod-
nikatelů, kterého žadatel může 
využít při získání dotace nebo při 
založení účtu v bance. 

Změnou legislativy dochází 
také k úpravám podacích míst 
pro uplatnění žádosti o výpis z 
Rejstříku trestů, kdy posledním 
dnem v roce tato možnost zani-
ká v případě státních zastupitel-
ství, které v našem městě sídlí v 
budově okresního soudu. 

Rovněž dochází k úpravám 
v sazebníku poplatků, které se 
týkají vydání ověřených výstupů 
z informačních systémů veřej-
né správy. Za první stránku je 
poplatek stanoven na 100 korun 
a za každou další i započatou 
stránku 50 korun. 

Současně pracoviště živnos-
tenského úřadu na Radniční 
1148 ve Frýdku provádí vidimaci 
a legalizaci, tzn. ověřuje listiny a 
podpisy. Zde zůstávají poplatky 

na stávající úrovni, tzn. ve výši 
30 korun za každou i započatou 
stránku nebo za každý podpis či 
otisk razítka.

V rámci zaváděcího provozu 
praxe ukázala, že v některých 
případech u klientů s větším 
počtem listin určených k vidi-
maci či legalizaci se plynulý 
provoz blokuje, tudíž lze využít 
objednávkového systému. Kli-
ent si telefonicky či elektronic-
kou poštou předem sjedná den 
a hodinu předání dokumentů 
včetně termínu, kdy si písem-
nosti přednostně vyzvedne. Tuto 
službu je možno sjednat v úřed-
ních hodinách osobně v budově 
magistrátu na Radniční 1148 v 
přízemí kancelář č. 131 nebo v 
pracovních dnech od 8.00 do 18 
hod. na uvedených kontaktech:
pevná linka: 558 609 192
mobil: 777 921 809
e-mail: zivnost@frydekmistek.cz

Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního a ekonomického 
rozvoje, jako pořizovatel koncep-
tu územního plánu Frýdku-Místku, 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon) ozna-
muje v souladu s ustanovením § 
20 odst. 2 stavebního zákona a 
v návaznosti na § 48 odst. 2 sta-
vebního zákona zahájení projed-
návání konceptu územního plánu 
Frýdku-Místku, jehož součástí je 
rovněž SEA – vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí

V souladu s ustanovením § 48 
odst. 2 stavebního zákona se o kon-
ceptu územního plánu Frýdku-Míst-
ku koná veřejné projednání spojené 
s výkladem v budově Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek, ve vel-
ké zasedací síni, 2. NP, a to: 

a) pro dotčené orgány, ostat-
ní orgány a organizace, Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje 
a sousední obce dne 7. února 
2008 v 11.00 hodin.

b) pro veřejnost dne 7. února 
2008 ve 14.30 hodin.

Podle ustanovení § 48, odst. 2 
stavebního zákona bude koncept 
územního plánu Frýdku-Místku 
vystaven k veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů ode dne doručení 
veřejné vyhlášky, tj. od 23. ledna 
2008 do 21. února 2008 v budově 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
Místek, odboru územního a eko-
nomického rozvoje, 4. NP, č. dveří 
401 (pondělí, středa od 8.00 do 
17.00 h., čtvrtek od 8.00 do 15.00 
h., pátek od 8.00 do 13.30 h.).

V souladu s § 48 odst. 2 sta-
vebního zákona může každý do 
15 dnů ode dne veřejného projed-
nání uplatnit připomínky. Ve stej-

né lhůtě mohou vlastníci pozem-
ků a staveb dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch a zástupce 
veřejnosti uplatnit své námitky. K 
později uplatněným připomínkám 
a námitkám se nepřihlíží.

Dotčené orgány vyzýváme v 
souladu s § 48 odst. 3 stavebného 
zákona, aby uplatnily svá stanovis-
ka do 15 dnů ode dne veřejného 
projednání. Doloží-li dotčený orgán 
nejpozději při veřejném projednání 
závažné důvody, lhůta pro uplat-
nění stanoviska se prodlužuje o 30 
dnů. K později uplatněným stano-
viskům se nepřihlíží.

Sousední obce v souladu s 
§ 48 odst. 4 stavebního zákona 
mohou své připomínky uplatnit 
z hlediska využití navazujícího 
území do 15 dnů ode dne veřej-
ného projednání. O svých připo-
mínkách ve stejné lhůtě informují 
krajský úřad. K později uplatně-
ným připomínkám se nepřihlíží.

Krajský úřad dle § 48 odst. 
5 stavebního zákona sdělí své 
stanovisko do 30 dnů ode dne 
veřejného projednání.

Písemná stanoviska, připo-
mínky a námitky zasílejte na 
adresu: Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor územního a 
ekonomického rozvoje, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek. 

Toto oznámení je zároveň 
oznámením ve smyslu ustanovení 
§ 10 i odst. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostře-
dí), ve znění pozdějších předpisů.

