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Jedním z hlavních bodů 
22. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku bylo 
přemístění místeckého auto-
busového stanoviště do 
lokality u vlakového nádraží 
ve Frýdku. Skloňovaly se ve 
všech pádech možné důsled-
ky, rizika i přínosy a nakonec 
pro navržené usnesení zvedlo 
ruku 23 zastupitelů.

21 hlasy záměr nové výstav-
by podpořili členové ČSSD a 
KSČM, pouhými dvěma hlasy 
přispěla opozice. „Přemístit 
autobusové stanoviště je nutné 
kvůli současným výjezdům auto-
busů na průtah městem. Naše 
obavy, že se město dopravou 
v jeho středu může zahltit, jsou 
oprávněné,“ varoval místosta-
rosta Miroslav Dokoupil, který 
upozornil, že se zóna, kam se 
má autobusové stanoviště pře-
místit, přece jen bude rozrůstat 
o některé důležité instituce. 
Například se zde předpokládá 
výstavba nového úřadu práce. 
„Veškeré obavy a rizika dáváme 
na misky vah, převažují ovšem 
argumenty pro výstavbu,“ řekl 
Miroslav Dokoupil. Místostarosta 
Petr Cvik jej doplnil, že hlavním 

Zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě stanoviště

Vážení spoluobčané,
v pondělí 7. listopadu se uskutečnilo již 22. 

zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku.
Jedním z projednávaných materiálů bylo 

Memorandum o budoucí spolupráci a spo-
lečném postupu při přípravě Krajského inte-
grovaného centra komunálních odpadů mezi 
Moravskoslezským krajem a městy Ostrava, 
Havířov, Karviná, Opava a Frýdek-Místek.

Vybudování Krajského integrovaného cen-
tra využívání komunálních odpadů je nutné nejen z hlediska ochrany 
životního prostředí, ale i řešení problematiky nakládání s komunálními 
odpady a naléhavosti hledat nákladově efektivní a dlouhodobá řešení 
otázek odpadového hospodářství v rámci spolupráce územních samo-
správ. V současné době se naše město na této spolupráci bude podílet 
bez finanční spoluúčasti. Moravskoslezský kraj zajistí zpracování vstupní 
technickoekonomické analýzy – umístění, technologie, posouzení vstu-
pů a výstupů ze zařízení, vlivy na životní prostředí, řešení svozové oblas-
ti, výstupy energie a jejího financování a provozování. Po zpracování 
vstupní analýzy a na základě podkladů rozhodne rada města a následně 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku, zda ke smlouvě přistoupíme.

Tento postup byl na jednání zastupitelstva schválen. V našem 
zpravodaji se k tomuto tématu určitě vrátíme.         Eva Richtrová

argumentem je především bez-
pečnost. „Všichni víme, jak to 
mezi druhou a čtvrtou hodinou 
na průtahu vypadá. Pokud se v 
Nošovicích rozjede průmyslová 
zóna, doprava ještě dále výraz-
ně stoupne. Vzhledem k tomu, 
že ekologové se znovu proti 
stavbě obchvatu hodlají odvolat, 
je tu reálné nebezpečí, že město 
dopravní zátěž neunese. Je pro-
to naší povinností podpořit jaké-
koliv řešení, protože si nedovedu 
představit, že odmítneme nabí-
zených čtyřicet milionů a pak se 
nám tam stane nějaká závažná 
dopravní nehoda,“ apeloval na 
zastupitele Petr Cvik. 

Náklady na výstavbu stano-
viště dosáhnou zhruba 65 milio-
nů korun, minimálně 17 milionů 
přislíbila společnost ČSAD, 
zhruba 24 milionů korun pak pů-
jde z dotačních peněz Společ-
ného regionálního operačního 
programu. Zastupitelstvo svým 
rozhodnutím vzalo přidělení této 
dotace na vědomí a rozhodlo o 
závazku města financovat pro-
jekt z vlastních zdrojů v plné výši 
do doby proplacení dotace. 

Přemístění autobusového 
stanoviště podpořili: Adam 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Pravicové lavice v průběhu jednání často zely prázdnotou.   Foto: Petr Pavelka

Miroslav - ČSSD, Adamus Petr 
- KDU-ČSL, Brožová Eliška 
- KSČM, Cvik Petr - ČSSD, 
Dokoupil Miroslav - KSČM, Holý 
Pavel - KSČM, Horváth Vladi-
mír - ČSSD, Chýlek Jaroslav 
- ČSSD, Janiga Ján - KSČM, 
Kleinwächter Josef - KDU-ČSL, 

Kožušníková Jarmila - ČSSD, 
Muroň Jaroslav - ČSSD, Nytro-
vá Pavlína - ČSSD, Paršová 
Zlatuška - KSČM, Pavlík Ivo - 
KSČM, Pospíšil Oldřich - KSČM, 
Rafaj Petr - ČSSD, Recman 
Svatomír - KSČM, Richtrová Eva 
- ČSSD, Skotnica Petr - ČSSD, 
Šimík Mojmír - KSČM, Vrba Ivan 
- KSČM, Zaoral Jiří - ČSSD.

K návrhu se zdrželi hlasová-
ní: Dudek Radim - ODS, Hrabec 
Dalibor - ODS, Knödlová Marie 
- ODS, Kocich Pavel - ODS, 

Konůpka Petr - ODS, Svoják Igor 
- ODS, Švejkovský Dalibor - ODS, 
Vojvodík Josef - KDU-ČSL.

V době hlasováni nebyli 
přítomni: Buček Petr - SNK, 
Hartmann Petr - KDU-ČSL 
(omluven), Chlopčík Roman 
- ODS (omluven), Chrostek 
Martin - SNK, Janásek Jan 
- ODS (omluven), Kajzar Jiří 
- SNK, Káš Jan - ODS, Kozák 
Petr - SNK (omluven), Šrubař 
Pavel - SNK.

Proti návrhu: Nikdo.      (pp)

Nezřídka se stává, že se 
zasedání zastupitelstva ve 
Frýdku-Místku promění v 
úmorné dvanáctihodinové 
jednání. Ve snaze zefektivnit 
jednání zastupitelé schválili 
2. dodatek k jednacímu řádu, 
který zastupitelům předložila 
starostka Eva Richtrová. 

Dodatek spočívá v tom, že 
předkladatel nebude muset 

Jednání zastupitelstva se zkrátí
předčítat před hlasováním 
důvodovou zprávu. „Všichni 
zastupitelé umějí číst a mate-
riály dostávají s předstihem do 
schránek. Je jejich povinností 
si je nastudovat a zvláště u 
záležitostí, které jsou předjed-
nané komisemi, považuji za 
zbytečné znovu předčítat obsah 
návrhu,“ míní Eva Richtrová a 
dodává, že tato praxe samo-

zřejmě nebude platit například 
u komplikovaných materiálů 
týkajících se rozpočtu města a 
podobně. „Naše jednání jsou 
mnohahodinová a tím pádem 
i únavná. Chceme naši práci 
zefektivnit a zrychlit,“ dodala 
starostka. Nezbývá, než si přát, 
aby ušetřený čas nebyl věno-
ván nesmyslným půtkám mezi 
zastupiteli.        (pp)

Společnost Sportplex Frý-
dek-Místek srdečně všechny 
zve do víceúčelové spor-
tovní haly ve Frýdku-Místku 
na zábavnou akci pro děti 
Čertování s Mikulášem aneb 
mikulášská nadílka, která se 
koná v pátek 2. prosince od 
17 hodin.

„V programu nejen na ledě 
jsou připraveny soutěže, hry a 
diskotéka na bruslích, zakončená 
mikulášskou nadílkou pro děti. 
Soutěžním podvečerem bude 

Radnice připravuje vánoční akce
provázet paní Lena Freiová se 
skupinou Charlie team. Vstupné 
na akci je řešeno netradičním 
způsobem, jehož cílem je hlavně 
motivace ke třídění odpadu,“ 
sdělila tisková mluvčí Městského 
úřadu Frýdek-Místek Kateřina 
Piechowicz. Kdo se chce akce 
zúčastnit, musí si připravit kilo 
sběrového papíru nebo tři kusy 
nevratných skleněných lahví 
nebo dvoulitrových PET lahví. 
Dovnitř se zájemci dostanou 
dokonce i s několika vyřazenými 

bateriemi či monočlánky.
Na organizaci předvánočního 

programu se dále podílejí 
městské společnosti DISTEP, 
Frýdecká skládka a TS. 

„Na 12. prosince chystáme 
další akci - Vánoční kamion, 
který loni zaznamenal velký 
úspěch. Akce znovu proběhne 
na Zámeckém náměstí, zábavní 
program začne už ve 13 hodin a 
potvrá až do večera. Chtěl bych 
všechny srdečně pozvat,” řekl 
místostarosta Petr Cvik.        (pp)
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krátce

Úctyhodné 102. narozeniny 
oslavila 6. listopadu paní Marie 
Dušánková z Domova důchod-
ců na ulici 28. října v Místku, 
kam jí znovu po roce přišla 
popřát především hodně zdraví 
starostka Eva Richtrová.

„Paní Dušánková bývala velice 
čilá paní, tak vysoký věk jí můžeme 
jen závidět. Moc bych jí přála zdra-
víčko, doufejme, že jí bude líp,“ 
řekla starostka v reakci na aktuální 
stav seniorky, která je už bohužel 
odkázána pouze na lůžko. Jako 
obvykle ovšem pookřála díky 
soustu čokolády, čímž všechny 
přítomné a personál, který se o 
ni svědomitě stará, znovu utvrdila 
v tom, že si ještě některé radosti 
tohoto světa umí vychutnat.

„Paní Dušánkové se na pod-
zim zhoršil zdravotní stav, mož-
ná je to dáno i ročním obdobím. 
Věřme, že se to zlepší. Snažíme 
se ji rozptýlit, jsou okamžiky, 
kdy na své bolístky zapomene a 
usměje se. Zaručeně jí vždycky 
udělají radost ledové kašta-

Marie Dušánková oslavila 
již 102. narozeniny

Další rekonstrukce
Okolí Nové scény Vlast je nově 

zrekonstruované. Více než tři mili-
ony korun vydalo město na roz-
sáhlou úpravu zpevněných ploch 
před budovou městské knihovny 
v Místku na Hlavní ulici. Použity 
byla převážně žula a vyřešen je i 
problém s dešťovou vodou, která 
bude z parkovacích a pojízdných 
míst svedena do nově zrealizova-
ného kanalizačního systému. Před 
kinem jsou nyní nově umístěny i 
moderní litinové lavičky, odpadko-
vé koše a informační tabule.

Setkání s občany
V úterý 22. listopadu od 17 

hodin mohou v Národním domě 
občané diskutovat s vedením 
města o problémech, které je trápí, 
a nabídnout voleným zástupcům 
nejrůznější podněty. Podobně ve 
čtvrtek 24. listopadu mohou ve 
stejný čas setkání v sále U Kozlů 
v Chlebovicích využít občané této 
okrajové části. 29. listopadu od 17 
hodin se dočkají také obyvatelé 
Frýdku, kteří přijdou na besedu do 
válcovenského kulturního domu.

Lavičky na hřbitově
Skoro tři desítky nových laviček 

byly nainstalovány na frýdeckém 
hřbitově. Radnice v současné 
době pořizuje pro město jen dva 
typy laviček kvůli snadnější údrž-
bě. „Jsme přístupni požadavkům 
na zvýšení počtu laviček na urči-
tá místa,“ vybízí Šárka Gilarová, 
referentka oddělení zeleně.

Zakletý jantar
V Nové scéně Vlast začala

1. 11. netradiční expozice s 
názvem Zakleto v jantaru. Jedná 
se o výstavu fotografií Arnošta Ča-
ply, jemuž učarovaly vzácné nále-
zy v jantaru, které nashromáždil 
rakouský sochař Otto Potsch. 
Výstava zkamenělin proběhla již 
v jiných místech a sklidila veliký 
ohlas. Arnošt Čapla jí byl natolik 
fascinován, že z ní pořídil fotogra-
fie, které nyní vystavuje.

Akce Lidového domu
Lidový dům v Místku chystá od 

28. 11. do 1. 12. výstavu obrazů
P. Stanislava Weigla, poslední den 
výstavy bude spojen i s besedou a 
diaprojekcí s hudbou a mluveným 
slovem. 13. 12. se pak připravuje 
přednáška plk.v.v. ing. Františka 
Valdštýna Český stát v 11. století 
- doba sv. Prokopa a Sázavy.

Mikulášské nadílení
Levicový klub žen „Růže 92“ 

pořádá dne 3. prosince od 14 
hodin v Kulturním domě Válco-
ven plechu Mikulášské nadílení 
spojené s hrami, soutěžemi 
a veselým rejem dětí s čerty. 
Srdečně zveme všechny děti s 
rodiči i bez nich. Rodiče mohou 
dárky pro své děti přinést s 
sebou. Občerstvení je zajištěno.

       (pp)

ny,“ prozradil ředitel domova 
důchodců Milan Novák.

Z jejího života můžeme dále 
odhalit to, že se narodila 6. listo-
padu 1903 v Ostravě jako Marie 
Skibová, její maminka se jme-
novala Rozálie Skibová, rozená 
Plodziemová, a otec Josef Skiba 
pracoval jako kočí v Moravské 
Ostravě. V 18 letech se vdala za 
Konráda Schwenka a po dvou 
letech manželství (v roce 1923) 
se jim narodila její jediná dcera 
Olga. Po letech se s manželem 
rozloučili (jak hezký pojem oproti 
dnešnímu „rozvodu“) a odstěho-
vala se na Čeladnou, kde pra-
covala jako pokojská v léčebně. 
Tam se i seznámila se svým 
druhým manželem, tamním údrž-
bářem Josefem Dušánkem.

Až po smrti dcery v roce 
1997 se rozhodla bydlet v 
domově důchodců, kde ji chodí 
navštěvovat i její vnučky Marie 
Bešťáková a Jana Štouračová i 
její pravnuci a pravnučky včetně 
prapravnoučat.       (pp)

OSLAVENKYNĚ: Koš sladkostí paní Dušánkové přijde vhod.
Foto: Petr Pavelka

U několika památníků ve 
městě položila ve čtvrtek
27. října starostka Eva Rich-
trová kytici na počest páteč-
ního 87. výročí vzniku samo-
statného československého 
státu. Místostarosta Ivan Vrba 
pak v přítomnosti členů Čes-
kého svazu bojovníků za svo-
bodu uctil květinami památku 
T. G. Masaryka u jeho památ-
níku na stejnojmenné třídě. 

K přítomným občanům, 
kterých se jako obvykle při 
podobných pietních akcích 
sešlo pomálu, krátce promluvil 
pplk. Lubomír Pělucha. „Vzpo-
mínáme dnes památku těch, 
kteří přinesli oběť pro vlast a 
národ. Je ostudou, když někdo 
uvažuje o zrušení tohoto svát-
ku. Ve Spojených státech by 
bylo nemyslitelné, aby někdo 
navrhl, ať se zruší Den nezá-
vislosti, ale český národ zapo-
míná, což je velká ostuda. Kdo 
si neváží minulosti, nečeká jej 
dobrá budoucnost,“ zlobil se 
Lubomír Pělucha. 

„Je skutečností, že u veřejnos-
ti jsou podobné akce na okraji 

Město si připomenulo výročí
vzniku samostatného státu

zájmu, ale s tím my nemůžeme 
nic dělat. U všech památníků ve 
městě vždy dáváme najevo, že 
nám hrdinské počiny z minulosti 
nejsou lhostejné a je především 
na školách, aby dokázaly mla-
dým lidem předávat informace z 
minulosti v historických souvis-
lostech,“ podotkla starostka Eva 
Richtrová.       (pp)

U PAMÁTNÍKU TGM: Pietního 
aktu se zúčastnil i místostarosta 
Ivan Vrba.    Foto: Petr Pavelka

Na frýdeckém hřbitově u 
památníku sovětských vojáků 
proběhl 11. listopadu pietní 
akt ke Dni veteránů, kterého 
se zúčastnil místostarosta 
Petr Cvik, jenž prohlásil, že i 
jeho generace se musí svým 
dílem postarat o to, aby tento 
den neupadl v zapomnění.

„Na frontách první světo-
vé války padlo tisíce vojáků a 
během druhé světové války umí-
raly miliony lidí, a to nejenom na 
frontách, ale též bombardováním 
měst, v partyzánských oddílech 
a bohužel i v německých nacis-
tických koncentrácích, včetně 
rodin příslušníků českosloven-
ských zahraničních armád,“ při-
blížil historii plk. Josef Křístek, 
který se účastnil bojů na západ-

Radnice uctila také Den veteránů
ní i východní frontě. Poukázal 
na to, že naše země ve středu 
Evropy si po staletí musela hájit 
svou identitu. „Je nutné v dnešní 
době, aby to, co bylo za velmi 
těžkých podmínek na frontách 
první i druhé světové války naši-
mi občany vybojováno, se ucho-
valo v povědomí našeho národa, 
zvlášť dnes v rámci Evropské 
unie,“ pokračoval veterán. Na 
místostarostu Petra Cvika, který 
je původním povoláním peda-
gog a má ve městě na starosti 
mimo jiné i školství, se obrátil s 
tím, aby mládež na školách byla 
daleko více seznamována s his-
torií země, aby byla hrdá na to, 
že žije v tomto prostoru, o který 
museli předkové tvrdě bojovat. 