Případné dotazy vám zodpoví 
odbor územního a ekonomické-
ho rozvoje, Ing. arch. Zuzana 
Břachová, tel. č. 558 609 275.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního a ekono-
mického rozvoje, oznamuje veřejné projednání konceptu 

územního plánu Frýdku-Místku

Frýdecká skládka a.s. oznamu-
je otevření nového sběrného dvo-
ra, který se nachází ve Frýdku pod 
estakádou (vedle skate parku).

Otevírací doba: PO – PÁ 
8:00-18:00 hod, SO 8:00-14: 00h.

Otevření nového sběrného dvora pod estakádou

Odebírané odpady:
• Nebezpečné odpady – auto-

baterie, suché články, léky, 
barvy, rozpouštědla, chemický 
odpad, znečištěné obaly

• Objemné odpady – nábytek, 

koberce, pneumatiky, zeleň, 
plasty, papír, kovy, sklo

• Zařízení podléhající zpět-
nému odběru – televizory, bílé 
spotřebiče, zábavní elektronika, 
zářivky, malé spotřebiče apod.

Galvanické články
Na trhu se vyskytují různé dru-

hy galvanických článků. Mohou 
to být akumulátory – například 
nejrozšířenější jsou olověné, 
nikl-kadmiové a další. Největší 
použití těchto výrobků je v auto-
mobilech, záložních zdrojích 
apod. Mohou to však být také 
přenosné baterie (monočlánky, 
tužkové baterie) do nejrůzněj-
ších spotřebičů, nebo celá škála 
baterií do hodinek, mobilů, počí-
tačů (např. typu Li-Ion) atd.

V rámci zpětného odběru sbí-
rá Frýdecká skládka, a.s. prak-

ticky všechny druhy 
galvanických článků. Pro zpětný 
odběr zavedla ve spolupráci s 
odbornými firmami systém sběru, 
který se snaží stále zdokonalovat. 
Použité baterie a akumulátory je 
možno odevzdávat na sběrných 
dvorech, mobilní sběrně a také v 
osmi prodejnách máme umístěny 
tzv. KCA-boxy, kde je možno vha-
zovat použité monočlánky. Sběr 
je pro občany zdarma. Frýdecká 
skládka, a.s. následně předává 
galvanické články odborným fir-
mám, které je materiálově využí-

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový pro-

stor - garáž nacházející se 
v suterénu domu č.p. 146,
ul. 17. listopadu, k.ú. Místek na 
základě výsledku „dražby výše 
nájemného“ (dále jen „Draž-
ba“) v souladu s „Postupem při 
pronájmu garáží nacházejících 
se v objektech ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-
-Místek“, který byl schválen 
Radou města Frýdek-Místek 
dne 8.10.2001.
Den konání „Dražby“: 11.2.2008
Místo konání „Dražby“: Magistrát 
města Frýdek-Místek,
ul. Radniční 10

- zasedací místnost III. NP
Hodina konání „Dražby“: 

13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu 

domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního roční-
ho nájemného na 1 m2 plochy 
garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.

Prohlídku garáže mož-

no domluvit na tel. č.
558 609 174.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhra-
dila zálohu na úhradu nákladů 
dražby na účet města ve výši 
5.000,- Kč a která nejpozději 
při zápisu účastníka k dražbě 
předložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů draž-
by (kauce) nebytového prosto-
ru, který je předmětem dražby 
(č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 
325 980 005).

Další informace je možné zís-
kat na tel.č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.

„Postup při pronajímání 
garáží nacházejících se v objek-
tech ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek“ je zveřej-
něn na úřední desce umístěné 
v budově Magistrátu města Frý-
dek-Místek.

vají. Např. 
olovo z 
olověných 
akumulá-
torů je na 
světových 
trzích velmi 
žádáno.

Krajský plán odpadového hos-
podářství stanovil úkol vysbírat 
do roku 2006 100g těchto odpa-
dů za rok na obyvatele. Přesto, 
že je již tohoto cíle dosaženo, 
snažíme se o další intenzifikaci 
sběru, např. budováním nových 
sběrných dvorů, environmentální 
výchovou a vzděláváním našich 
občanů apod. 
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Fáma bývá jedovatá a mysteriózníFáma bývá jedovatá a mysteriózní

SALON FÁMA: Pro někoho téma i lehce hanbaté.                       Foto: Petr Pavelka
Až do konce měsíce se 

můžete přijít podívat na 
kolektivní výstavu v Galerii 
Pod Svícnem. Tamější již pátý 
Salon nese tentokrát podtitul 
Fáma a zúčastnění výtvarní-
ci k ní přistoupili každý po 
svém. Převažují abstrakce 
a mysteriózní prvky, jako by 
fámy měly s realitou skutečně 
jen málo společného. 

Tak například Terezie Kolá-
řová představuje fámu jako hlu-
binnou záležitost, kterou provází 
hejno těch, kteří se jí zabývají, 
spojuje ji i s čímsi žahavým a 
cestou za světlem, která může 
vnést do dané záležitosti jasno. 
Extrémní přístup zvolila Dagmar 
Čaplyginová, jejíž pekáč umaš-
těný od vanilkových rohlíčků 
vzbuzuje pouze jednu zásadní 
otázku, zda je fáma, že „peče“ 
nebo „nepeče“. Libuše Pražáko-
vá vidí za fámou upovídané 
slečny i jisté zvířecí pohnutky, 
což nám má připomenout, že 
život je boj, byť to kolem vypadá 
růžově. Také nabízí vysvobození 
v podobě fámových bublin, které 

jednou musí splasknout. Zdeněk 
Janošec Benda je přesvědčen, 
že fámy se v dnešním světě 
objevují jako houby po dešti a 
jsou většinou docela jedovaté. 
Tomáš Hrubiš doporučuje jít 
při odhalování co nejvíce pod 
povrch, nejlépe vše důkladně 
zrentgenovat. Tomáš Lindovský 
vzkazoval svými cedníkovými 
díly, že fáma nemá tvář, a Bohu-
slav Špaček se svým O2 vzka-
zem jistě neměl na mysli zavá-
dějící reklamní sdělení mobilních 
operátorů. Petr Bařinka byl jako 
jediný velice konkrétní a ztvárnil, 
jak to vypadá, když díky dezin-
formacím padají hlavy.

„Konečný počet vystavujících 
a podoba výtvarných prací se 
jako každoročně do poslední 
chvíle vyvíjela. Tato otevřená a 
spontánní forma výstavy je vole-
na záměrně. Výsledek bývá pře-
kvapením pro všechny zúčast-
něné. Letošnímu ročníku Salonu 
předcházely již čtyři kolektivní 
výstavy s tématy Slast, Barva, 
Portrét a Anděl,“ připomněl gale-
rista Petr Korč.

Přijďte se do Galerie Pod 
Svícnem podívat, jak si zúčast-
nění poradili s daným tématem. 
Přinejmenším se můžete zamys-
let, kolik děl vzniklo speciálně 
pro výstavu a kolik se prostě jen 
vešlo do škatulky.

Svá díla na téma Fáma 
představují na letošním Salonu 
Galerie Pod Svícnem tito umělci: 
Libuše Pražáková, Petr Bařinka, 
Tomáš Lindovský, Tomáš Hru-
biš, Adéla Kuchařová, Lukáš 
Henzl, Martina Šedová, Pet-
ra Nováková, Marek Pražák, 
Zdeňka Saletová, Radim Hanke, 
René Hábl, Ivo Sedláček, Pavel 
Preisner, Tamara Blažková, 
Lubomír Jarcovják, Eva Vav-
rečková, Terezie Kolářová, Jan 
Bittner, Zuzana Čadová, Tomáš 
Rozehnal, Löffelmannová, 
Oldřich Morys, Dagmar Čaply-
ginová, Željko Delič, Ivo Prokel, 
Tomáš Javora, Milan Biegon, 
Markéta Vlčková, Bohuslav Špa-
ček, Edmond Chlum, Zuzana 
Ištvanová, Taťána Šedová, Zde-
něk Janošec Benda, Markéta 
Prokopová.  (pp)

Bliži se to milovymi krokami, baj 
skokami. Eště se paru razu vyspitě 
pod duchnu a už tu budě. O čim tu 
furt melu? Tuž o tym našim balu. 
Čeko nas dvacaty bal, jak se pravi 
– jubilejni. A jubilea su tu od teho, 
že se pořodně maju oslaviť, aby 
na to všeci dluho spominali. No a 
my ze suboru Ostravica se už tež 
rychtujeme od přešleho roku na tu 
slavu. Ja, něvěřitě mi, co? Tuž se 
představtě. Podařil se num taky 
majstrštyk a přijechaju dvě muzi-
ky přespolni a ta třeti, to su naši. 
Možetě se těšiť na cimbalovku 
Kunovjan, ti su z Kunovic. To su 
jacysi pani muzikanti! Potym přijdu 
tu kusek z Kozlovic synci a možna 
i děvuchy, co si pravja cimbalovka 
Jana Pustky. Ja, to je tyn Pustka, 
co, ho znotě. A s nim byvali muzi-
kanti z Valašku. Trochu vyrustli, 
ale hraju jak o život. No a naši, to 
je Ostravica. Enem se modlitě, ať 
ta naša prymaška si už nic nězro-
bi, bo byla včil ve špitale. Ale břinko 
do tych husli ešče lepši než před-
tym špitalem. 

Z teho, co sem včil napsala, 
je jasne, že gdyž je telo muzik, 
musí byť i vice mista na taněc a 
zpivani. A motě pravdu. Trochu 
to vice rozhajcujemy a buděmy 
měť dva parkety, abystě měli 
dosť placu na to zedrati butuv. 