(pp)

POCTA VETERÁNŮM: Projev plk. Josefa Křístka si vyslechl i mís-
tostarosta Petr Cvik.     Foto: Petr Pavelka

Komunitní centrum Spole-
čenství Romů na Moravě na 
ulici Míru navštívila delegace 
z anglického Peterborough v 
rámci svého pobytu ve Frýd-
ku-Místku. Zajímalo ji, v jakých 
podmínkách u nás tato minori-
ta žije a jak s ní pracují nevlád-
ní neziskové organizace.

Za účasti starostky Evy Rich-
trové a zastupitele Vladimíra 
Horvátha si Angličané prohlédli 
prostory komunitního centra, kde 
mohli vidět jedno odpoledne v 
rámci volnočasových aktivit, kte-
ré tato organizace zajišťuje pro 
děti a mládež. „Každý čtvrtek 
v odpoledních hodinách probí-
há kroužek pečení a vaření pro 
rodiče a děti, kterého se i nyní 
zúčastnilo na třicet dětí. Tento-
krát děti připravovaly slané peči-
vo se sýrem a kořením. Výběr a 
přípravu jídla ponecháváme na 
děti, vychovatelky zajišťují pou-
ze nákup surovin. Děti si samy 

Návštěva z Anglie zašla i mezi RomyNávštěva z Anglie zašla i mezi Romy
zpracovaly těsto, vytvořily tvary, 
ozdobily a vychovatelky je upek-
ly. Slané pečivo chutnalo i všem 
členům anglické delegace, děti se 
rády o ně rozdělily,“ informovala 
Šárka Vozňáková. Děvčata také 
průběžně nacvičují v tanečním 
kroužku romské i moderní tance, 
a proto byly nadšené, že mohly 
návštěvě z Anglie předvést, co už 
umí. Romská hudba je podmani-
vá a melodická, což způsobilo, že 
k děvčatům se přidaly i některé 
účastnice návštěvy.

„Všechny romské děti velmi 
rády tančí, chlapci přidali ukázku 
break-dance a moderního tance.
Všichni jsme byli překvapeni, 
že některé děti jsou schopny 
komunikovat v anglickém jazy-
ce, dokonce plynně, pokud 
pobývaly nějaký čas s rodiči v 
Anglii. Hosté tím byli očividně 
mile překvapeni,“ hodnotila 
dojmy z návštěvy Šárka Voz-
ňáková.       (pp)
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městská policie
Ničil v opojení

27. 10. pár minut po půlnoci 
přijala dispečerka Městské policie 
Frýdek-Místek telefonické ozná-
mení, v němž žádala obsluha baru 
Bažant na ulici Pionýrů o pomoc 
z důvodů fyzického napadání 
této obsluhy a rozbíjení vybavení 
provozovny podnapilým mužem. 
Strážníci posléze zadrželi na 
základě popisu silně podnapilého 
devětadvacetiletého Z. C. z Frýd-
ku-Místku. Pro podezření, že se 
muž mohl svým protiprávním jed-
náním dopustit trestného činu, byl 
předán příslušníkům Policie ČR, 
kteří po vystřízlivění muže mohli 
celou záležitost prošetřovat.

Nedal si říct
27. 10. v půl sedmé večer 

strážníci městské policie zakro-
čovali pro změnu v baru Nevada 
na ulici Slezská proti třiačtyřice-
tiletému D. R. z Frýdku-Místku, 
který i po opakovaném upo-
zornění odmítal uposlechnout 
výzev strážníků a po předchozím 
vykázání z provozovny se vrátil 
a opět napadal hosty. Strážníci 
tedy muže ve spolupráci s Poli-
cií ČR převezli na frýdeckou 
záchytku k vystřízlivění.

Dostal maximum
2. 11. před polednem hlídka při 

pravidelné kontrole okolí autobu-
sového stanoviště v Místku zjistila 
silně podnapilého sedmačtyřiceti-
letého V. K. z Frýdku-Místku, který 
ve vestibulu močil a následně ležel 
na lavičce. Strážníci opilce, vzhle-
dem k jeho stavu podnapilosti a 
neschopnosti jakékoliv komuni-
kace, převezli na protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Poté byl muž řešen blokovou 
pokutou v maximální výši.

Napadal otce
3. 11. okolo čtvrté hodiny 

odpoledne telefonicky oznámil 
na služebnu starší muž z bytu 
na ulici Dr. Petra, že jej fyzicky 
napadá jeho syn. Hlídka strážní-
ků po příjezdu na místo v agre-
sivním podnapilém synovi zjistila 
šestatřicetiletého R. P. z Frýd-
ku-Místku, který se vzhledem 
ke svému psychickému stavu 
odmítal uklidnit. Muž byl tedy v 
zájmu ochrany zdraví a života 
rodinných příslušníků převezen 
do péče odborníků, odkud si jej 
později vyzvedl jeho opatrovník.

Otrávili jasan
9. 11. v půl desáté dopoledne 

strážníci při pochůzce po ulici 
Bezručova a okolí zjistili u parko-
viště Kina Petra Bezruče jasan 
navrtaný šesti dírami o průměru 
asi 10 mm. Navrtané díry byly 
zjevně naplněny neznámou 
chemikálií. Strážníci po pořízení 
fotodokumentace předali celou 
záležitost Policii České republi-
ky k došetření.       (pp)

Setkání zástupců frýdecko-
-místecké radnice s občany 
Zelinkovic a Lysůvek 4. listopadu 
podle očekávání vévodilo téma 
výstavby obchvatu. Dotazy byly 
zodpovězeny osobami nejpovo-
lanějšími – zástupci investora 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Obyvatele této okrajové části 
Frýdku-Místku především zají-
mala protihluková opatření. Byli 
ujištěni, že není pravda, že je 
nebude možno přijímat i doda-
tečně. „Pokud dojde k hlukové-
mu zatížení u objektů, kde se 
to nepředpokládalo, tak se to 
řeší buď dalšími protihlukovými 
zdmi nebo opatřeními na objektu 
samotném. Zatížení a skladba 

Téma obyvatel Zelinkovic a Lysůvek: obchvat
vozidel se nedá než předpoklá-
dat, a pokud se po zprovoznění 
komunikace ukáže, že nejsou 
dodrženy podmínky kolaudačních 
rozhodnutí, musíme splnění limitů 
zajistit dodatečně,“ ubezpečo-
vala Alena Morysová ze Správy 
Ostrava Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Další obavy mají místní lidé z 
toho, že při výstavbě mohou být 
odříznuty některá místní spojení. 
„S etapizací výstavby se nepočítá. 
Stavba bude zadána jako jeden 
celek. Organizace výstavby bude 
navržena zhotovitelem, který musí 
respektovat stávající dopravní i 
pěší trasy, aby zůstaly zachová-
ny,“ reagovala Alena Morysová. 
Občané chtěli rovněž vědět, proč 

DISKUSE S OBČANY: Kromě starostky lidem odpovídali také zástupci 
osadního výboru a Ředitelství silnic a dálnic ČR.   Foto: Petr Pavelka
se neustále odkládá stavební 
povolení. Bylo jim vysvětleno, že 
účastníků řízení je velmi mnoho a 
dosud se bohužel nepodařilo se 
všemi majiteli pozemků uzavřít 
potřebnou smlouvu. Vypořádané 
majetko-právní vztahy jsou přitom 
podmínkou pro vydání stavebního 

povolení. 
V další fázi setkání s občany 

byli přítomní seznámeni s prací 
osadního výboru, za kterou jeho 
členům starostka Eva Richtrová 
poděkovala, a došlo i na další 
témata, například plynofikaci 
nebo místní hřbitov.       (pp)

Frýdecká skládka ve spo-
lupráci se Sdružením Klubko 
a za podpory města Frýdku-
-Místku uspořádala podzimní 
část Úklidu se stonožkou. I 
když počasí vyšlo, přílišnou 
aktivitu neziskové organizace 
pracující s dětmi nevyvinuly.

O to větší dík patří těm, kteří 
se zúčastnili a dali tak najevo, že 
jim osud přírody není lhostejný. 
Akci absolvovala zhruba třicítka 
dětí z oddílu Krok a Plaváček 
Sdružení Klubka a studenti z 
dobrovolnického klubu. 

 „Každá skládka je chtě-nechtě 
pro přírodu zátěž, a proto se snaží-
me jí to všemožně vracet,“ nechali 
se slyšet pořadatelé z Frýdecké 
skládky. „Mrzí mě, že se nezapojily 

Děti uklízely se Stonožkou

ostatní oslovené dětské kolektivy, 
ale věříme, že příště v jarním kole 
přibudou i další dětské organizace 
pracující ve městě. Akce Stonožka 
má význam nejen v pomoci přírodě 
a ekologické výchově, ale součas-
ně se zde mají možnost potkat děti 
z různých organizací a navázat 
spolupráci,“ hodnotil Martin Sysala 
z městského úřadu. 

Děti pomáhaly uklidit nádher-
nou podzimní přírodu především 
v bezprostřední blízkosti Frýdec-
ké skládky, tedy ve Frýdeckém 
lese a okolí. Celkem vysbíraly na 
čtyři metráky nepořádku. Oproti 
jarnímu kolu je to sice několika-
násobně méně, ale to rozhodně 
neznamená, že okolní příroda je 
stále čistší.       (pp)

OKOLÍ SKLÁDKY: Děti sbíraly odpad, který vítr přemístil tam, 
kam neměl.               Foto: Petr Pavelka

Ve Frýdku-Místku bohužel 
stále narůstá množství odpadů, 
které občané odkládají mimo kon-
tejnery a dokonce i mimo sběrná 
místa. K nápravě by mělo přispět 
i avizované vybudování sběrného 
dvora, pro který už rada města 
schválila lokalitu umístění.

Občané budou moci odklá-
dat odpady v pracovních dnech 
i o sobotách od 9 do 18 hodin, 
v určité dny až do 20 hodin, na 
okraji města směrem na Dobrou. 
„Rozhodli jsme se pro ulici Slez-
skou naproti židovského hřbitova. 

Sběrný dvůr na Slezské
V úvaze byl i prostor pod estaká-
dou u stadionu Slezan, ale ten 
chceme ušetřit pro budoucí spor-
tovní aktivity. Lokalita Slezská je 
tou nejlepší variantou, vyhovuje 
také Frýdecké skládce, která 
bude sběrný dvůr provozovat,“ 
upřesnil místostarosta Petr Cvik.

Nyní začnou probíhat jednání 
o pronájmu pozemku a také je 
nutné vyřídit územní rozhodnutí 
o využití místa. „Nebude to oka-
mžitě, ale jsem rád, že jsme se již 
dohodli na lokalitě. To je základ,“ 
uzavřel místostarosta.      (pp)

Ve Frýdku-Místku přibudou 
díky rekonstrukci Křížového 
podchodu další veřejné zácho-
dy. Stabilní WC s provozní 
dobou jsou již u Kina Petra 
Bezruče a v podchodu mezi 
autobusovým stanovištěm a 
prodejnou Albert.

Obyvatele Frýdku možná mrzí, 
že v této městské části stabilní 
veřejné záchody chybí. „Je to o 
vhodných prostorech, podchody 
jako v Místku ve Frýdku nejsou. 
Ale výhledově se počítá s vybudo-
váním veřejných záchodů v rámci 
řešení prostoru za městským 
úřadem, kde vznikne také sedm-
atřicet nových parkovacích míst, 
které budou bezplatně sloužit 
těm, co půjdou na úřad. V rozpoč-
tu s touto investicí počítáme již pro 
příští rok,“ sdělil místostarosta Petr 

Veřejné WC bude i ve Frýdku
Cvik a prozradil, že perspektivně 
by měly být záchody vybudovány 
i u parku Pod Zámkem. 

Referentka oddělení zeleně 
Šárka Gilarová přidává informa-
ci, že ve městě je dalších devět 
mobilních ekologických WC, které 
jsou k dispozici k použití zdarma 
24 hodin denně. Je smutnou per-
ličkou, že jedno takové WC bylo v 
dubnu zcizeno z prostoru Kostiko-
va náměstí. „Všechno je o lidech,“ 
krčí rameny Šárka Gilarová. „Na 
stabilních veřejných záchodech 
se pravidelně uklízí, ale stačí, aby 
přišlo jedno individuum a už může 
mít někdo pocit, že se město o 
hygienu nestará. Ale my reaguje-
me na podněty a také provádíme 
kontroly stavu, i když žádná norma 
na čistotu těchto zařízení vlastně 
neexistuje.“         (pp)

Sobota-nesobota – požár si 
nevybírá. Ačkoliv byl začátek 
víkendu, sedm jednotek dob-
rovolných hasičů z Frýdku-
-Místku a okolí se domluvilo, 
že procvičí vzájemnou sou-
činnost v areálu zemědělské-
ho družstva ve Skalici.

„Tématem cvičení bylo zdolání 
požáru v objektu s velkým požár-
ním nebezpečím a dálková dopra-
va vody z místních zdrojů,“ vysvětlil 
velitel frýdeckých dobrovolných 
hasičů Lukáš Kmec. Konstatoval, 
že zásah proběhl v pořádku a 
vše, až na maličkosti, fungovalo 
tak, jak má. „Různé drobnější 
nedostatky jdou třeba na vrub 
nedostatku financí, který se odráží 
ve vybavení, ale celkově můžeme 
být spokojeni,“ dodal. Méně spo-
kojeni byli přihlížející, pro které 
hasičské manévry představovaly 
„pozdvižení na vsi“. Založený 

Dobrovolní hasiči nacvičovali
„požár“ totiž intenzitou neuspokojil, 
děti spíš mohly obdivovat, jak dlou-
hý had dokázal překonat stovky 
metrů od vzdáleného potoka. 

Cvičení se zúčastnili hasiči z 
Frýdku, Místku-Bahna, Skalice, 
Zelinkovic, Chlebovic, Lískovce 
a také Starého Města.       (pp)

VODA TEKLA: Dobrovolní hasiči 
dokázali dopravit vodu ze vzdále-
ného potoka.   Foto: Petr Pavelka
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Měsíc říjen v ZŠ Frý-
dek-Místek Lískovec byl ve 
znamení pohybu. Již první 
říjnovou sobotu se sešli 
všichni přátelé přírody a 
sportu, aby společně strávi-
li dopoledne při zábavných 
hrách v přírodě.

Druhý víkend v měsíci byl 
určen pro všechny nadšence 
aerobiku, kteří prožili ve Fren-
štátě pod Radhoštěm nezapo-
menutelné zážitky na „Soustře-
dění s aerobikem“.

Ve středu 19. října se vybraní 
zástupci z kroužku pálkované 
zúčastnili v pořadí již druhé-
ho Turnaje škol v Tee-ballu. 
Ze všech škol našeho okresu 
našlo odvahu ke srovnání se 

Sport je cesta ke zdraví
svými vrstevníky jen 6 škol. Naši 
zástupci vybojovali „pouze“ 6. 
místo, ale svým zápalem a her-
ním nasazením Lískovci ostudu 
rozhodně neudělali. 

Další sportovní akce se 
uskutečnila v neděli 23. 10. 
v tělocvičně naší školy, kde 
proběhlo již 3. setkání se 
zahraničními reprezentanty 
ve florbalu. Následovala nejen 
beseda, na které byly děti 
seznámeny s životem českých 
hráčů v zahraničí, ale také 
měly možnost si vyzkoušet 
různé „finty“ s míčkem (frees-
tyle) a v neposlední řadě si 
mohly zahrát florbal po boku 
hvězdy českého florbalu.

Mgr. Kateřina Zelená 

24. října byl pěkný pod-
zimní den. Pro žáky Základní 
školy Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 – Pavla, Martina, Davida 
a jejich paní učitelku Miluši 
Mitanovou byl však mnohem 
krásnější.

Když seděli ve vlaku mířícím 
do Prahy, vzpomínali, jak skoro 
před půl rokem sháněli a zajišťo-
vali materiály pro své projekty do 
celostátní soutěže Naše vlast v 
srdci Evropy – Poznej ji a chraň, 
která byla vyhlášena pod záštitou 
ministra kultury Pavla Dostála, 
ministra zahraničí Cyrila Svobo-
dy a ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Vzpomínali 
na těžkosti a náročnost při práci, 
ale také na pěkné chvíle, které 
zažívali při kompletaci důležitých 
materiálů, vybírání nejvhodněj-
ších fotografií při doplňování 
dokumentů i nad časem stráve-
ným nad těmito pracemi.

Vzpomínali, jak se ujišťovali, 
zda paní učitelka, která s nimi 
strávila nejedno odpoledne, už 
poslala jejich práce – projekty, z 

Další ocenění „Šestky“ v Praze
nichž mnohé se podobaly pěkné 
knize, do Prahy.

Teď se dočkali plodů své práce.
Přišlo pozvání do Prahy, tajemný 
hlas v telefonu však nechtěl pro-
zradit nic bližšího, takže přetrvá-
vala špetka nejistoty, zda vůbec 
má do Prahy význam jezdit, zda v 
tak obrovské konkurenci nebudou 
jenom do počtu.

Atmosféra a prohlídka Černín-
ského paláce, kde byly výsledky 
soutěže vyhlášeny, krásné prostře-
dí i dobré pohoštění dalo na chvíli 
těmto pochybnostem zapomenout 
a znamenalo pro všechny přítom-
né nezapomenutelné zážitky.

Napětí se stupňuje, přichází 
pan ministr Cyril Svoboda a vyhla-
šování začíná. Žáci i paní učitelka 
„šestky“ září štěstím. Takový 
úspěch ani ve snu nečekali!

1. místo pro Pavla Krpce 
a Davida Kubánka za projekt 
Naše obec Chlebovice, 2. místo 
pro Martina Štarchoně za projekt 
Naše obec Metylovice, Zvláštní 
uznání pro žáky Pavla a Davida 
za celkově nejlepší práci ve všech 

kategoriích za předloženou práci 
Naše obec Chlebovice a bez oce-
nění nezůstala ani paní učitelka, 
která si odnesla čestné uznání za 
práci s dětmi.

Slavnostní atmosféru všich-
ni ještě vstřebávají cestou na 
nádraží a ve vlaku mířícím do 
Frýdku-Místku už jen připomí-
nají, že se přidali k těm žákům 
„Šestky“, kteří v poslední době 
nejen reprezentovali, ale na 
celostátní úrovni získali pro ško-
lu ta nejvyšší ocenění. Zaznívá i 
to, že se do práce navíc, pokud 
budou podporováni svými rodiči 
i učiteli, opět rádi zapojí, protože 
je to baví a určitě se to vyplatí.

Pro dokonalé štěstí se zbývá 
už jen s někým podělit o nádher-
né výsledky – no jistě! Je třeba 
vše oznámit paní ředitelce, určitě 
bude mít obrovskou radost. Takže 
nezbytná SMS zpráva a teď už jen 
mít před zavřenýma očima všechny 
ty zážitky dne, které umocňuje až do 
cíle cesty pravidelný klepot kolejí.

Mgr. Libuše Zárubová,
ředitelka školy

Střední škola gastrono-
mie a služeb se zapojila do 
mezinárodního programu 
Leonardo da Vinci, do výměn-
né stáže studentů. V rámci 
tohoto projektu nás v týdnu 
od 3. do 7. října poctili svou 
návštěvou hosté z italské 
hotelové školy IPSAR Riolo 
Terme u Ravenny.

Pro milou italskou návštěvu 
byl připraven zajímavý program 
zahrnující prohlídku naší školy, 
včetně odborných učeben a pra-
covišť, návštěvu Muzea Beskyd 
ve Frýdku-Místku, exkurzi do 
skanzenu v Rožnově pod Rad-
hoštěm a výlet na Pustevny.

V závěru poznávacího progra-
mu si hosté prohlédli Univerzitu 
Palackého v Olomouci. Zahraniční 
delegace navštívila různé provo-
zovny, se kterými má naše škola 

Italská návštěva na SŠ gastronomie a služeb

uzavřeny smlouvy pro odborný 
výcvik studentů, jako například 
hotel Centrum, penzion Hrad, 
restauraci La Bodega, a též restau-
raci Ondráš, která připravila pro 
hosty příjemné večerní posezení.

Italští hosté byli s programem 

své návštěvy velmi spokojeni. 
Vzájemně se těšíme na další 
spolupráci a stejně pak na Mezi-
národní soutěž gastronomie, 
která se bude konat na jaře 
2006 v Itálii. Arrivederci!
Vedení školy gastronomie a služeb 

První listopadový čtvr-
tek se stal dnem, kdy se ti 
nejmenší nejen ze sídliště 
Slezská, ale z celého měs-
ta, netradičním a poutavým 
způsobem loučili s pod-
zimem a zvířátky. V pro-
storách základní školy na 
ulici Jiřího z Poděbrad se 
sešlo na sto padesát dětí 
v maskách s lampióny a 
světýlky. 

Rej broučků a berušek v 
areálu jedenácté základní 
školy byl určen předškolákům 
a žákům prvních a druhých 
tříd. „Chtěli jsme dětem připo-
menout, že podzim je pomalu 
u konce, příroda a broučci se 
ukládají k spánku, a tak je 
třeba, aby se děti s broučky 
rozloučily,“ vysvětlila Daniela 
Kaňoková. Celá školní jídelna 
byla slavnostně upravena. „V 
první části jsme děti přivítali 
a motivovali ke společné hře. 
Každý dostal soutěžní kartič-
ku, na kterou sbíral razítka za 
sportovní disciplíny,“ uvedla 
Kaňoková a pokračovala: „Dru-
há část jídelny byla vyzdobena 
podzimními motivy, svítícími 

Na nádvoří „Jedenáctky“
rejdili broučci s beruškami

dýněmi a draky a představo-
vala kouzelnou louku. Právě 
tam děti plnily nejrůznější 
úkoly zaměřené na koordinaci 
pohybů, pravolevou orientaci 
a rozvoj motoriky.“ 

Nadšení dětí neznalo mezí. 
Ferda Mravenec, alias prvňák 
Štěpán Kaspar, byl náležitě 
vybaven tykadly i nezbytným 
puntíkovaným šátkem. „Byla 
to legrace, obzvlášť lovení 
bonbónů a kuliček. A taky 
jsem se pořádně zasmál u 
házení míčků do panákovy 
tlamy, to bylo asi vůbec nej-
lepší,“ pochvaloval si Ferda a 
spolu s ním i beruška Adélka 
Knězková: „Maminka mi celou 
masku vymyslela. Začaly jsme 
se připravovat pozdě, teprve 
ve středu večer. Ale nakonec 
to dopadlo perfektně, mamka 
je totiž šikovná.“

Celý rej zakončil dětský prů-
vod s pestrobarevnými lampióny 
do nedalekého parku. „Ten byl 
teda senzační. Tak dlouhý prů-
vod jsem ještě neviděla. A nej-
hezčí lampión měl Štěpán, byly 
na něm krásné kytičky,“ uzavře-
la Adélka Knězková.       (rs)

Osud malého nemocného 
Dominika z Hodoňovic, kterého 
čeká komplikovaná a finančně 
náročná operace v Německu, 
nezůstal lhostejný ani žákům 
a učitelům na základní škole 
Jiřího z Poděbrad.

Na frýdecko-místeckou „Jede-
náctku“ dojíždějí do školy dva 
Dominikovi sourozenci. Jejich 
spolužáci a učitelé se rozhodli 
rodině pomoci. Vyhlásili sběr 
starého papíru a finanční sbírku. 
„Každý z nás se zapojil podle 
svých možností. Děti přinesly hro-
mady starého papíru a tentokrát 

Přidejte se taky ke sbírce
se ani neptaly, kolik ho mají kilo-
gramů. Nešlo totiž o soutěž, ale 
o pomoc blízkému člověku,“ řekla 
učitelka Míša Vařeková a dodala: 
„I ti nejmenší přinášeli do kasičky 
hotovost s dovětkem ‘Na Domini-
ka’. Částka tři tisíce dvě stě pade-
sát osm korun byla poslána na 
konto Dominikovy nadace. Není 
to bůhvíjak velká suma, ale všich-
ni na ni přispívali i svým srdcem a 
myšlenkou na Dominikovo zdraví. 
Věřím, a to pro nás všechny bude 
největší odměna, že za pár let 
Dominika budeme moci přivítat 
mezi našimi prvňáky.“ 

Nela Rogulská měla doma 
velkou kupu starého papíru. „Je 
ho tolik, že bych ho sama do 
školy nedonesla a zrovna máme 
pokažené auto. Bylo moc fajn, že 
mi spolužáci nabídli pomoc.  Kaž-
dý z nás má nějakého sourozen-
ce a bylo by nám líto, kdyby mu 
nikdo nepomohl,“ řekla Nela.

Učitelé i žáci z „Jedenáctky“ dou-
fají, že jejich heslo „Přidejte se k nám 
a pomozte“ osloví co nejvíce dob-
rých lidí, kterým osud nemocného 
dítěte nebude lhostejný a stejně jako 
oni přispějí alespoň malým dílem na 
podporu Dominikova zdraví. 
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Dnes pokračujeme ve výčtu 
místních poplatků.

Místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství

V řízení se postupuje v soula-
du s obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2005 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, a 
to dle zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li záko-
nem č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanoveno jinak. 

Kdo poplatek platí?
Poplatníkem je fyzická nebo 

právnická osoba, která užívá 
veřejné prostranství. Poplatek se 
vybírá za zvláštní užívání veřejné-
ho prostranství1/, kterým se rozumí 
provádění výkopových prací, umís-
tění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje 
a služeb, pro umístění stavebních 
zařízení, zařízení cirkusů, luna-
parků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek a užívání tohoto 
prostranství pro kulturní, sportovní 
a reklamní akce nebo potřeby tvor-
by filmových a televizních děl.

Užívá-li stejnou část veřejného 
prostranství několik uživatelů, odpo-
vídají za zaplacení celého poplatku 
společně a nerozdílně. Správce 
poplatku může uložit zaplacení 
poplatku kterémukoliv z nich.

Jaká je sazba poplatku?
Poplatek činí za každý i zapo-

čatý m2 a každý i započatý den 
užívání veřejného prostranství: 

a) za umístění dočasných sta-
veb sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb

- za m2 a den 1,- Kč 
- za m2 a rok 300,- Kč 
b) za umístění zařízení slouží-

cích pro poskytování prodeje (za 
umístění stánku, prodejního pultu, 
kiosku nebo jiného zařízení včet-
ně manipulačního prostoru, sklá-
dek zboží a vystaveného zboží): 

- určených k prodeji vlastních 
výpěstků chovatelských a pěsti-
telských a prodej těch výrobků, 
které mají charakter drobných 
ručních prací za m2 a den 40,- Kč 

- určených k prodeji ovoce, zele-
niny, potravin za m2 a den 80,- Kč 

- určených k prodeji průmyslové-
ho zboží, textilu, obuvi, oděvů, dro-
gerie, galanterie, elektroniky, knih a 
ostatní za m2 a den 100,- Kč 

Prodává-li prodejce zboží z 
více cenových pásem, stanoví 
se cena podle vyšší sazby. 

c) za umístění zařízení slouží-
cích pro poskytování služeb za 
m2 a den 10,- Kč 

d) za umístění skládek, staveb-
ních zařízení a provádění výkopo-
vých prací za m2 a den 5,- Kč 

e) za umístění cirkusů, luna-
parků a jiných obdobných atrak-
cí za m2 a den 2,- Kč

f) za užívání veřejného prostran-

Finanční odbor, oddělení místních daní a poplatků
ství pro kulturní, sportovní akce a 
reklamní akce za m2 a den 1,- Kč 

g) za užívání veřejného prostran-
ství pro potřeby tvorby filmových a 
televizních děl za m2 a den 2,- Kč

h) za umístění zařízení slouží-
cích pro poskytování služeb (jen 
venkovní posezení sloužící k 
občerstvení) za m2 a den 1,- Kč

Existují nějaká osvobození 
nebo úlevy?

(1) Poplatku nepodléhají:
a) akce pořádané na veřej-

ném prostranství, jejichž výtěžek 
je určen na charitativní a veřejně 
prospěšné účely,

b) uživatelé veřejného pro-
stranství, kteří provádějí na 
tomto výkopové práce z důvodu 
havárie inž. sítě a doba užívání 
nepřesáhne 1 den,

c) opravy a investiční akce rea-
lizované městem Frýdek-Místek,

d) kulturní a sportovní akce 
pořádané městem Frýdek-Mís-
tek nebo s finanční spoluúčastí 
města Frýdek-Místek, 

e) uživatelé veřejného pro-
stranství, kteří splňují následu-
jící podmínky: 

1) jsou vlastníky nebo spo-
luvlastníky dotčeného pozemku 
(doloženo výpisem z katastru 
nemovitostí)

2) budou veřejné prostranství 
užívat za účelem

- umístění skládek, stavebního 
zařízení a provádění výkopových 
prací (stavba lešení, uložení sta-
vebního materiálu, zřízení a opra-
vy rekonstrukce inženýrských sítí, 
opravy izolace bezprostředně 
přilehlé nemovitosti apod.),

3) zvláštní užívání bude po dobu 
kratší než 30 dnů (tuto dobu nelze 
prodlužovat formou nové žádosti o 
povolení, rozhodnutí zvláštního uží-
vání nebo formou nového „Ozná-
mení k vyměření místního poplatku 
za užívání veřejného prostranství“).

Výše uvedené podmínky 
musí být splněny současně.

f) uživatelé veřejného pro-
stranství, kteří splňují následující 
podmínky:

1) jsou vlastníky nebo spoluvlast-
níky dotčeného pozemku (doloženo 
výpisem z katastru nemovitostí)

2) budou veřejné prostranství 
užívat za účelem:

- umístění dočasných staveb 
a zařízení sloužícího pro posky-
tování prodeje a služeb 

3) provozovatelem je vlastník 
nebo spoluvlastník dotčeného 
pozemku

 Výše uvedené podmínky 
musí být splněny současně.

(2) Pro občany a podnikatele, 
kteří mají ve městě Frýdek-Místek 
trvalé bydliště nebo sídlo, náleží 
sleva ve výši 30 % ze stanovené 
sazby poplatku účtované podle 
písmene b), tj. za umístění zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje. 

(3) Osvobození od poplatku 
zaniká, zanikne-li důvod, pro kte-
rý bylo osvobození poskytnuto.

Jakým způsobem lze
poplatek platit?

1) Poplatek se platí od prvého 
dne, kdy došlo k užívání veřejné-
ho prostranství až do dne, kdy 
toto užívání skončilo, zařízení bylo 
odstraněno a veřejné prostranství 
bylo uvedeno do původního stavu.

2) Poplatník je povinen ozná-
mit správci poplatku každou 
skutečnost, která má vliv na výši 
poplatku, a to nejpozději v den 
jejího vzniku.

3) Poplatek je splatný:
a) užívání veřejného prostran-

ství na dobu kratší 30 dnů nejpoz-
ději v den, kdy bylo s užíváním 
veřejného prostranství započato,

b) při užívání veřejného pro-
stranství po dobu delší 30 dnů 
je možné poplatek rozdělit v jed-
nom kalendářním roce do dvou 
stejných splátek, přičemž první 
splátka je splatná nejpozději v 
den, kdy bylo s užíváním veřejné-
ho prostranství započato, a druhá 
splátka do 15 dnů od ukončení 
užívání veřejného prostranství,

c) poplatek stanovený měsíč-
ní paušální částkou je splatný 
první den v příslušném měsíci,

d) poplatek stanovený roční 
paušální částkou je splatný do 
15 dnů ode dne zahájení užívání 
veřejného prostranství.

4) Poplatek je splatný v hoto-
vosti na finančním odboru měst-
ského úřadu, poštovní poukáz-
kou nebo převodem na bankovní 
účet města Frýdek-Místek.
Jakou má poplatník povinnost?

1) Poplatník je povinen oznámit 
správci poplatku na předepsaném 
tiskopise, vydaným správcem 
poplatku, zvláštní užívání veřejné-
ho prostranství, a to nejméně 5 
dnů před jeho započetím. V přípa-
dě užívání veřejného prostranství 
na dobu kratší než 5 dnů je nutno 
splnit tuto povinnost nejpozději v 
den zahájení užívání veřejného 
prostranství některým ze způsobů 
zvláštního užívání. Pokud tento 
den připadne na sobotu, neděli 
nebo státem uznaný svátek, je 
dnem, ve kterém je poplatník povi-
nen oznamovací povinnost splnit, 
nejblíže následující pracovní den.

2) Po ukončení užívání veřejné-
ho prostranství je poplatník povi-
nen oznámit skutečnosti správci 
poplatku stejným způsobem jako v 
odstavci 1, a to následující den, kdy 
toto zvláštní užívání skončilo, a rov-
něž nahlásí rozsah záboru v m2.