Včil cosi k temu, co možetě 

20. bal všeckych lachuv je za dveřami!
robiť na tym našim balu. Tuž kro-
mě vykrucani tež možetě viděť 
dvě předtančeni. Oboji budě dosti 
překvapive, tak bacha, ať to s vami 
něrubně. Jakasyk sutěž tež budě. 
No do pulnoci teho je až až. Eště 
než tu tombolu všecku rozbalitě, 
to tež budě robota, bo teho je, že 
to něbudětě mět gdě sklodať. A 
na tych, co to ščesti dycky …. vitě 
co… čeko deset hlavnich cen. 

Cosyk mi pravi, že pulnočni 
překvapeni budě fakt bomba. No 
rychtujeme to už dluho, bo tam su 
take specialitky. Dočkejtě času 
jak husa klasu a něvyzvidejtě!

Ja a duležite na každym balu 
je, aby bylo co popiť a pojesť. A 
to zme včil tež ešče vyšperko-
vali a představtě se, že buděmy 
měť dva bary! Tuž něni možne, 
abystě pozdychali od žizně, fakt 
ni. Aji ta večeřa budě, aji jakesyk 
maškrty pro baby. 

Tuž pozyvom vos všeckych 
na tyn naš 20. Lašsky bal. Zapiš-
tě se, že to je v sobotu 9. unora 
a začinamy v 19.30 hodin a kon-
čime až kole štvrte rano. Listky 
kupitě ve Valcovenskym kultura-
ku, bo tam tyn bal budě, a nebo 
tež v Misteckym informačnim 
centru, a to už od 14. 1. A kery 
mo hlavu děravu, tuž všecko 
je na www.ostravica.com. Tuž 
přinditě!  Monika Škanderová

Po úspěšné spolupráci s Klu-
bem filmových amatérů Frýdek-
-Místek v roce 2007 se rozhodla 
ZO Českého svazu včelařů Frý-
dek-Místek oživit v prostorách 
Domu včelařů Frýdek-Místek tra-
dici Podvečerů s kamerou, které 
v minulosti probíhaly v Národním 
domě v Místku.

V období leden-duben a říjen-
-prosinec, vždy poslední pátek 

Podvečery s kamerou
v měsíci v 16 hodin bude tento 
pořad probíhat na jedno téma. 
Leden – FOJTSTVÍ HUKVALD-
SKÉHO PANSTVÍ, únor – PETR 
BEZRUČ.

Účastníci těchto akcí budou 
moci zhlédnout nejen staré filmo-
vé dokumenty, ale i vyslechnout 
zasvěcené vyprávění k dané-
mu tématu. Informace o akcích 
naleznete na www.vcelaricifm.cz

Ať zvony zvoní a srdce plesají,
ať svíce hoří a číše cinkají,
teď když ke štěstí je jen taneční krok,
přejeme Vám všem šťastný nový rok ...

Tímto krásným novoročním 
přáním chceme vyjádřit podě-
kování a vděk za podporu všem 
těm, kteří si našli čas a chuť pomo-
ci dobré věci. V těchto dnech se 
již můžeme za sebe ohlédnout 

Novoroční přání Taneční školy Just Dance Live o.s.
a zhodnotit první krůčky taneční 
školy. Od letních dnů, kdy se celý 
projekt začal připravovat, jsme 
společně ušli pořádný kus cesty 
ke kýženým metám. Hned v létě 
jsme si řádně užili tanečního sou-
středění na Čeladné a s nástu-
pem školního roku jsme se začali 
připravovat na novou soutěžní 
taneční sezónu nácvikem nových 

choreografií a vystoupení. V říjnu 
oficiálně vzniká Taneční škola 
Just Dance Live o.s. a k dnešní-
mu dni je již také členem ČMTO. 
Máme už za sebou první soutěž 
včetně finálového umístění i celou 
řadu úspěšných vystoupení. 

Přejme si v tom novém roce, 
aby se Just Dance i nadále roz-
víjel tímto tempem. Všem jeho 
členům a spřízněným duším 
přejeme, nechť jejich tajné sny a 
věčná přání, ať jsou rázem spl-
něna. Štěstí, zdraví, požehnání, 
těch nechť máme plná ramena. 
Všechno naše úsilí a snažení, ať 
se ve skutečnost v tomto roce 
promění. Za Just Dance,

David, Jana a Marta

GALERIE POD SOVOU: Ve školní expozici se prezentuje V-klub 
frýdecko-místeckých výtvarníků.                Foto: Petr Pavelka
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Programová 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

Nabídka pohybových kurzů 
CVIČENÍ PRO SENIORY

Nemusíte se bát pohybu ani v nejvyšším 
věku. Čeká vás zdravotní cvičení s over-
balovými balóny. Cvičení s prvky jógy, 
které pomáhá překonat bolesti zad, ztuh-
lost svalů, kloubů. Vše v pomalém tempu. 
Kurz bude probíhat pod vedením lektorky 
Věry Řehové každý čtvrtek 9:30-10:30 
hod. Kurzovné na 10 lekcí činí 350 Kč, s 
omezeným počtem jednorázových vstupů 
45 Kč/1 lekce. Zahájení: čtvrtek 21.2.2008. 
Platba kurzu proběhne ve čtvrtek 14.2. v 
Národním domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 
hod. Přihlášky obdržíte v recepci Národní-
ho domu, odevzdejte do 12.2.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
S PRVKY PILATES

Cvičení v poklidném tempu, zaměřené na 
zlepšení držení těla, nápravu nerovnováhy 
pohybového systému, ovlivňuje i ty nejhlubší 
svalové vrstvy, mírně tvaruje a zlepšuje kon-
centraci. Kurz bude probíhat pod vedením 
lektorky Věry Řehové každé úterý16:00-
17:00 hod. Kurzovné na 12 lekcí činí 420 Kč, 
s omezeným počtem jednorázových vstupů 
45 Kč/1 lekce. Zahájení: úterý 19.2.2008. 
Platba kurzu proběhne ve čtvrtek 14.2. v 
Národním domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 
hod. Přihlášky obdržíte v recepci Národního 
domu, odevzdejte do 12.2.

Kurzovní činnost
Taneční pro mládež - pokročilí

středa 16.1. 2008 v 17.00 h. – vedou 
taneční mistři manželé Gebauerovi
sobota 26.1. 2008 v 17.00 h. – vede taneční 
mistr David Kaniok a Mgr. Jana Šodková 
– pouze zahájení, dále kurzy budou probí-
hat ve čtvrtek. Platba vždy hodinu před v 
den zahájení daného kurzu.
Kurzovné 800 Kč na osobu, 8 lekcí + 
závěrečná, vždy 1x týdně 2,5 hod.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na www.kulturafm.cz. Informace na tel. 
čísle 558 432 011
Taneční pro manželské páry a dvojice

* začátečníci * pokročilí
jsou určeny párům všech věkových gene-
rací, kteří rádi tančí a chtějí se naučit nebo 
zdokonalit v tancích. Přijímáme pouze páry. 
Zahájení: * začátečníci
středa 16.1. 2008 v 19.30 h. – vedou 
taneční mistři manželé Gebauerovi
* pokročilí
sobota 26.1. 2008 v 19.30 h. – vede taneční 
mistr David Kaniok a Mgr. Jana Šodková 
POZOR!! Pouze zahájení, dále kurzy 
budou probíhat ve čtvrtek. Platba vždy 
hodinu před v den zahájení daného kurzu.
Kurzovné 900 Kč na osobu, 8 lekcí + 
závěrečná, vždy 1x týdně 2,5 hod.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na www.kulturafm.cz. Informace na tel. 
čísle 558 432 011.
Další informace na telefonním čísle 775 
222 709 p. Kateřina Kubalová 
e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz
www.kulturafm.cz

Neděle 20. ledna v 15.00 hodin
Divadlo VĚŽ Brno

KÁŤA a ŠKUBÁNEK
Výpravné zpracování televizního večerníč-
ku o příbězích Káti a jejího věrného přítele 

Škubánka, který v očích malých diváků 
patří mezi nejznámější kreslené postavy.

vstupné: 40 Kč
Pátek 25. ledna v 19.00 hodin

IVO JAHELKA alias zpívající právník
Písničky zpod taláru

Autorský pořad složený z písniček, 
perliček a soudniček.

vstupné: 150 a 100 Kč
Sobota 26. ledna v 15.00 hodin

Divadlo MaléHry Brno 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Premiéra klasické pohádky H. Ch. 
Andersena.

hrají: Daniela a Nikola Zbytovské a 
Barbora Seidlová
vstupné: 40 Kč

Neděle 27. ledna v 15.00 a 19.00 hodin
Studio Dva Praha

Patrik Hartl
KLÁRA & BÁRA

Tragikomedie ze současnosti.
hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, 

Mojmír Maděrič a Martin Brožek
režie: Patrik Hartl
Mimo předplatné

vstupné: 350 a 300 Kč
FILMOVÝ KLUB

Úterý 15.1. v 19.00 h. CARMEN
Taneční film španělského režiséra C. 
Saury zachycuje přípravu inscenace 

Carmen souborem 
Antonia Gadese. Filmový příběh se odvíjí 

paralelně s reálnou love story, která 
vznikne mezi protagonisty při zkouškách 

na baletní představení.
Ceny: MFF v Cannes a Montrealu

Pondělí 21.1. v 19.00 h. KURZ NEGA-
TIVNÍHO MYŠLENÍ

Černočerná komedie s originálním 
hudebním doprovodem pro rockové 

fajnšmekry (Steppenwolf, Nina Simone 
či Johnny Cash) o tom, jak vzdorovat 
invaliditě a agresivnímu pozitivismu.