3) Při plnění oznamovací povin-
nosti je poplatník povinen sdělit 
správci poplatku příjmení, jméno 
nebo název právnické osoby, byd-
liště nebo sídlo, rodné číslo nebo 
IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnic-
kou osobu, která je podnikatelským 

subjektem, uvede též čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou 
soustředěny peněžní prostředky z 
její podnikatelské činnosti. 
Co se stane, když poplatek není 

zaplacen v řádném termínu?
Na základě vyplněného „Ozná-

mení k vyměření místního poplatku 
za užívání veřejného prostranství“ 
správce poplatku vystaví pla-
tební výměr. Včas nezaplacený 
(neodvedený) poplatek nebo jeho 
nezaplacenou (neodvedenou) 
část může správce poplatku zvý-
šit až na trojnásobek. Vyměřený 
poplatek se zaokrouhluje na celé 
koruny nahoru.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené 
lhůtě povinnost nepeněžité povahy, 
může správce poplatku uložit opa-
kovaně pokutu podle ustanovení § 
37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů.
Kde je možno se podrobně 

seznámit s obecně závaznou 
vyhláškou?

S úplným zněním obecně 
závazné vyhlášky č.3/2005, o 
místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství se mohou obča-
né seznámit na právním odboru 
Městského úřadu Frýdek-Místek a 
na internetových stránkách města 
www.frydekmistek.cz.

Na koho se obrátit
s případnými dotazy?

Případné další dotazy ochotně 
zodpoví pracovníci finančního 
odboru na těchto telefonních čís-
lech: 558 609 158, 558 609 160.
1/ § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) 

Místní poplatek
z ubytovací kapacity

V řízení se postupuje v soula-
du s obecně závaznou vyhláškou 
č. 7/2003 o místním poplatku z 
ubytovací kapacity, a to dle záko-
na č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozděj-
ších předpisů, není-li zákonem č. 
565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpi-
sů, stanoveno jinak. 

Kdo poplatek platí?
Poplatek platí ubytovatel, kterým 

je fyzická nebo právnická osoba, kte-
rá přechodné ubytování poskytla.

Poplatek se vybírá v lázeň-
ských místech nebo místech sou-
středěného turistického ruchu z 
ubytovací kapacity v zařízeních 
určených k přechodnému ubyto-
vání za úplatu. Poplatek se platí 
za každé využité lůžko a den.

Jaká je sazba poplatku?
Poplatek činí za každé využité 

lůžko a den 4,- Kč.
Existují nějaká osvobození 

nebo úlevy?
(1) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zaří-

zeních sloužících pro přechodné 
ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita v zařízeních 
sloužících pro ubytování pracovníků 
fyzických a právnických osob, které 
toto zařízení vlastní nebo k němu 
mají právo hospodaření,

c) ubytovací kapacita ve 
zdravotnických nebo lázeňských 
zařízeních, pokud nejsou užívá-
na jako hotelová zařízení,

d) ubytovací kapacita v zaří-
zeních sloužících sociálním a 
charitativním účelům, 

e) ubytovací kapacita v uby-
tovnách provozovaných Městem 
Frýdek-Místek.

(2) Vznik nároku na osvo-
bození od placení poplatku je 
poplatník povinen správci poplat-
ku oznámit písemně nebo ústně 
do protokolu ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala skutečnost 
zakládající nárok na osvobození. 
Stejným způsobem a ve stejné 
lhůtě je poplatník povinen ozná-
mit zánik nároku na osvobození.

Jakým způsobem
lze poplatek platit?

Poplatek je splatný v hoto-
vosti na finančním odboru 
městského úřadu poštovní pou-
kázkou nebo převodem na ban-
kovní účet města Frýdek-Místek 
pololetně: nejpozději do 31. 7. a
31. 1. následujícího roku.
Jakou má poplatník povinnost?

(1) Ubytovatel je povinen se 
zaregistrovat u správce poplatku 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 
nastala skutečnost, která má za 
následek vznik poplatkové povin-
nosti. Ubytovatel je povinen oznámit 
každou skutečnost, která má vliv na 
výši poplatku a trvání jeho poplatko-
vé povinnosti do 15 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala.

(2) Při plnění oznamovací povin-
nosti je ubytovatel povinen sdělit 
správci poplatku příjmení, jméno 
nebo název právnické osoby, byd-
liště nebo sídlo, rodné číslo nebo 
IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnic-
kou osobu, která je podnikatelským 
subjektem, uvede též čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou 
soustředěny peněžní prostředky z 
její podnikatelské činnosti.

(3) Ubytovatel je povinen vést v 
písemné podobě evidenční knihu, 
do které zapisuje dobu ubytování, 
jméno, příjmení, adresu místa trva-
lého pobytu nebo místa trvalého 
bydliště v zahraničí a číslo občan-
ského průkazu nebo cestovního 
dokladu fyzické osoby, které uby-
tování poskytl. Zápisy do evidenční 
knihy musí být vedeny přehledně 
a srozumitelně. Tyto zápisy musí 
být uspořádány postupně z časo-
vého hlediska. Evidenční knihu 
ubytovatel uchovává po dobu
6 let od provedení posledního zápi-
su. Zpracování osobních údajů v 
evidenční knize se řídí zvláštním 
právním předpisem1/.

(pokračování na str. 6)
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(pokračování ze str. 5)
Co se stane, když poplatek není 

zaplacen v řádném termínu?
(1) Nebude-li poplatek zaplacen 

(odveden) včas nebo ve správné 
výši, vyměří správce poplatku 
poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacený (neodvedený) 
poplatek nebo jeho nezaplacenou 
(neodvedenou) část může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek. 
Vyměřený poplatek se zaokrouh-
luje na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní 
ve stanovené lhůtě svoji ozna-
movací povinnost, může správ-
ce poplatku uložit opakovaně 
pokutu podle ustanovení § 37 a 
§ 37a zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů.
Kde je možno se podrobně 

seznámit s obecně závaznou 
vyhláškou?

S úplným zněním obecně 
závazné vyhlášky č.7/2003, o 
místním poplatku z ubytovací 
kapacity, se mohou občané 
seznámit na právním odboru 
Městského úřadu Frýdek-Místek 

Finanční odbor, oddělení místních daní a poplatků
a na internetových stránkách 
města www.frydekmistek.cz.

Na koho se obrátit
s případnými dotazy?

Případné další dotazy ochot-
ně zodpoví pracovníci finanč-
ního odboru Městského úřadu 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, 
na těchto telefonních číslech: 
558 609 158, 558 609 160.
-------------------------------------------
1/ Zákon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Místní poplatek za provozo-
vaný výherní hrací přístroj 
Sazba místního poplatku za 

každý výherní hrací přístroj na tři 
měsíce činí Kč 5 000,-.

Splatnost :
1) První splatnost poplatku je do 

15 dnů ode dne zahájení provozo-
vání výherního hracího přístroje.

2) U výherního hracího přístro-
je, jehož provozování bude povo-
leno na dobu delší než 3 měsíce v 
kalendářním roce, je splatnost do 
15 dnů prvého, čtvrtého, sedmého 
a desátého měsíce provozování.

Bankovní účet města: č. 19-
928781/0100, Komerční banka 
a.s., VS 31512.

Přihlášení tomboly
V řízení se postupuje podle 

zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve zně-
ní pozdějších předpisů a zákona č. 
634/2005 Sb., o správních poplat-
cích., ve znění pozdějších předpisů.
Kdo žádá o povolení k tombole?

Každá právnická a fyzic-
ká osoba, která na kulturních 
akcích a akcích obdobného 
charakteru pořádá tombolu. 

Co musíte oznámit?
- pořadatele akce (název, 

adresa, IČ nebo r.č.)

- dobu a místo konání akce, 
hodinu uspořádání tomboly

- počet a hodnotu losů
Správní poplatek

- se stanoví podle bodu a) 
položky 21 zák. 634/2005 Sb. o 
správních poplatcích (10 % herní 
jistiny, nejméně však 200,- Kč)

Sankce
Při nenahlášení tomboly 

může obec uložit právnické 
i fyzické osobě pokutu až do 
výše Kč 150.000,-.

Na koho se obrátit
s případnými dotazy?

Případné další dotazy ochot-
ně zodpoví pracovníci finanč-
ního odboru Městského úřadu 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, 
na těchto telefonních číslech: 
558 609 158, 558 609 160.

Výherní hrací přístroje
Kdo může žádat o povolení 
k provozování výherních 

hracích přístrojů?
Právnická osoba, která má v 

předmětu podnikání uvedeno:
- provozování sázkových her 

pomocí výherních hracích přístrojů 
Který zákon bych měl znát? 

Zákon č. 202/1990 Sb., o lote-
riích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správní řád), ve 
znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Vyhl. Ministerstva financí
č. 223/1993, o hracích přístrojích.

Kam se obrátit se žádostí?
Na příslušný obecní nebo měst-

ský úřad příslušný podle umístění 
výherního hracího přístroje.

V případě umístění výherního 
hracího přístroje na území města 
Frýdek-Místek, na finanční odbor, 

Městského úřadu Frýdek-Místek, 
Radniční 1148, přízemí, č. dveří 
103, č. tel. 558 609 158. 

Co potřebujete předložit?
- žádost
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z obchodního rejstří-

ku firmy nebo živnostenský list 
fyzické osoby, která provádí 
instalaci a opravy elektrických 
strojů a přístrojů

- potvrzení peněžního ústavu 
o vinkulaci vkladu Kč 2.000.000,- 
(s přivolením třetí osoby tj. pří-
slušný finanční úřad).

- bezúhonnost oprávněných 
osob (nesmí být starší 3 měsíce)

- v případě herny – herní řád 
herny 

- plnou moc osoby, která jed-
ná s povolovacím orgánem 

- ke všem výherním hracím 
přístrojům: herní plány, osvěd-
čení elektrotechnického zkušeb-
ního ústavu 

Co je to JACKPOT?
- Kumulovaná výhra – jackpot 

– je výhrou zvláštního druhu.
- Vyplacená kumulovaná výhra 

je samostatnou finanční částkou.
- Kumulovaná výhra přesa-

huje nastavený výherní podíl 
navzájem propojených výher-
ních hracích přístrojů.

- Jedná se o zvláštní, záko-
nem povolený druh výhry.

- Provozovat navzájem propoje-
né výherní přístroje povoluje obec 
nebo město na základě žádostí 
pro danou hernu a dále na základě 
předloženého herního plánu.

 Správní poplatky
Za vydání povolení k provo-

zování jednoho výherního hrací-
ho přístroje se platí:

- nejdéle na 3 měsíce v kalen-
dářním roce Kč 10 000,-

- nejdéle na 6 měsíců v kalen-

dářním roce Kč 16 000,-
- nejdéle na 1 kalendářní rok 

Kč 30 000,-
Správní poplatky jsou splatné 

buď při přijetí podání nebo poz-
ději, vždy však před provedením 
úkonu (tj. vydáním rozhodnutí)

Bankovní účet města: č. 19-
928781/0100, Komerční banka 
a.s., VS 1361 11.

Odvod výtěžku z provozova-
ných výherních hracích přístro-
jů na veřejně prospěšný účel

Provozovatel výherních hra-
cích přístrojů má povinnost odvést 
příslušné obci nebo městu část 
výtěžku na veřejně prospěšné 
účely, a to do 30 dnů po ročním 
vyúčtování, tj. nejpozději do 31. 
března kalendářního roku.

Bankovní účet města: č. 19-
928781/0100, Komerční banka 
a.s., VS 1351.

Na koho se obrátit
s případnými dotazy?

Případné další dotazy ochotně 
zodpoví pracovnice finančního 
odboru Městského úřadu Frý-
dek-Místek, Radniční 1148, na 
telefonním čísle: 558 609 158.
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V sobotu 5. listopadu se v 
našem městě uskutečnila jed-
na z největších sportovních 
akcí na Moravě - jubilejní 20. 
ročník silničního běžecké-
ho závodu Hornická desítka. 
Závod se konal opět pod zášti-
tou města Frýdek-Místek, které 
přispělo částkou 100 000 Kč, 
ve spolupráci s OKD, a.s. Dolu 
Paskov a hlavním pořadatelem 
byl oddíl atletiky TJ Slezan Frý-
dek-Místek. V rámci závodu se 
navíc uskutečnilo mistrovství 

Běžecký závod Hornická desítka se vydařil
České republiky veteránů v 
běhu na 10 km. 

„Kdo přišel v sobotním odpo-
ledni k Národnímu domu, určitě 
nelitoval. Skvělá atmosféra, 
vynikající výkony a obrovské 
množství účastníků. Na start se 
postavilo neuvěřitelných 1321 
běžců všech věkových katego-
rií. Tím byl překonán účastnický 
rekord z roku 2003,“ hodnotil 
závod za pořadatele Josef 
Nejezchleba. O skvělý úvod 
celé akce se postaralo téměř 
600 mladých běžců v závodech 
mládeže. V konkurenci běžců z 
Polska, Slovenska a celé repub-
liky si vedli výborně i zástupci 
z našeho města. Vyjmenujme 
alespoň vítěze jednotlivých 
kategorií od těch nejmenších: 
Kateřina Krtková (Slezan FM), 
Kristýna Sikorová (Orlová), Kris-
týna Vepřeková (Slezan FM), 
Markéta Marcaníková (Pstruží), 
Beáta Marková (Slezan FM), 
Iveta Kocourková (Příbor), Niko-
la Palupčíková (Bruntál), Adéla 
Marková (Slezan FM) a Martina 
Vévodová (Perná). Mezi chlapci 
si nejlépe vedli Dominik Ošťádal 
(Morávka), Ondřej Gütler (FM), 

Adam Friedel (Příbor), Jakub 
Šesták (Bruntál), Tomáš Filipec, 
Dimitris Kristalas, Michal Šte-
fek (všichni Slezan FM), Jakub 
Bajza (Zubří) a Jakub Hříb (Kro-
měříž). Nejlepší obdrželi krásné 
ceny a nechyběla ani tombola 
pro všechny děti. 

„V soutěži škol o nejpočet-
nější výpravu sváděli souboj 6. 
a 8. základní škola. Nakonec se 
radovala prvně jmenovaná škola s 
účastí 70 dětí. Třetí místo si odvez-
la základní škola Ostrava-Hrabo-
vá, která počtem 61 dětí porazila 
o dvě děti 1. ZŠ z Frýdku. Školy 
s nejpočetnější účastí si odvezly 
poukázky na sportovní vybavení v 
hodnotě deset tisíc korun,“ sdělila 
Klára Maštalířová z TJ Slezan. 

V Běhu pro zdraví si letos kilo-
metrovou trať místeckým parkem 
vyzkoušelo na 350 účastníků všech 
věkových kate gorií. Pro každého 
bylo připraveno tričko a opět čekala 
tombola s pěknými cenami. 

Celkem 354 běžců z Polska, 
Slovenska, Bulharska, Ukrajiny 
a celé České republiky si změ-
řilo síly v hlavním závodě na 10 
km. Svá loňská prvenství obhájili 
slovenský reprezentant Miroslav 

NA STARTU: Jeden ze startovních výstřelů obstaral i místosta-
rosta Petr Cvik.   Foto: Petr Pavelka

Vanko v čase 30:15 minut a mezi 
ženami nejlepší česká běžkyně 
současnosti Petra Kamínková 
časem 33:37 minut. Z místních 
borců si nejlépe vedl Peter Miku-
lenka, který doběhl celkově na 11. 
místě v čase 31:41 min. Naprázd-
no nezůstali reprezentanti naše-
ho města ani v mistrovství České 
republiky veteránů. Mistrem Čes-
ké republiky u mužů v kategorii 
35-39 let se stal Petr Filipec ze 
Slezanu FM v čase 32:13 min. 
Stříbro přidal u mužů nad 75 let 

ing. František Zikeš ze stejného 
oddílu. Mezi ženami vybojovala 
stříbro Ludmila Šokalová (45-49 
let) a bronz Alexandra Novotná 
(obě TiS Vilhelm FM). 

Nejen závodníci výborně 
reprezentovali naše město. Rov-
něž organizace celé akce klapala 
na jedničku, a tak si mohly stovky 
běžců odnést z Frýdku-Místku 
krásný sportovní zážitek. Díky 
za to patří desítkám obětavých 
organizátorů z atletického oddílu 
Slezan Frýdek-Místek.        (pp)

NA TRASE: Prostor startu a cíle 
se nacházel u Národního domu. 

Foto: Petr Pavelka

Rozlosování první části 
soutěže mají extraligové volej-
balistky takové, že v domácím 
prostředí vítají jednoho silné-
ho soupeře za druhým. Po 
Olympu a Brnu se střetly se 
Slavií Praha, ale ani proti ní 
výhodu domácího prostředí 
neproměnily ve vítězství.