Ceny: 42. ročník MFF Karlova Vary za 
nejlepší režii

Úterý 22.1. v 19.00 h. NEBE NAD 
BERLÍNEM

Filmové podobenství o světě plném obtížně 
překonatelných hradeb, ale i andělů bdících 
nad našimi pochroumanými životy, které 

trávíme v cizí alegorii světa s mnoha 
nepochopitelnými hranicemi. Poetické 
dílo výsostných kvalit podle scénáře 

Petera Handkeho.
Pondělí 28.1. v 19.00 h. RENESANCE
Černobílý animovaný sci-fi thriller, v 
němž hrdina s náturou 007 pátrá po 
unesené ženě ve službách mocného 

kosmetického koncernu.
Úterý 29.1. v 19.00 h. ...A BUDE HŮŘ

Film natočený podle úspěšné knihy Jana 

Pelce „... a bude hůř“.
Generační výpověď o hledání životních 

hodnot a jistot, o střetu s policií a měšťáky.
FILM PRO SENIORY

Středa 16.1. v 10.00 h. OBSLUHOVAL 
JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

Filmová verze románu Bohumila Hrabala 
sleduje paralelně se prolínající příběh 
zrání mladého pikolíka během předvá-

lečných let a okupace ČSSR s příběhem, 
který zachycuje krátkou epizodu dozrá-
lého muže, který po letech vězení hledá 

klid v osamělém místě.
BIJÁSEK

Pátek 18.1. v 10.00 h. PÁSMO POHÁ-
DEK: DVANÁCT MĚSÍČKŮ

Hloupý vlk, Amálka, Mikeš, krteček a další.
Sobota 19.1. v 10.00 h. PAST NA 

ŽRALOKA
Rybí kluk Panki se přestěhuje na korálový 
útes. Potká rybí slečnu, krásnou Kordelii, 
která má ale hodně zubatého nápadníka. 

Dokáže získat lásku své vyvolené a zároveň 
ji i útes ochránit před divokým žralokem?

VÝSTAVY
4. - 31. ledna

Z KULTURY FM
Výstava fotografií Miroslava Lyska,

4. 1. v 16 hodin – vernisáž

16.-20.1. v 19.00 h. VÁCLAV
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které 
Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za druhým...
Na motivy prezidentských milostí.

17.-20.1. v 16.30 h. BEOWULF
Držitel Oskara R. Zemeckis vypráví starou 
severskou báji o udatném bojovníku Beowul-
fovi s použitím nejmodernějších technologií, 
díky kterým se mu podařilo unikátním způso-
bem skloubit živou akci s magií 3D obrazů.

23.1. v 19.00 h. VÁŠEŇ A CIT
Vášnivý milostný příběh o skutečném 
setkání mladé Jane Austen a Toma Lef-
roye, který pravděpodobně inspiroval její 
největší romány. 
24.-27.12. v 17.00 h. CHYŤTE DOKTORA
Příběh muže, který se ocitne na vrcholu 
manželského trojúhelníku a čeká ho per-
ný den. V debutu režiséra Martina Dolen-
ského si zahrála Tatiana Vilhelmová i 
muzikant Michal Malátný. 
24.-27.12. v 19.00 h. RESIDENT EVIL: Zánik
Milla Jovovich v pokračování postapoka-
lypticko-akční série.

30.-31.1. v 19.00 h. TĚSNĚ VEDLE
Komedie bratří Farellových o muži (Ben Stiller), 
který až na svatební cestě najde tu pravou.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
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 šlech-
ty, zámecké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu 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 frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historii dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008.
VÁNOCE DŘÍVE A DNES
Výstava přibližuje proměny oslav vánočních 
svátků a vánočních symbolů v posledních sto 
letech. V pěti výstavních sálech jsou instalo-
vány interiérové celky, nazvané „Vítejte na 
pobabě u chalupníka Pachlopníka - Matička 

Plesová sezóna
sobota 26. ledna od 17 hodin

VČELAŘSKÝ PLES
Předprodej místenek – od 1. 12. včelař-

ská prodejna v Domě včelařů
– každou sobotu 9-12 hod. 

Cena místenky 200 Kč (teplá večeře, 
medové občerstvení, kulturní program).

Hudba: Dva a čas.
(Pořadatelé plesů, dejte nám vědět, kdy chys-
táte plesání (pavelka.petr@frydekmistek.cz), a 

my Vaši akci zveřejníme ve zpravodaji)