První dvě sady domácí pro-
hrály, když byly horší na útoku i 
v kvalitě servisu a od ní se odví-
jející přihrávky. Ve třetím setu 
se ovšem chytily, útok začal 
být pestřejší, obrana pevnější a 
výsledkem bylo jednoznačné skó-
re 25:14. Protože ovšem sokolky 
umí i po jednoznačném výsledku 
vzápětí stejně jednoznačně pro-
hrát, optimismus domácího pub-
lika, že se dočká tie-breaku, byl 
jen mírný. Úvod dalšího setu dal 
za pravdu škarohlídům, protože 

Sokolky se nemohou chytit
Frýdek-Místek prohrával 6:12 a 
vypadalo to s ním špatně. V této 
fázi zápasu se ovšem mimořádně 
dařilo Romaně Elblové a ta vedla 
tým k obratu. Sokol se dostal do 
vedení 16:15, ale vzápětí už zase 
prohrával 18:22. Nakonec musely 
domácí hráčky odvracet i mečbol, 
aby samy posléze proměnily po 
33 minutách čtvrtý setbol v zisk 
svého druhého setu. Za stavu 2:2 
rozhodoval zkrácený set. V něm 
sice Sokol vedl při změně stran 
8:5, ale nakonec Slavia s přehle-
dem zvítězila 11:15 a udržela si 
dosavadní neporazitelnost. Hos-
tující tým se mohl opřít o výkon 
libera a celý zápas vyvíjel už od 
servisu tlak, díky kterému se 
domácí nedostaly k častější hře 
středem, takže se utápěly často 
ve stereotypu, který narážel na 
připravenou obranu.        (pp) 

PROTI SLAVII: Blok se domácím dařil ve třetím setu.      Foto: Petr Pavelka

Po jednoroční pauze se 
podařilo starším žákům A 
házenkářského oddílu SKP Frý-
dek-Místek postoupit do pres-
tižní celostátní soutěže, která 
nese název žákovská liga.

Vzorem jim mohli být před-
chůdci ročníku 1989, kteří prošli 
systémem celorepublikových 
turnajů až do finále, kde obsadili 
3. místo. Dnes ale rozhodovali jiní 
borci ročníku, narození roku 1991, 
kteří si postup vybojovali v sobotu 
5. listopadu na domácí palubovce 
proti rivalovi ze Zubří. V tento den 
se odehrávalo poslední kolo mis-
trovských soutěží moravskoslez-
ské divize, po kterém postupují 
do ligy tři nejlepší týmy kraje, a to: 
Karviná, Frýdek-Místek a Kopřiv-
nice. Postup byl o to zapletenější, 
že ve hře byli před sobotou stále 
čtyři celky včetně Zubří, které 
porazilo Karvinou, ale prohrálo s 
Kopřivnicí, Kopřivnice prohrála s 
Karvinou i s SKP a náš celek pro-
hrál jediné utkání s Karvinou, ale 
případná prohra se Zubřím více 
než o sedm branek by zaručo-
vala postup Zuberských. Naštěstí 
se překvapení nekonalo a my 
zaslouženě zvítězili.

SKP FM - HC Zubří 30:23 
(13:10)

Utkání začalo ve velice rych-
lém tempu a hosté se ujali vede-
ní 3:1. Náš celek vyrovnal na 3:3 
a rychlou šňůrou branek byl brzy 

Postup do žákovské ligy
stav pro naše barvy 7:3. Hosté 
ale nic nevzdávali a dotahovali 
na rozdíl dvou či jedné branky. 
Druhá půle se nesla v duchu 
řady technických chyb a bohužel 
i nepřesných verdiktů rozhod-
čích na obou stranách, částeč-
ně omluvitelných atmosférou a 
důležitostí zápasu. Zubří ve 14. 
minutě srovnalo hru na 16:16, 
ale to byl poslední záchvěv 
jejich náporu a naši chlapci šli 
do postupného vedení rychlým 
útokem a jen těžko chytatelnými 
střelami kanonýra Radka Maje-
ra. S posledním hvizdem roz-
hodčího mohli naši mladí hráči 
slavit tento úspěch.

Družstvo je nutno pochválit 
za veliké odhodlání, bojovnost a 
chuť do hry, ale přeci jen musíme 
vyzvednout střelce Radka Maje-

ra 12, bojovného Plasguru 6, 
dobře bojujícího Somra 2, rych-
lonohého Téglaše 5 s Frkalem 
4 a výborně chytajícího Romana 
Butschka s úspěšností 55 %! 
Jednu branku přidal Klvaňa.

Mladší žáci A
SKP - Zubří 16:14 (8:4)
Předehrávkou starších žáků 

byl souboj mladších, kteří vlétli 
na svého soupeře od samého 
začátku a svůj slibný náskok 4:0 
a 5:1 si málem prohospodařili v 
druhé půli, kdy se svou zbrklostí 
připravili o několik míčů a dovo-
lili soupeřům vyrovnat na 14:14. 
Naštěstí jsme v závěru přidali 
dvě branky a rozhodli o tom, že 
Zubří odjede z Frýdku-Místku 
bez jediného bodu.

Střelci: Vrubel 8, Gulvas 4, 
Návrat 2.       Martin Strnadel

 Středa 16. 11. - 12,00 6+7.tř. 
- HC Opava

Čtvrtek 17. 11. - 14,45 junioři 
- HC Krnov

Pátek 18. 11. - 18,30 dorost 
- HC Havířov

Sobota 19. 11. - 10,00 8+9.tř. 
- HC Sareza O.

- 14,00 3.tř. - HC Orlová
- 17,00 muži - SK Karviná
Neděle 20. 11.- 9,00 6+7.tř. 

- HC Sareza O.
- 13,30 junioři - TJ S.Č.Těšín

Mistrovská utkání HC F-M
Pátek 25. 11. - 18,30 dorost 

- HC Havl.Brod
Neděle 27. 11. - 9,00 4+5.tř. 

- HC Kopřivnice
Hokejový klub pořádá každé 

pondělí a čtvrtek v 17,00 a v so-
botu v 7,15 nábor žáků ročníku 
1996 a mladších do hokejové 
přípravky.

Tréninky přípravky: 
pondělí v 17,15
čtvrtek v 17,15
sobota v 7,30
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Rut Kolínská si prohlédla Broučky
Do frýdecko-místeckého 

mateřského centra Broučci 
zavítala zakladatelka sítě mateř-
ských center Rut Kolínská. S 
místními maminkami přetřásala 
symboly vařeček a lovců, ale 
vedle úloh obou rodičů se pro-
bíraly i praktické věci.

Setkání se za město zúčastnila 
vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Ilona Nowaková a 
Martin Sysala, který má ve měs-
tě na starosti neziskové organi-
zace. Vzácné návštěvě přiblížili 
situaci ve městě a postoj radnice 
k aktivitám tohoto typu. „Dětí v 
mateřinkách ubývá, uvidíme, jaký 
bude další vývoj. Je možné, že 
mateřské centrum Broučci bude 
mít v budoucnu k dispozici i větší 
prostory,“ řekla Ilona Nowaková. 

„Musím říct, že někde býva-
jí mezi mateřskými školkami 
a mateřskými centry docela 
napjaté vztahy, ale já říkám, že 
školky by měly brát mateřská 
centra jako bezvadnou líheň 
pro mateřské školy,“ nechala se 
slyšet Rut Kolínská. Maminky 
„z Broučka“ si soužití s místní 
mateřinkou pochvalovaly, pouze 
si posteskly, že jsou kvůli zabez-
pečovacímu systému limitovány 
a nemohou vyvíjet aktivitu po 16. 
hodině, přitom například doktory 

v dopoledním čase k přednášce 
zlákat nelze. „Večerní programy 
hodně stmelují, i když musím říct, 
že někteří tatínci nesnáší, když 
přijdou domů a maminky s dětmi 
doma nejsou,“ podotkla Kolínská. 
Přidala také zkušenost, že aktivi-
ty s tatínky mohou být pestřejší, 
protože mají méně zábran. „Když 
jednou jisté centrum realizovalo 
den s tatínky, pobavila mě odpo-
věď na otázku, co v dané chvíli 
zrovna dělají maminky. No vaří 
přece!“ smála se Rut Kolínská, 
ale feministický duch v debatě 

nepřevažoval, dokonce se v 
rámci rovnoprávnosti probíralo, 
že by si větší publicitu zasloužil 
Den otců, který prý existuje, ale 
nikdo o něm pořádně neví. 

Rut Kolínská pohovořila také 
o různých zdrojích financování 
center, včetně peněz získaných 
na základě předložených projek-
tů, a říká: „Rodiny s dětmi jsou to 
nejcennější, co společnost má. 
Každý vstřícný krok ze strany 
obcí jim ulehčí břímě, které na 
sebe vzaly a které nesou ve pro-
spěch celé společnosti.“     (pp)

RUT KOLÍNSKÁ: Zakladatelku mateřských center v České republice 
si přišla poslechnout i vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýcho-
vy Ilona Nowaková.     Foto: Petr Pavelka

rozhovor

Mateřská centra a školky
mohou dobře spolupracovat

Rut Kolínské, zakladatelce mateřských center v České repub-
lice, jsme se při její návštěvě ve Frýdku-Místku zeptali, jak vlast-
ně pohlíží na funkci mateřských školek a jejich „soužití“ s jiným 
typem zařízení – mateřskými centry. 

„Přežívá pocit, že mateřská škola není služba pro rodiče, ale místo, kde 
se lidé vychovávají podle určitého standardu. Jednotná výchova je to, co mi 
vadí, ale lepší se to a určitě je šance tu zažitou představu ještě posunout, aby 
si školky neuzurpovaly, že ony jediné ví, jak vychovávat. Líbí se mi mateřské 
školky alternativní, protože separovat lidi podle společných zájmů je jedno-
duché, daleko těžší je potýkat se s rozlišnostmi. Určitě je například fajn, když 
si děti mohou vybrat, zda si k jídlu vyberou maso nebo něco jiného.“ 

Máte zkušenosti z mnoha zařízení v republice. Kdybyste z 
nich měla vybrat to nejlepší, jak by takové ideální mateřské 
centrum vypadalo?

„Ideální jsou prostory se zahradou, velká společenská místnost, 
kde se dá cvičit, další místnost na kreativní činnosti, rozhodně i kan-
celářské prostory s počítačem a internetovou službou, vhodná je i 
klidová místnost na odpočinek, kuchyň. Co se týče náplně, tak od pro-
sté funkce vypovídání se přes tvořící až po vzdělávací aktivity. Ideální 
je, když pak vše přesáhne mateřské centrum až třeba ve společné 
dovolené. Jde o tu společnou komunitu, která se postupně tmelí. Třeba 
v zahraničí není výjimkou, že centra neslouží jen mladým maminkám, 
ale celé rodině, včetně otců, babiček a dědečků, kteří při takovém 
generačním soužití vždy pookřejí. Pak vzniká pocit jedné velikánské 
rodiny a domovem potom už není pouze byt, ale obec. U nás to ještě 
nikde není ideální, ale jednotlivé prvky se už objevují.“                (pp)

Včelaření je koníček i relaxace
Motto: Včelaření je nejen 

krásný koníček, ale i určitá 
relaxace. Je hlavně jednou z 
cest k návratu k přírodě a k 
pochopení její provázanosti s 
člověkem. 

Zřizovatel: ZO Českého sva-
zu včelařů Frýdek-Místek

Vedoucí kroužku: Marie 
Knödlová

Web: www.vcelaricifm.wz.cz
Kroužek byl založen 1. 2. 2003 

a útočištěm se stal Dům včelařů 
– Fojtství v Chlebovicích. Nej-
důležitější činností je včelařská 
teorie, která je důležitá pro to, 
aby děti mohly „chodit do včel“ a 
v budoucnu samostatně včelařit. 
Děti se učí nejen o včele medo-
nosné, její úloze ve včelstvu, ale i 
o ošetřování včelstev během roku, 
který je včelařsky rozdělen na 
podletí, zimu, předjaří, jaro, časné 
léto a plné léto. Učí se také o včelí 
pastvě, nemocech včel a včelích 
produktech. Teoretické znalosti si 
ověřují při práci se včelstvy jak v 
úlech patřících kroužku v Chlebo-
vicích, tak se včelstvy vedoucí či 
jiných včelařů. Při práci se včelami 
používají ochranné pomůcky.

Kromě toho je činnost kroužku 
zpestřena i jinými aktivitami. Již 
tradicí se stalo pečení velikonoč-
ních a vánočních perníčků, účast 
na Bambiriádě, vícedenní letní 
včelařský pobyt pod stany, pomoc 
při organizaci Včelařského dne, 
Hendi odpoledne a pomoc při 

údržbě Fojtství. Úspěch zazna-
menává i každoroční akce Hurá, 
prázdniny!, kterou kroužek na 
Fojtství pořádá pro všechny děti 
na konci školního roku.

V loňském roce jsme se 
zúčastnili i týdenní Letní školy 
mladých včelařů v Nasavrkách 
a poprvé se zúčastnili soutěže 
Zlatá včela v Třinci. 

Ani v zimním období jsme 
nezaháleli. Zahráli jsme si totiž 
divadlo – Včelařskou pohádku, s 
níž jsme vystupovali v Zelinkovi-
cích, Chlebovicích a Palkovicích. 

V dubnu se uskutečnilo ve 
Frýdku-Místku Setkání včelař-
ských kroužků mládeže, jehož 
organizátorem byla místní ZO 
Českého svazu včelařů. Na 
prvním místě se umístila členka 
našeho kroužku Radka Kupčá-
ková, která v červnu hájila naše 
barvy s Radkou Knödlovou na 
Mezinárodním setkání na Slo-
vensku a společně vybojovaly 
hezké 3. místo.

Letošní prázdniny jsme zakon-
čili, pro nás včelaříky, trochu 
netradičně. Vydali jsme se sjíždět 
třicetikilometrový úsek Sázavy. 

Schůzky se konají ve čtrnácti-
denních intervalech, v době zvý-
šené aktivity včel, kdy je potřeba 
pracovat se včelstvy, se schází-
me dle potřeby častěji.

Které období je pro nás vče-
laře zajímavé? Každé. I když se 
mladí včelaři účastní v průběhu 

Letos je tomu 100 let, kdy 
se na území města Frýdku-
-Místku objevují první zmín-
ky o sběratelích poštovních 
známek. Sbíralo se různým 
způsobem.

Zájemci o neražené známky 
na poštách a u obchodníků se 
známkami, kteří však byli jen 
ve velkých městech jako Brno 
a Praha. Známky prošlé poštou 
se odlepovaly z dopisů, dopis-
nic a novin. Zájemci o filatelii 
se scházeli různě, většinou v 
kavárnách nebo hostincích. Za 
okupace i tato činnost ustala a 
spolková činnost byla zahájena 
až v roce 1945. Po tři roky se 
frýdečtí filatelisté scházívali v 
dnes již neexistující restauraci 
Římské lázně. V roce 1948 po 
dohodě frýdeckých a místec-
kých filatelistů vznikl jeden spo-
lečný klub s číslem KF 07 - 09. 
Tato spolupráce trvala až do 
roku 1980, kdy se klub opět roz-
dělil na frýdeckou a místeckou 
část. 11. 11. 1980 byl úředně 
založen náš klub a obdržel číslo 
KF 07 - 12. Takže letos oslaví-
me 25 let jeho trvání. Členská 
základna tehdy měla 74 členů, 
dnes je nás 46 členů. 

Členové našeho klubu, spolu 
s místeckým KF 07 - 09 F-M 2 se 
podíleli na přípravách Krajských 
filatelistických výstav ve Frýdku-
-Místku v letech 1985 a 1989. 
U příležitosti 20. výročí trvání 
našeho klubu klub ve vlastní 
režii vydal dopisnici s příležitost-
ným přítiskem.

Za dobu trvání klubu jsme 
museli řešit mnoho problémů. 

Frýdecký klub filatelistů
Členská základna kolísala, 
kroužek mladých pro nezájem 
mladých dočasně musel ukon-
čit svou činnost, prostory ke 
schůzkám jsme museli měnit 
vzhledem k vysokým požadav-
kům za nájem apod. Vše se 
obětavostí členů ve vedení klu-
bu a pochopení odboru sociál-
ních věcí Městského úřadu Frý-
dek-Místek podařilo překonat a 
posledních 10 let se scházíme 
v pěkných prostorách Klubu 
důchodců, na Sadové ulici 604-
606, vždy od 16 do 18 hodin, 
každé první a třetí úterý v měsí-
ci, mimo prázdnin. 

Také je třeba říct, že letos již 
druhým rokem nám odbor kul-
tury přispěl na nákup odborné 
literatury a speciálních kata-
logů. Činnost našeho klubu 
vychází ze Stanov a Organizač-
ního řádu SČF a je řízena výbo-
rem, který je volen na dvouleté 
funkční období členy na Valné 
hromadě klubu.

Zájmová činnost v našem klu-
bu není zaměřena pouze na filate-
lii, ale scházejí se zde i sběratelé 
dopisnic, sběratelé pivních tácků, 
etiket a dalších sběratelských 
oborů. Má i funkci společen-
ských setkání sběratelů a jejich 
rodinných příslušníků se sběra-
teli jiných sběratelských oborů a 
zájmových činností. Těšíme se 
z účasti hostů, kteří přicházejí 
na naše výměnné schůzky, ať již 
jen tak nebo s nabídkou sběratel-
ského materiálu. Zveme všechny 
zájemce o kulturní využití volného 
času k návštěvě našeho klubu. 

Antonín Volný

včelařského roku všech činností, 
přesto nejzajímavější je pro ně 
čas medobraní, kdy se ukáže, jak 
se o svěřená včelstva starali. Že 
dobře, o tom svědčí každoroční 
zájem stálých zákazníků o med, 
který je kvalitní, chutný a rozhod-
ně není sladkou náhražkou, se 
kterou se můžeme setkat v něk-
terých hypermarketech. Výtěžek 
z prodeje získaného medu pak 
putuje na úhradu našich aktivit. 

Je škoda, že včelařství se 
dostává na okraj naší pozornosti. 
Jako výsledek včelařské činnosti 
se uvádí většinou na prvním mís-
tě med a ostatní včelí produkty 
(propolis, pyl, vosk, jed), ale 
skutečně největším výsledkem 
působení oboru včelařství je 
krajinotvorba a opylování rostlin. 
Uvádí se, že včela medonosná 
má z celé početné třídy hmyzu 
největší podíl na zajištění opylo-
vání hmyzosnubných rostlin – 95 
%. U hospodářských plodin, jako 
je řepka ozimá, ovocné stromy 
a jeteloviny, se při dobrém opy-
lení včelami zvyšují výnosy proti 
samosprášení o 30-50 %.

V naší činnosti nám pomáhá 
zastřešující základní organizace 
v čele s jejím předsedou Jarosla-
vem Kopečkem, dále Město Frý-
dek-Místek a další fyzické osoby. 
Kdo by měl zájem se dovědět 
o naší činnosti více, o Fojtství, 
může navštívit naše webové 
stránky.        Marie Knödlová
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Svoboda není
samoz ejmost!
Místní organizace ODS a KDU- SL vás srde n  zvou na 

 Den Svobody
Frýdku-Místku,

který se uskute ní dne 26. 11. 2005 

16.00 hod. - kostel Sv. Jana a Pavla v Místku
Slavnostní mše sloužená Františkem V. Lobkowiczem, žehnání pam tní 
desky v nované ob tem komunismu.
17.30 hod. - Národní d m
Beseda s ú astníky revolu ních listopadových dní ve Frýdku-Místku a Praze.
20.00 hod. - Národní d m
Ve erní oslava Svobody pro ty, kte í necht jí zažít znovu Vít zný únor. 
K vid ní bude výstava fotogra  í a pam tní deska v novaná ob tem 
komunismu, k poslechu bude hrát Stadlerovo klarinetové kvarteto.

módní šperky

hodinky prestižních světových značek

luxusní zlaté šperky s perlami a diamanty
ocelové šperky Rochet  titanové šperky Boccia

Omega  Rado  Raymond Weil  Certina
Maurice Lacroix  Tissot  Nina Ricci

Klenotnictví Opál-time
Havířov, Hlavní třída 175

Pro radost
Vašich nejbližších

hodinky Citizen a Seiko
za velmi výhodné ceny

KocianKoci Petr
malíøské a natìraèské prácemalíøské a natìraèské práce

- bytù, kanceláøí, hal, vchodù

- oken, dveøí, bran, plotù
- fasád, podbití, rýn, zárubní
- ocelových/døevìných konstrukcí

- radiátorù

Malování:

Nátìry:

Nástøiky

Zednické práce

Zprostøedkování služeb

- bytù, kanceláøí, hal, vchodù

- oken, dveøí, bran, plotù
- fasád, podbití, rýn, zárubní
- ocelových/døevìných konstrukcí

- radiátorù

Malování:

Nátìry:

Nástøiky

Zednické práce

Zprostøedkování služeb

IÈO:
mob:

733 40 588
737 379 583

man.kocian@seznam.cz

733 40 588
737 379 583
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Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

Provident vám půjčí peníze, když potřebujete a na co chcete.

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

zástupce přinese peníze až domů. Nabídku vám ušije na míru, takže splátky

budou nízké tak, jak potřebujete, bez skrytých poplatků a obchodní zástupce

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

Soukromá střední odborná podnikatelská 
škola, s.r.o., Frýdek-Místek

Československé armády 482, 738 01  Frýdek-Místek
www.ssops.cz, tel.: 558 436 312

nabízí ve školním roce 2006/2007 žákům 9. tříd studium
 ve vlastním dvouprofesním oboru

OBCHODNÍ   PODNIKATEL  A  MANAŽER
(podnikání, ekonomika, účetnictví + služby CR,

hotelový a obchodní provoz)
Připravujeme studenty k získání certifikátů uznávaných v EU – AJ, NJ, IT

Ve školním roce 2004/05 – 90% úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ
Soukromá podnikatelská škola vyučuje podle
vlastních  osvědčených  studijních programů 

Den otevřených dveří: 24.11.2005, 12.1.2006 vždy od 15:30 hodin

Technické služby TS a. s. 
se připravují na zimní období. 
Ještě před ním se ovšem 
musely vypořádat s letošním 
přídělem spadaného listí.

Úklid zahájily předposlední 
říjnový týden na celém území 
města. „Na tyto práce bylo přijato 
dvacet sezonních pracovníků z 
úřadu práce. Velké plochy sbírají 
traktorové sekačky, brigádníci 
pak ručně vyhrabávají listí kolem 
keřů a stromů, veškerý rostlinný 
odpad se dává do kontejnerů a ty 
jsou odváženy na skládku,“ sdě-
lil ředitel TS a. s. Jaromír Kohut, 
který upozornil, že na webových 
stránkách společnosti je možno v 

aktualitách sledovat, kde konkrét-
ně každý týden úklid probíhá.

TS a. s. budou zajišťovat 
rovněž zimní údržbu místních 
komunikací, tj. silnic (kromě 
hlavních silničních tahů, které 
udržuje Správa a údržba silnic), 
chodníků, veřejných prostran-
ství, přechodů, čekáren a pře-
chodových lávek. „Všechny tyto 
činnosti se řídí vypracovaným 
operačním plánem, který schvá-
lil Městský úřad Frýdek-Místek, 
v němž jsou specifikována mís-
ta plužení, použití posypového 
materiálu, včetně rozčlenění 
důležitosti. Úkolem zimní údržby 
je zmírňování závad ve sjízd-

nosti a schůdnosti na místních 
komunikacích a na průjezdních 
úsecích silnic, vzniklých zimní-
mi povětrnostními vlivy a jejich 
důsledky,“ uvedl ředitel Kohut. 
Legislativně je stanoveno zimní 
období na dobu od 1. listopa-
du do 31. března následující-
ho roku. Pokud vznikne zimní 
povětrnostní situace mimo toto 
období, zmírňují se závady 
ve sjízdnosti komunikace bez 
zbytečných odkladů přiměřeně 
vzniklé situaci. 

V průběhu října 2005 byly do 
areálu TS a. s. navezeny potřeb-
né zásoby posypové soli a také 
dostatečné množství inertního 

posypového materiálu.
„Na zimu se pečlivě připra-

vujeme i z hlediska vozového 
parku, který jsme doplnili novými 
moderními a výkonnými stroji, 
které plně odpovídají environ-
mentální politice společnosti v 
oblasti ochrany životního pro-
středí. Výše investic do nákupu 
zimní techniky činila bezmála 
4,5 milionu korun. Zima by nás 
rozhodně neměla zaskočit,“ 
deklaruje ředitel technických 
služeb Jaromír Kohut.       (pp)

Technické služby TS a. s. se připravují na zimu 



stalo se před rokem
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Anenská ulice sousedí s ulicemi Dvořákova a Jaroslava Lohrera
V místecké části města 

najdeme ulici Anenskou na 
sídlišti, jež bývá místními 
obyvateli jmenováno stejně 
jako ulice. V minulosti tu snad 
stála kaplička zasvěcená sv. 
Anně, a to na ulici Zahradní, 
která podle pamětníka pana 
Viléma Vlka byla spojnicí mezi 
Ostravskou a Anenskou. 

Připomínat Antonína Dvořáka 
coby významného hudebního 
skladatele je asi zbytečné.

O Jaroslavu Lohrerovi Lomo-
vi jsme se zmínili v závěru naše-
ho seriálu Frýdek-Místek v roce 
osvobození. Protože to byl jen 
zlomek informací o tomto mla-
dém veliteli, vracíme se k jeho 
jménu podrobněji v souvislosti 
s bitvou u Sokolova 8. března 
1943, kdy došlo k prvnímu bojo-
vému nasazení čsl. jednotky 
v Sovětském svazu. Týž den 
během urputných bojů zahynul 
pod pásy německého tanku i 
npor. pěchoty Jaroslav Lohrer 
Lom, zástupce velitele obrany 
Otakara Jaroše, jehož u Sokolo-
va rovněž zastihla smrt.      

O Jaroslavu Lohrerovi píše 
ve svých pamětech v roce 1980 
Vilém Vlk, který tomuto jménu 
věnoval III. svazek nazvaný Kde 
domov můj. V úvodu připomíná 
jméno paní Marie Demlové z 
Frýdku-Místku, která tu žila se 
svou rodinou. Byla o osm let 
starší než bratr Jaroslav, kte-
rý se narodil 4. ledna 1917 v 

Příboře. Marie se jako vdaná 
přestěhovala do Frýdku. Do 
domku na tehdejší Porážkové 
ulici se asi v roce 1934 přistě-
hovali také rodiče se Slávkem, 
jak mu doma říkali. Tatínek byl 
železničář. Jaroslav rád lyžoval, 
velmi pěkně kreslil a zpíval. Ve 
12 letech byl patřičně hrdý na 
synovce Zdeňka. Toho pak měl 
jako vlastního bratra.

Paní Demlová v pamětech 
přibližuje i část Jaroslavova 
mládí, kdy bratr po maturitě na 
gymnáziu odchází na vojnu: 
„Když byl na Vojenské akademii 
v Hranicích, psali jsme si dvakrát 
týdně. Slávek si nikdy nestěžo-
val. Měl starost o nás všechny. 
Posílaly jsme mu s maminkou 
nějaké ty sladkosti. Snad se ani 
nestačil zamilovat. Děvčata se 
ale po něm otáčela, byl urostlý 
a uniforma mu velmi slušela.“ 
Po ukončení akademie sloužil 
nejdříve v Komárně, později v 
Topolčiankách. Na Slovensku 
ho zastihla mobilizace. Nemohl 
se smířit s mnichovskou kapi-
tulací. Vrátil se k rodičům do 
Frýdku. Tu ho zastihla v březnu 
1939 i okupace. V příštích dnech 
byl velmi neklidný. Sestře řekl: 
„Májo, nemohu tu zůstat. Tady 
se už nedá dýchat.“ V té době 
jezdíval častěji do Ostravy, kde 
získával informace. Jednou si 
vzal s sebou i synovce. Vrátil se 
s krabicí dobrot na rozloučenou. 
Byl červen 1939. Rozvodněná 

kalná Ostravice tehdy umocňo-
vala Jaroslavův smutný odchod 
z domova. Sestra ho doprovodi-
la na Morávku a odtud se dostal 
do Polska. Marie mu musela 
slíbit, že od této chvíle bude pro 
všechny doma Jaroslav Lom. 
Kdyby Němci slídili, měli jim 
namluvit, že ho vyhodili z domu. 
Později přišla jen pohlednice s 
pozdravem z Krakova. 

„Po válce nás navštívili něja-
cí důstojníci a řekli, že Slávek 
padl. Nechtěli jsme tomu věřit. 
Pak nám došly jeho věci – legi-
timace, hodinky a nějaké ruble. 
Za několik let se nám dostal 
do rukou i jeho skicák. Kresby 
z vojenského života v Polsku, 
rodný domek, …“ Toto jsme se 
dověděli prostřednictvím vzpo-
mínek paní Marie Demlové, 
které svěřila v roce 1978 panu 
Vlkovi. Paní Demlová dnes už, 
bohužel, není mezi námi.      

A o tom, jaký byl Jaroslav 
Lohrer voják, snad nejlépe 
vypovídají slova účastníků bojů 
u Sokolova: „Jaroslav Lom byl 
velmi demokratický a inteligent-
ní důstojník, oblíbený u vojáků. 
Nemaje velkých bojových zkuše-
ností, nestyděl se od nich učit. - 
Chlapec-písnička. Ať mu pot lepil 
vlasy nebo mrazík hejlem sedal 
na nos, pořád samý žert a smích,“ 
takový byl ve vzpomínkách svých 
kamarádů i nadřízených.

Anna Nováková,
kronikářka města

ULICE LOHRERA:  Mezi výškovými domy sídlí i Centrum pro men-
tálně postiženou mládež.    Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká kapela Prouza si společně s dalšími kapela-
mi připomenula 16. listopadu v klubu Sokolík 15. výročí od svého 
prvního veřejného koncertu. Na Den otevřených dveří 17. listopa-
du zval nově vzniklý sportovní klub Fitpoint na tř. T. G. Masaryka.
18. listopadu šíření poplašné zprávy o uložení výbušniny v sídle sou-
kromé školy a SOUT, OU a U na ul. Pionýrů 2069 přerušilo konání 
třídních schůzek. Nová scéna Vlast uvedla činoherní představení 
Poslední léto. Barevný svět žáků 9. tříd ZŠ na ul. Komenského oživil
19. listopadu vstup do podchodu u a. s. Severomoravská plynáren-
ská. Větrná smršť zasáhla těžce Slovensko, také Česko utrpělo škody.
20. listopadu uvedla Nová scéna Vlast loutkovou pohádku Výr a holu-
bice v podání frýdecko-místeckých loutkářů v rámci 10. ročníku pře-
hlídky LOUTKA. V Národním domě se konal koncert Listy důvěrné, při 
němž Zlata Adamovská a Luděk Munzar připomenuli korespondenci 
mezi Leošem Janáčkem a Kamilou Stősslovou. Účinkovalo Moravské 
kvarteto. Ivana Chýlková se představila v Nové scéně Vlast v hořké 
komedii Jenom láska. 22. listopadu Galerie Krásno uvedla výsta-
vu keramických obrazů Lenky Glombicové – Pastorkové, fotografií 
Lukáše Garčice a užitkové keramiky Vlada Matušky. Mladí výtvarníci 
jsou z Frýdku-Místku, Vlado Matuška pochází z Letovic. 23. listopadu 
bylo pozváno městem Frýdek-Místek do Národního domu 358 sedm-
desátiletých jubilantů. Pozdravila je starostka města a popřála jim 
krásný zážitek s hudebním pořadem Symfonického orchestru. Mezi 
jubilanty zasedl tentokrát i dlouholetý člen a dirigent Symfonického 
orchestru pan Jaromír Václavík. 24. listopadu návštěvníci Nové scé-
ny Vlast zhlédli představení Co v detektivce nebylo. 25. listopadu se 
konal v Lidovém domě koncert nazvaný Český rok hudby ve sborové 
tvorbě. Vedle sborových skladeb v provedení Ženského pěveckého 
sboru Bohuslava Martinů zde zazněly i známé operní árie v podání 
Pěveckého sboru Smetana. V Kině P. Bezruče vystoupil dvojnásob-
ný vítěz prestižního Beatlefestu v New Yorku THE BACKWARDS. 
26. listopadu se konala v průmyslové zóně Lískovecká kolaudace 
nového závodu společnosti Viroplastic. V Modrém salónku Městské 
knihovny přiblížila Místecká Viola něžnou poezii Břetislava Uhláře, 
publicisty, scenáristy a redaktora kulturní rubriky Moravskoslezského 
deníku. 27. listopadu zval areál Sokolík k návštěvě děti, které si tu 
mohly kreslit jen tak pro radost. 1. adventní neděle 28. listopadu byla 
příležitostí přispět finanční sbírkou potřebným na Ukrajině. Sbírka ve 
frýdeckých kostelích vynesla téměř 50 000 Kč. V Muzeu Beskyd se 
konaly dvě kulturní akce. V Rytířském sále členové Literární spo-
lečnosti Místecká Viola recitovali verše a prózu publicisty a faráře 
Československé církve husitské Erwina Kukuczky, který svou přítom-
ností a slovem obohatil spolu s manželkou nedělní chvilku poezie. 
Závěrečnou derniérou ukončil Mgr. Jaromír Polášek výstavu o životě 
Židů v našem regionu. Do Lidového domu frýdecko-místečtí ochotníci 
pod vedením ing. Jonáka zvali do nitra černého světadílu divadelním 
kusem AFRIKA VATAPA ŇUMBA. Dobrovolné vstupné bylo věno-
váno na konto Paraple. 2. zámecký koncert zazněl 29. listopadu v 
podání pražského souboru LYRA DA CAMERA.         (an)

Město připomíná ruské vojevůdce
Z iniciativy kulturní komise 

frýdecko-místecká radnice 
nákladem 90 tisíc korun poří-
dilo repliku pamětní desky 
připomínající, že do města 
svého času zavítaly histo-
rické persony – legendární 
ruští vojevůdcové Suvorov 
a Kutuzov. Byla osazena na 
zadní části bývalého zájezdní-
ho hostince z druhé poloviny
18. století, který dnes nese 
jméno U Křivého psa.