15 Leden 2008Programová nabídka

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

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

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

naděluje“ (přelom 19. a 20. století), „Čas rado-
sti a veselosti - Než přišel Mikuláš s čertem 
a andělem k obuvníkovi Kolaczkovi“ (kolem 
roku 1920-1930), Štědrý den u sklenáře Blas-
chkeho“ (mezi lety 1940-1955), „Štědrý večer 
v rodině úředníka Rumla“ (mezi lety 1960-
1975) a „Na Nový rok o slepičí krok - Silvestr 
v rodině podnikatele Wenigera“ (mezi lety 
1980-1990). Výstavu doplňují dobové dár-
ky, receptury na vánoční pokrmy, fotografie, 
novoročenky, vánoční pohlednice a další.
Výstava byla připravena ze sbírek Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek, Vlastivědného 
muzea v Olomouci, Muzea Těšínska, Ost-
ravského muzea, Šenovského muzea a dal-
ších institucí, soukromých osob a sběratelů.
Potrvá do 20. ledna 2008.
HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ FOTOGRAFA 
ZDEŇKA STUCHLÍKA
Představujeme fotografickou tvorbu astro-
fyzika a relativistického fyzika prof. RNDr. 
Zdeňka Stuchlíka, CSc., prorektora Slez-
ské university v Opavě.
Vernisáž ve čtvrtek 31. ledna 2008 v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku za 
účasti autora. Potrvá do 16. března 2008.
PROGRAMY, KONCERTY
DERNIÉRA VÝSTAVY VÁNOCE DŘÍVE 
A DNES
Závěrečná prohlídka s výkladem autora.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Čtvrtek 15. ledna 2008 17 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku
O KOŇSKÉ HLAVĚ NA TŘECH SLEPI-
ČÍCH NOHÁCH
Málo známé i zcela neznámé moderní 
pohádky z Frýdecko-Místecka. Napínavé 
příběhy pro dospělé i pro děti z připravo-
vané knihy manželů Poláškových.

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622
Petr Vogel - autorský šperk

16. ledna - Výtvarné odpoledne 
„Nakresli svého sněhuláka“

24. ledna - Nezbednický pětiboj 
soutěž v pěti disciplínách

31. ledna - Vysvědčení pro Nezbedu 
Všem dětem přejeme

do nového roku 2008 jen to nejlepší.

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ WWW.STOUN.CZ

HUDEBNÍ KLUB STOUN

16. 1. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
17. 1. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC 
DJ KASHMIR A ROCKOVE PECKY V 
JEHO ORIGINÁLNÍ PODOBĚ
18. 1. pátek STOUN BIRTHDAY-HIP-
HOP+DNB
13. NAROZENINY STOUNU!!! VEČER PLNÝ 
HIP-HOPU, RAGGAE, BREAKBEATU A 
DNB + BOHATÁ TOMBOLA O ZNAČKOVÉ 
OBLEČENÍ OD NAŠICH SPONZORŮ TITTY 
TWISTER A QUEENS+SPECIALNÍ VÝHRA 
O VOLNÝ VSTUP DO STOUNU NA CELÝ 
ROK, DJS: BURCHAK, LION MOVEMENT, 
MKT BROS.CYBERFIRE, VSTUP JEN 30,-
19. 1. sobota STOUN BIRTHDAY13-
KONCERT
SPECIALNÍ MINIFESTIVAL KE 13. NARO-
ZENINÁM STOUNU, Downbellow, cod livers, 
nirvana rev., tut, TOMBOLA O CENY, MIMO 
JINÉ O VOLNÝ VSTUP PRO ROK 2008
21. 1. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
NEJEN HITY MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ , VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
23. 1. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!

24. 1. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC 
DJ KASHMIR A ROCKOVE PECKY V 
JEHO ORIGINÁLNÍ PODOBĚ
25. 1. pátek NAA:SH:UP No.5 
SPECIAL GUEST DJS: KARN EVIL(UK)!!!, 
PURPLE UNIT(UA)!!!, WENIA, PIC-
KFICK, MALAY, SMARIO!!!!SPECIAL 
SOUND, LIGHT
26. 1. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DÝDŽEJKA BARUCHA, HITY DOBY 
NEDÁVNO MINULÉ + AKCE NA BARU!
28. 1. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
NEJEN HITY MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ , VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
30. 1. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
31. 1. čtvrtek STOUNDRUM – SPECIAL
OSLAVA ZÍTŘEJŠÍCH PRÁZDNIN VE 
ZNAMENÍ ZLOMENÝCH BEATŮ, DJS: 
PICKFICK, JAFFA+SPECIAL GUEST
1. 2. pátek KHOMATOR – KŘEST 
HAVÍŘOVSKÝ RAPPER A FREESTYLOVA 
HVEZDA KŘTÍ SVÉ DALŠÍ CD OPĚT VE 
STOUNU, ÚČAST MÍSTNÍCH NUTNÁ!!!!
2. 2. sobota METALOVA VICHŘICE.
DJS: ESTET A RAVY VÁM VYMLÁTÍ 
PALICE TVRDÝM METALEM…

19.1.2008 - Společenský ples

Heydukova 2330,
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

- Fotbal F-M
25.1.2008 - Společenský ples - Střední 
škola strojírenská a dopravní