Originál repliky je ve vnitř-
ních prostorech hostince, kde 
se v jídelníčku dočtete: „V roce 
1748 tudy táhlo vojsko o síle asi 
40 000 mužů na pomoc císař-
ským vojákům, v roce 1779 
se tudy vracel z Fryštátu po 
míru těšínském císař Josef II. 
Generalissimus ruských vojsk 
Alexander Vasiljevič Suvorov 
do Frýdku přijel 8. února 1800 
na cestě z tažení italsko-švý-
carského. Těžce nemocný a 
pozvolna umírající vojevůdce se 
ubytoval v hospodě na Slezské 
a pobyl tu i následující den.“

Podle frýdecko-místecké 
kronikářky Anny Novákové není 
jeho návštěva až tak mimořád-

ná, protože ruská vojska prošla 
českými zeměmi několikrát. 
Podobně tomu bylo 27. a 28. 
září, kdy tu pobýval polní maršál 
Michail Illarionovič Goleniščev – 
Kutuzov. „Jeho jméno se neod-
myslitelně pojí s bitvou tří císařů 
u Slavkova 2. prosince 1805, 
která skončila Napoleonovým 
vítězstvím. Vojevůdce Kutuzov u 
Slavkova sice prohrál, ale poz-
ději svedl s Napoleonem krva-
vou bitvu u Borodina, která byla 
vyčerpávající pro obě strany 
(padlo tu na 30 000 Francouzů a 
40 000 Rusů), ale též rozhodují-
cí v úspěšném obranném tažení 
proti Napoleonovi (rok 1812). 
Kutuzov byl nástupcem Suvo-
rova, jedné z nejslavnějších 
postav ruské vojenské historie,“ 
přiblížila Anna Nováková.

O Suvorovovi se říká, že 
snad neprohrál ani jednu z více 
než 60 bitev. V carské armádě 
zavedl kázeň a pořádek, dbal 
na dodržování hygieny, na jídlo, 
výstroj a včasný žold vojákům. Ti 
k němu chovali úctu, protože kla-
dl důraz ne na bezmyšlenkovitou 
poslušnost, ale šlo mu o rozvoj 
osobnosti každého vojáka. Na-

psal knihu Umění vítězit, která je 
metodickým pokynem pro stan-
dardní armádní výcvik. „Docho-
valo se Suvorovovo legendární 
rčení – Těžko na cvičišti, lehko v 
boji. O jeho fyzické kondici jistě 
svědčí i hlášení knížete Potěmki-
na carevně Kateřině, kdy po boji 
s Turky hodnotí šedesátiletého 
vojevůdce jako ctižádostivého 
mladíka, jemuž chce přenechat 
svá vyznamenání,“ přidává per-
ličku kronikářka.

Ve stejném roce, kdy navští-
vil Frýdek, se Suvorov vrací do 
Ruska s podlomeným zdravím. 
Umírá v květnu 1800 ve věku 
70 let. Za zmínku stojí, že jeho 
odkaz byl připomínán každým 
režimem.         (pp)
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Sběr nebezpečných a vel-
koobjemových složek komu-
nálního odpadu je zajištěn 
pomocí mobilní sběrny, která 
parkuje vždy na vybraných 
parkovištích. V nejbližší době 
je možno tyto odpady ode-
vzdat na těchto místech: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
- parkoviště u krytého bazé-

nu: 15.11. - 16.11. (mimo den 
svátku 17.11.)

- parkoviště u Kauflandu: 
22.11. - 24.11.

Provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek od 10 
do 18 hodin (dle harmonogramu)

Se svými náměty a připomín-
kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047, 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-

Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

(II.NP – kanc.č.29)
- nebytové prostory o výměře 34 m2 (garáž-suterén)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“
(nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2

(II.NP – kanc.č. 206)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

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

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

(V.NP – kanc. č. 506)
- nebytové prostor o výměře 20 m2

(IV.NP – kanc.č. 402)

4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP – kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

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

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

Územní plán zóny nebo 
regulační plán se zpracovává 
pro část území obce, stanoví 
využití jednotlivých pozem-
ků, určuje regulační prvky 
plošného a prostorového 
uspořádání, řešení přístupu 
ke stavbám a napojení na 
technické vybavení. 

Pořízení územně plánovací 
dokumentace, mezi něž patří také 
územní plány zón a jeho změny, 
probíhá v souladu se stavebním 
zákonem a příslušnými vyhláš-
kami, za účasti nejen dotčených 
orgánů státní správy, orgánů sou-
sedních územních obvodů, řady 
ostatních orgánů a právnických 
osob, ale také široké veřejnosti. 
Průběh pořízení sleduje nadřízený 
orgán územního plánování, před 
schválením vydává stanovisko, 
bez něhož nelze územně pláno-
vací dokumentaci zastupitelstvem 
města schválit.

Na základě schválené územně 
plánovací dokumentace potom 
vydává stavební úřad územní roz-
hodnutí a stavební povolení.

Pořízení změny č. 1 územního 
plánu zóny Olešná probíhá od 
roku 2003. Důvodem pro zpra-
cování a pořízení této změny byly 
nejen žádosti občanů a jiných 
subjektů o konkrétní změny v 
dané rekreační lokalitě, ale také 
fakt, že územní plán zóny byl 
schválen již v roce 1996 a že se 
od té doby změnily názory na 
využití některých částí zóny. Pro-
to město Frýdek-Místek přistou-
pilo k pořízení změny územního 
plánu zóny Olešná, aby další 
rozvoj této vlastně jediné ucele-
né rekreační části našeho měs-
ta probíhal v souladu s novými 
požadavky na koncepční rozvoj. 

Změnu č. 1 územního plánu 

Problematika 
rekreační zóny Olešná

zóny Olešná schválilo zastupitel-
stvo města dne 7. listopadu 2005. 
Touto změnou se změnila navr-
hovaná funkční náplň některých 
částí rekreační lokality, například 
v západní části řešeného území je 
namísto dříve uvažované stavby 
amfiteátru nyní navrženo rozší-
ření chatové osady o jednu řadu 
dvouchatek, bude zde umožněno 
vybudování univerzální plochy pro 
stany nebo karavany s příslušným 
sociálním zázemím, na ulici Nad 
Přehradou, rovněž v západní 
části lokality, je navrženo nově 
kapacitní parkoviště pro návštěv-
níky Olešné. Poblíž parkoviště 
bude možno vybudovat drobné 
občerstvení, u rekonstruované-
ho objektu restaurace „Terasa“ 
je nyní navržena stavba hřiště a 
bazénu, poblíž „Terasy“ na sou-
kromém pozemku je provedena 
změna s možností výstavby men-
šího penzionu, kolem páteřní pěší 
komunikace je nyní v části mož-
nost výstavby drobných stánků s 
občerstvením. Ve východní části 
areálu se změnou řešilo doprav-
ní napojení na komunikaci R 48 
včetně točny pro autobusy a auto-
busových zastávek.

Rekreační zóna Olešná nadá-
le neumožňuje výstavbu rodin-
ných domů, území je určeno 
pouze pro další rozvoj rekreační-
ho zázemí města Frýdek-Místek.

Záměrem a cílem změny
č. 1 územního plánu zóny Oleš-
ná bylo jednoznačně stanovení 
jasné koncepce rozvoje této 
části města, umožnění rozvo-
je rekreace podle současných 
nároků i trendů, umožnění zkva-
litnění nabízených služeb co nej-
širší části veřejnosti.

Odbor územního a ekono-
mického rozvoje 

Sběr nebezpečných odpadů
v okrajových částech města

Dne 19. 11. se uskuteční v Lískovci a ve Skalici sběr nebez-
pečných odpadů. Se sběrem nebezpečných odpadů bude pro-
váděn i sběr velkoobjemových odpadů.

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů:
Dne 19. 11. 2005
Skalice: Záhoří – u žampionárny 07:30 – 08:00
 u kostela 08:15 – 08:45
 u kulturního domu 09:00 – 09:30
 Kamenec rozcestí 09:45 – 10:15
 Kamenec u lávky na Dobrou 10:30 – 11:00
 u vrby 11:15 – 11:45
Lískovec: u hřiště 13:45 – 14:00
 u hasičské zbrojnice 14:15 – 15:15
 točna Hájek 15:30 – 16:00
Nebezpečné odpady jsou:

Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, lednice, mražáky, sporáky, pračky, 
použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, 
ředidel, autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a 
nepotřebné léky.
Velkoobjemové odpady jsou:

Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.    Odbor ŽPaZ

Sportovní fond města
Komise pro sport a mládež 

pracující při Radě města Frýdek-
-Místek oznamuje všem sportov-
ním organizacím – občanským 
sdružením se sídlem ve Frýdku-
-Místku, pracujícím s dětmi a mlá-
deží, že mohou podávat žádosti o 
neinvestiční dotace ze sportov-
ního fondu města na rok 2006. 
Formuláře žádostí o přidělení 
finančních prostředků na rok 2006 
na celoroční činnost organizací i 
pořádání jednorázových akcí jsou k 
dispozici na stojanech vedle infor-
mací Městského úřadu ve Frýdku-
-Místku v hlavní budově (Radniční 
1148) a na webových stránkách 
města www.frydekmistek.cz v 
sekci tiskopisy, pokyny, materiály 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy. Řádně vyplně-
né formuláře s požadovanými 
přílohami je nutno zaslat (nebo 
podat na podatelně městského 
úřadu) na adresu: Městský úřad 
Frýdek-Místek, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, Rad-
niční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
a to nejpozději 31. 12. 2005! 

Komise pro výchovu a vzdělá-
vání pracující při Radě města Frý-
dek-Místek oznamuje všem orga-
nizacím – občanským sdružením, 
školám a školským zařízením, 
příspěvkovým organizacím a jiným 
právním subjektům nezřízeným za 
účelem podnikání (účelovým zaří-
zením, církvím apod.), pracujícím 
s dětmi a mládeží města Frýd-
ku-Místku v oblasti zájmových, 
volnočasových a výchovně vzdě-
lávacích aktivit, že mohou podávat 
žádosti o neinvestiční dotace z 
fondu výchovy a vzdělávání města 

Fond výchovy a vzdělávání města
na rok 2006. Formuláře žádostí 
o přidělení finančních prostředků 
na rok 2006 na celoroční činnost 
organizací i pořádání jednorázo-
vých akcí jsou k dispozici na sto-
janech vedle informací Městské-
ho úřadu Frýdek-Místek v hlavní 
budově (Radniční 1148) a na 
webových stránkách města www.
frydekmistek.cz v sekci tiskopisy, 
pokyny, materiály odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy. 
Řádně vyplněné formuláře s 
požadovanými přílohami je nutno 
zaslat (nebo podat na podatelně 

městského úřadu) na adresu: 
Městský úřad, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, Rad-
niční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
a to nejpozději 31. 12. 2005! Na 
žádosti o neinvestiční dotace na 
celoroční činnost odeslané po 
tomto termínu nebude brán zřetel. 
Žádosti na jednorázové akce je 
možné podávat průběžně.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si Statut fondu 
výchovy a vzdělávání, který je 
rovněž k dispozici na webových 
stránkách města.

Rada města Frýdek-Místek 
na své 67. schůzi konané dne 
17. 5. 2005 schválila Směrnici 
č. 1/2005 Rady města Frýdek-
-Místek o pronájmu bytů ve 
vlastnictví města Frýdek-Místek. 
Tato Směrnice upravuje zejmé-
na způsob pronájmu obecních 
bytů, možnost podnájmu v obec-
ních bytech a evidenci žádostí o 
přidělení bytu. V této části došlo 
ke zpřísnění Podmínek pro přijetí 
a vedení žádosti o přidělení bytu, 
které pro informaci uvádíme:

Město Frýdek-Místek eviduje 
žádosti občanů o přidělení bytu, 
kteří splňují v době podání a 
po celou dobu vedení žádosti 
všechny následující podmínky: 
a) žadatel musí být občanem 
České republiky,
b) žadatel musí mít trvalé bydliště 
na území města Frýdku-Místku,

Upozornění pro žadatele
o přidělení obecního bytu

c) žadatel musí v den podání 
žádosti dovršit 18 let věku,
d) žadatel nesmí mít možnost uží-
vat samostatně bytovou jednotku, 
e) žadatel nesmí obývat neo-
právněně obecní byt,
f) před podáním a po dobu vedení 
žádosti nesmí mít žadatel u města 
Frýdek-Místek evidovaný žádný 
dluh (např. poplatek za domovní 
odpad, pokuty, poplatek za psa, 
dluh vyplývající z užívání bytu, 
ubytovny, nebytových prostor aj.)
g) žadatelé, kteří mají podanou 
žádost o byt a přitom mají závazek 
vůči městu Frýdek-Místek, musí tyto 
závazky uhradit do 31. 12. 2005.

Z výše uvedeného vyplývá, že 
pokud bude po lhůtě 1. 1. 2006 evi-
dován u žadatele jakýkoliv neuhra-
zený dluh vůči městu Frýdek-Místek, 
bude žádost o byt bez dalšího 
upozornění vyřazena z evidence. 
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Provokatér Surůvka v Langově domě

Rodinné stříbro předsta-
vuje od 4. listopadu v galerii 
Langův dům Jiří Surůvka, ale 
zda jsou jeho výtvory takovou 
vzácností s nepopiratelnou 
hodnotou, si musí přebrat 
každý sám. Pomůže mu v tom 
Pinocchio, jehož maxifrňák 

míří minilebce přímo do oka.
Surůvka je provokatér. Kdo 

jiný by také mohl o sobě beze-
lstně prohlásit, že je lokální patri-
ot a idiot. A kdo jiný může v gale-
rijních prostorech poskládat bez 
ladu a skladu předměty, které 
spojuje asi jen to, že už je nikdo 

DÍLO PERFORMERA: Výtvory Surůvky „bijí do očí“. Foto: Petr Pavelka

STOUNTALENT: Domácí  želízko Nikola Suchá se umístila jako 
druhá a ještě získala Cenu diváka.              Foto: Petr Pavelka

1. Martin Ševčík z Kozlovic, Zrcadlení – Kryštof
2. Nikola Suchá z Frýdku-Místku, Voda živá – Aneta Langerová
3. Nela Unruhová z Frenštátu, Don´t speak – No Doubt

nechtěl, a hodit přítomným pod 
nohy koule určené pro zábavu, 
kterou většina lidí nezná, v lep-
ším případě ji neumí správně 
vyslovit či napsat? Surůvka 
proslul svými performančními 
výstupy, v nichž často vystupuje 
jako Batman. „Moje akce pro-
váděné převážně na veřejných 
místech – ulice, nákupní cen-
tra, hospody – jsou převážně 
založeny na improvizaci a inter-
akci s nepřipraveným divákem. 
Rovněž vystupuji v kabaretech 
se skupinou různých přátel nebo 
sociálních minorit, jako jsou 
Romové, bezdomovci, mladí 
kriminálníci, performeři, studenti 
umění, zvířata a malé děti,“ říká 
Jiří Surůvka, který se mimo jiné 
věnuje i klasické malbě a práci 
s videoprojekcí. Jeho obrazy visí 
v Národní galerii v Praze i různě 
po světě, ale ve Frýdku-Místku 
po něm nezůstalo ve vzduchu 
viset víc než namíchaná směs 
Halloweenu a „dušiček“.      (pp)

„Devítka“ oslavila čtvrt století
Dvacet pět let je důležitým 

mezníkem nejen v životě 
člověka, ale je také význam-
nou událostí v životě školy. 
Základní škola Frýdek-Místek, 
E. Krásnohorské 139, se pro-
to rozhodla k stylové oslavě 
školní akademií, která pro-
běhla 11. listopadu ve válco-
venském kulturním domě. 

Ředitel Lubomír Bartek při-
rovnával z pódia školu k pěta-
dvacetileté mladé ženě, ale je 
jasné, že například jeho kolega 
Zbyněk Šostý, ředitel školy „Pod 
Sovou“, by mu za takové přirov-
nání pěkně poděkoval. Kromě 
jednotlivých vystoupení, při 
nichž děti projevovaly mnohem 
méně nervozity než kantoři, kteří 
je na velkou slávu s rodiči, přáte-
li školy a veřejností připravovali, 

se diváci dozvěděli i něco z his-
torie i současnosti školy. 