Nabídka kurzů v Kulturním domě
Válcoven plechu

Lektory tanečních kurzů jsou Mistři ČR v 
latinsko-amerických tancích, vicemistři střední 
Evropy a rovněž pětinásobní Mistři ČR družs-
tev - Marek Swětík a Renáta Dohnanská.
1. Kurzy tance a společenské výchovy 
pro mládež.
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovné-
ho 1.500 Kč na osobu, 12 lekcí + pro-
dloužená + závěrečná, lekce 1x týdně v 
délce 2 hodiny, lekce každé pondělí od 
17.30 do 19.30 hodin. Tance standardní, 
latinsko-americké, moderní i dobové.
Zápis do tanečních kurzů proběhne 7. 
ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven 
plechu mezi 17.30 - 19.00 hodin.
2. Kurzy tance a společenské výchovy 
pro pokročilé taneční
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 
1.500 Kč na osobu, 12 lekcí + prodloužená + 
závěrečná, ukázky tanečního umění profesi-
onálních párů, lekce 1x týdně v délce 2 hodi-
ny, lekce každé pondělí od 19.45 do 21.45 
hodin. Tance standardní, latinsko-americké, 
moderní i dobové. Zápis do tanečních kurzů 
proběhne 7. ledna 2008 v Kulturním domě 
Válcoven plechu mezi 17.30 - 19.00 hodin.
3. Taneční pro dospělé manželské a 
přátelské páry
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 2.000 
Kč na osobu, 12 lekcí + závěrečná, lekce 1x týdně 
v délce 2 hodiny, lekce každé úterý od 19.30 do 
21.45 hodin. Zápis do tanečních kurzů proběhne
7. ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven ple-
chu v 19 hodin. Přihlášky je možné si vyzved-
nout v Kulturním domě Válcoven plechu, Hey-
dukova 2330, 738 01 Frýdek-Místek.
Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2007.
Info. na tel.: 731 603 057, 723 293 344
e-mail: m.swetik@centrum.cz nebo přímo 
v Kulturním domě VP.

15.1. Úloha tatínků ve výchově dětí
Zajímavou přednášku si pro nás připra-
vila paní Grossmannová z Poradny pro 

ženy a dívky. Začátek v 10.00 hod.
18.1. Zasněžený hrad z ovesných vloček
Děti mohou s maminkami vyrobit originální 
dekoraci do bytu. Materiál k dostání u nás.
22.1. Prezentace firmy Tupperware

Paní Chlebková nás seznámí s výrobky 
této firmy. Začátek v 10.00 hod. 
25.1. Namalujme si akvárium

Děti mohou barvit akvárium prstovými 
barvami.

29.1. Předváděcí akce firmy Zepter
Paní Jelínková nám předvede čističku 

vzduchu Therapy Air.
Začátek v 10.00 hod.

5.2. Karneval Broučků
Karneval proběhne opět v jídelně Obchodní 
akademie na ul. Palackého od 16.00 hod. 
Čeká nás přehlídka masek, soutěže, disko-
téka, hraná pohádka a předávání odměn!

Pravidelný program:
Pondělí - maňásková pohádka pro děti

Středa - cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek - zpívánky
Pátek - výtvarka

Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. 

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

Tel.: 558 647 366, Mobil: 739 511 380
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

Hlídání dětí zajištěno. Cena 40,- Kč/hod. 
ANGLIČTINA HROU – pro děti od 3 let
Kurzy probíhají každé úterý v odpoledních 

hodinách. Cena 25 Kč/vyuč. hod. Bližší 
informace u p. Martinové – tel. 608 888 630

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525,
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

20. 1. LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA 
MORÁVKU

Program: SKI Areál Sviňorky
Místo: 300,- Kč (doprava, 
celodenní permanentka, 

pedagogický dozor). Informace a přihláš-
ky: Marie Cidlíková, telefon: 558 434 154, 
736 150 088, e-mail: sport@klicfm.cz
26. 1. DOLEDNE PRO DOVEDNÉ RUCE
Program: Vyrobíme si JO-JO, připravíme 
zimní dobrotu pro ptáčky a obrázek se 
zlatou rybkou pro štěstí. Cena: 40,- Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 9:00 – 12:00 hodin
Informace a přihlášky: Petra Urbanová, 
telefon: 558 434 154, 731 167 721, e-

mail: petra@klicfm.cz
31. 1. – 1. 2.

NA HROMNICE O DEN VÍCE ANEB 
PŘESPÁNÍ V KLÍČI

Program: Společně si užijeme pololet-
ní prázdniny, budeme tvořit, navštívíme 
bazén a půjdeme bobovat. Cena: 170,- Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752 v Míst-
ku, sraz: 31. 1. v 17:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz. Přihlaste se do 28. 1.

1. 2. (pololetní prázdniny)
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA MORÁVKU

Program: SKI Areál Sviňorky
Místo: 300,- Kč (doprava, celodenní per-
manentka, pedagogický dozor)
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz

ŠACHY
25. 1. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let. Informace: Martin 
Kocur, telefon: 732 224 966. Místo a čas: 
SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
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