9. ZŠ je sice ještě velmi mla-
dá, ale určitě se má čím poch-
lubit. Ve Frýdku-Místku patří co 
do velikosti k největším školám. 
V tomto školním roce zde zased-
lo do lavic 589 žáků. Vyučují se 
v 26 třídách na 1. a 2. stupni, z 
toho je šest tříd sportovních se 
zaměřením na hokej a fotbal. O 
výuku se stará 37 pedagogů a 
tři vychovatelky školní družiny. 
Provoz školy zajišťuje 24 pro-
vozních zaměstnanců.

V souvislosti s oslavami ško-
la připravila také výstavu aka-
demického malíře J. V. Sládka, 
instalovanou ve školní galerii 
Duha. Škola vydala také alma-
nach se spoustou zajímavostí ze 
čtvrt století existence.          (pp)

AKADEMIE: Děti nachystaly i „noviny“, které seznamovaly s životem 
školy.      Foto: Petr Pavelka

Výstava: „To jsme my, děti Naděje“
Pod tímto názvem se usku-

teční v Galerii Pod sovou
1. základní školy na ulici TGM 
ve Frýdku-Místku ve dnech
21. 11. – 8. 12. výstava žákov-
ských výtvarných prací žáků 
Základní školy a mateřské 
školy Naděje a fotografií dětí 
Naděje, jejichž autorkou je 
Jana Walachová, členka foto 
klubu Art Collegium ve Frýd-
ku-Místku. 

Původní nápad vystavit prá-
ce dětí společně s fotografiemi 
jejich tvůrců byl veden snahou 
umocnit  zážitek z výtvarného 
projevu dětem a rodičům.  

Práce jsou výsledkem výtvarné-
ho snažení nejen dětí zdravých, ale 
také dětí s různým handicapem. Za 
každou kresbou či malbou je třeba 
vidět i mnoho trpělivosti, motivace 
a vedení pedagogů, kteří v dětech 
dokáží navodit náladu a barevné 
vidění světa, které ony pak ztvární 
ve výtvarnou skutečnost.

Žáci z Naděje malují rádi 
a úspěšně. Vždyť jejich práce 
vítězí ve výtvarných soutěžích v 

rámci města, ale i kraje.
Členka foto klubu Art Collegi-

um Jana Walachová se na výsta-
vě prezentuje ucelenou sbírkou 
fotografií tématicky zaměřenou 
na děti, které navštěvují Naději. 
Její vnímavé fotografie dokres-
lují svět dětí, ve kterém vznikají 

nevšední zážitky.
Vernisáž výstavy se koná 

dne 21. listopadu v 16 hodin. 
Prohlídka bude zpříjemněna 
krátkým vystoupením žáků ško-
ly. Výstava určitě zaujme neob-
vyklým nápadem.

PaedDr. Dana Zemánková

KYTICE OSVALDA LABAJE: Galerie Pod Sovou uvedla pod zášti-
tou V-klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka výstavu olejomaleb autora, 
který má jako architekt blízko k malbě i sochařství. Brzy jej vystřídají 
žákovské práce.     Foto: Petr Pavelka

Komorní recitál Nathalie Renault
Nová scéna Vlast uvede 

ve středu 30. listopadu od 19 
hodin komorní recitál kanad-
ské zpěvačky, pianistky a 
skladatelky Nathalie Renault.

Umělkyně byla inspirována 
takovými hlasy jako Al Jarreau, 
Shirley Horn a Helen Merill, ovliv-
něna pianistou Keithem Jarret-
tem, dokonce byla kritiky srovná-
vána se Sarah Vaughanovou.

Talent Nathalie Renault je 
velmi obsáhlý a mnohostranný, 
od jazzu přes šansony, bossano-

vu, boogie až třeba po folk. Tato 
Kanaďanka se lehce pohybuje 
všemi hudebními styly. Texty, kte-
ré si Nathalie Renault sama sklá-
dá, vyprávějí o jejím životě, jednou 
zábavně, podruhé smutně.

K její klasice patří mimo jiné 
„What A Wonderful World“ a „Pea-
ce“ od Horace Silvera. Díky oso-
bité interpretaci těchto písní získá 
člověk dojem, že je slyší poprvé.

Koncertní večery s Nathalií 
Renault jsou nezapomenutel-
ným zážitkem. Charisma, tem-

perament a šarm této Kanaďan-
ky, jejíž kořeny nalezneme na 
francouzském východě Kanady, 
zanechávají v člověku příjemný 
a trvalý dojem.

Také média jí během jejího 
působení v Evropě věnovala 
mimořádnou pozornost. Před 
dvěma lety bylo její CD (vydané v 
Jazzhousu ve Freiburgu) prezen-
továno v samých superlativech. 
Dramaturgie Národního domu 
tvrdí, že Nathalie Renault je 
někdo, koho musíte vidět.     (pp)
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GALERIE KRÁSNO
u kostela sv. Jana a Pavla v Místku

Tel.: 558 436 024, 732 471 892
Provoz galerie:

Po-Pá od 9-17.30 hodin,
sobota od 9-12 hodin

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČENÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Úterý 15. listopadu v 16.30 hodin 
Klub filmových amatérů Frýdek-Místek
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Profesionálové versus amatéři.
Výběr filmů s filmové soutěže Kavka v 

Kopřivnici a Český lvíček
V Ústí nad Orlicí
Čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hodin - 

frýdecký zámek
HOUSLOVÝ RECITÁL
Jiří Vodička - housle, Radana Kubíčko-

vá – klavír
Předplatitelé Zámeckých koncertů
Pondělí 28. listopadu v 19 hodin 
JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN
Koncertní vystoupení cimbálové muziky
Výstavy 
24. září - 30. listopadu - chodby Národ-

ního domu
FOTOKLUB ČESKÝ TĚŠÍN - výstava 

fotografií
1. listopadu – 31. prosince - Nová scéna Vlast
ZAKLETO V JANTARU - výstava fotografií

Kurzovní činnost 
Připravujeme na leden 2006
Taneční Disco dance
Taneční pro páry Hobby dance
Taneční Hip Hop
Moderní tanec pro aktivní ženy
Zdravotní cvičení pro ženy
Orientální břišní tance
- začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí
Kondiční posilování
Taneční pro manželské páry a dvojice
- začátečníci a pokročilí
Taneční pro mládež pokročilí

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A  MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
LITERÁRNÍ TRADICE V POBESKYDÍ
Výstava je uspořádána při příležitosti 

100. výročí narození básníka a překladatele 
Óndry Łysohorského a také výročí známěj-
ších i méně známých spisovatelů a básníků  
Pobeskydí – J. Kaluse, V. Martínka, K. Fiži-
Tošanovského, J. Olšáka a dalších osob-
ností. Výstava chce také připomenout jejich 
následovníky – naše současníky.

Potrvá do 27. listopadu.
MALOVANÉ VÁNOCE
Výtvarná výstava žákovských prací na 

téma Vánoce dříve a dnes, která vznikla 
v rámci celoročního projektu Muzea Bes-
kyd F-M. Jsou vystaveny díla žáků mateř-
ských a základních škol z Frýdku-Místku 
a okolí. Výstavu doplňují betlémy součas-
ných regionálních řezbářů a výtvarníků.

Potrvá do 8. ledna 2006.
ZANIKAJÍCÍ ZÁMKY MORAVSKO-

SLEZSKÉHO KRAJE
Studijní výstava přibližuje historii i sou-

časnost některých ohrožených nebo už 
přímo zanikajících zámků. Jsou to šlech-
tická sídla v Ostravě-Kunčicích, Ropici, 
Bravanticích a Hnojníku. K vidění jsou 
kromě jiného historické a aktuální fotogra-
fie zámků, několik knih z ropické zámecké 
knihovny, či třeba ukázka části autentické-
ho mobiliáře hnojnického zámku. Výstava 
byla připravena ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem v Ostravě. Výstava 
je pro veřejnost otevřena omezeně: úterý, 
středa, pátek  14-16 hodin, čtvrtek 14-17 
hodin, sobota, neděle 13-17 hodin. V 
dopoledních hodinách ve výstavě probí-
hají výukové programy pro školy.

Potrvá do 8. ledna 2006.
PROGRAMY A KONCERTY
Úterý 22. listopadu 17,00 hodin 

– muzejní učebna na ulici Zámecká
ZÁMKY V ROPICI A HNOJNÍKU
Přednáška, která představí zámky a 

nové informace o jejich stavebně-histo-
rickém vývoji. Přednáška proběhne ve 
výstavě „Zanikající zámky Moravskoslez-
ského kraje“.

Čtvrtek  24. listopadu  19,00 hodin 
– Rytířský sál frýdeckého zámku

První zámecký koncert
HOUSLOVÝ RECITÁL
Jiří Vodička - housle
Radana Kubíčková - klavír
Neděle 27. listopadu 15,00 hodin 

– Rytířský sál frýdeckého zámku
SETKÁNÍ S BÁSNÍKY POBESKYDÍ
V cyklu „Nedělní chvilka poezie a prózy“
Účinkuje Místecká Viola
Spojeno s derniérou výstavy „Literární 

tradice v Pobeskydí“.
Připravujeme:
Neděle 4. prosince 9,00 – 15,00 hodin 

– areál frýdeckého zámku
VÁNOČNÍ  JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých 

předmětů
• Ukázky lidových řemesel
• Malované Vánoce – výstava
• Mikulášská nadílka
• Čertovská pohádka
• Občerstvení - domácí speciality
• Vánoční pamlsky

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
Středa 16. listopadu v 17,00 hodin 

– přednáškový sál v Zeleném domě
VIDÍM MĚSTO VELIKÉ…
Historie Frýdku a Místku ve světle 

archeologických výzkumů. Kámen, který 
odhalil pravdu, neolit v Lískovci, frýdec-
ký pravěk, podzemní chodba na Štand-
lu, Frideberk ležel nad říčkou Olešnou, 
nově nalezené hrádky v okolí města a 
další. Připraveno ve spolupráci s Českou 
archeologickou společností, pobočkou 
pro severní Moravu a Slezsko.

Čtvrtek 24. listopadu v 17,00 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě

BESKYDSKÉ SKLÁRNY
Přednáška mapuje historii historické 

výroby skla v oblasti Beskyd na Frýdec-
ko-Místecku. Lokace skelných hutí, které 
založili na hukvaldském panství olomoučtí 
biskupové a na frýdeckém panství Opper-
sdorfové a Pražmové. Doplněno videosním-
kem a výstavou archeologických nálezů.

Výstava prací žáků speciální školy Třinec
6. 10. 2005 - 16. 11. 2005.

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

http://www.webpark.cz/katolicke-domy/Mis-
tek/Mistek.htm

Slavnostní koncert k 95. výročí založení 
SBORU SMETANA

16. listopadu v 18.00 hod , ve velkém 
sále Lidového domu v Místku

Čtvrtek 24. listopadu v 17.30 hod. 
- přednáška ve formě slideshow (diapro-
jekce, hudba, mluvené slovo)

“HEMOLELE KA AINA - SVATÁ 
ZEMĚ -MOLOKAI” - Přednáší Petr Žalou-
dek, misionář z Vídně (8x navštívil Molokai)

Pondělí 14. až středa 16. listopadu v 
19.00 hod.

PANENSTVÍ NA OBTÍŽ /Norsko, 
Švédsko/

Zábavný snímek ve stylu Prci, Prci, 
Prcičky vypovídá o sexuálním zrání stře-
doškoláků, který se obejde bez vulgarity 
a bez podbízivosti. S laskavým humorem 
s pochopením ukazuje mladou generaci 
takovou, jakou chce sama být.

Film je uváděn v českém znění !!!
Mládeži do 15 let nevhodný, 86 min                
Čtvrtek 17. listopadu v 17.00 hod.
3:15 ZEMŘEŠ /USA/
Snímek byl natočen na základě sku-

tečné události u městečka Amityville na 
Long Islandu v roce 1974.

Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min                
Čtvrtek 17. až neděle 20. listopadu v 

19.00 hod.
TĚŽKÁ VÁHA /USA/
Russell Crowe a Renée Zellwegerová 

ve filmu, který byl natočen podle osudů 
legendární postavy amerického boxu 
Jamese J. Braddocka /1905-1974/, velké 
sportovní legendy.

Mládeži přístupný, 140 min 
Pondělí 21. až středa 23. listopadu v 

19.00 hod.
TEMNÉ VODY /USA/
Americký duchařský děsivý příběh o 

zraněné dětské duši vyniká dokonale 
zachycenou atmosférou bezútěšnosti a 
deprese prostřednictvím tajemných cho-
deb zchátralého domu.

V hl. rolích Jennifer Connellyová, Tim 
Roth a další.

Mládeži do 15 let nevhodný, 105 min              
Čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hod.
KLÍČ /USA/
Hororový příběh se odehrává v jižan-

ském koloniálním stavení u New Orlean-
su, v němž se odehrával rituál tamního 
zaklínání zvaného húdú.

Mládeži do 15 let nevhodný, 104 min                
Pátek 25. až neděle 27. listopadu v 17. 

a 19.00 hod.
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMA-

RÁDI DO DEŠTĚ /ČR/ 
Jan Budař a Richard Krajčo v komedii 

Vl. Morávka o lásce, sexu, filmu, celebri-
tách a pokřivené realitě.

Mládeži do 15 let nevhodný, 108 min 
Pondělí 28. až úterý 29. listopadu v 

17.00 a 19.00 hod.
JESKYNĚ /USA/
Zábavný akční horor oddechového 

charakteru tentokrát z prostředí speologů 
– jeskynních potápěčů, kteří se stávají 
oběťmi místního ekosystému.

Mládeži do 15 let  nevhodný, 98 min 

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

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

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

15. listopadu v 10.00 hod.
Školní zralost
Přednáška psycholožky Mgr. Šigutové
21. listopadu v 10.00 hod.
Maňásková pohádka 
22. listopadu v 9.30 hod.
Prevence onemocnění z potravin 
Vzdělávací seminář pro maminky na MD 
Diskuse na téma: Zdravá výživa
25. listopadu
Vyrobíme si adventní věnec 
Přineste si vázací drát, slaměný kruh 

pr. 20 cm, svíčky, větší množství chvojí, 
mašle, sušené ovoce

28. listopadu
Výroba adventního kalendáře
Co budete potřebovat, upřesníme v 

KM Broučci
Od 1. do 18. listopadu můžete zapsat 

své děti na Mikulášskou besídku. Více 
informací v KM Broučci.

REIKI - víkend na frýdeckém zámku
26. a 27. listopadu

- kurzy REIKI
- přednáška pro veřejnost o energii 

REIKI v neděli 27. listopadu
od 9 do 11 hodin

Informace: 728 825 820
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz, e-mail:info@ddmfm.cz

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHUGALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

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

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

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

16. 11. Strašidel se nebojíme – zábavné 
odpoledne – hry, kouzlení, míchání lektvarů

23. 11. Tělocvičné odpoledne v klu-
bovně – soutěže v obratnosti, pohotovos-
ti, mrštnosti apod.

30. 11. Advent přichází – povídání o 
tradicích a zvyklostech, výroba netradič-
ních „stále zelených“ věnečků

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
Pátek 18. listopadu v 18.00 hodin
BENEFICE
Divadelní smršť k 15. výročí sdružení 

FAMUS s udělováním výročních umělec-
kých cen „Marcelků“

Neděle 20. listopadu v 15.00 hodin
Divadlo Kruh Havířov
NÁŠ KRAKONOŠ
Činoherní pohádka

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hodin 
– Nová scéna Vlast

SEN - Jiří Kratochvíl ČR, OMO - Cesta 
do pravěku - Pavel Barabáš SR

MOUNT POI - The Big Thing - Keňa, 
Německo

Pátek 25. listopadu v 18.00 hodin 
– Nová scéna Vlast

Farther Than The Eye Can See - 
Michael Brown, USA

Soumrak rybích pastí - Steve Lichtag, ČR
Pátek 25. listopadu v 20.00 hodin 

– Nová scéna Vlast
Proletět divočinou -  Dalibor Carbol, ČR
Peak 38 - Luboš Klíma, ČR
Ožralý žralok - Vladimír Konečný, ČR
Sobota 26. listopadu v 17.00 hodin 

– Nová scéna Vlast
Aoraki Ski Mountaineering -  Gerald 

Salmina, Rakousko
PreXPL - Hybryda Film Studio, Polsko
Po Indu s Matyldou - Jan Bělohlavý, ČR
Old Spice Adrenalin Cup - Jan Celner, ČR
Sobota 26. listopadu v 19.00 hodin 

– Nová scéna Vlast
Amazonia Vertical - Pavol Barabáš, 

Slovensko
Rosalie Moller - Michal Kubát, Petr 

Slezák, ČR
Wreck Free Thistlegorm - Miroslav 

Hrdý, ČR
Neděle 27. listopadu v 15.00 hodin 
Divadlo Čtyřlístek
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
Veselá činoherní pohádka z Převráce-

ných pohádek J. Lady

Středa 30. listopadu v 19.00 hodin 
NATHALIE RENAULT - Canada
Komorní recitál zpěvačky, pianistky, 

skladatelky a umělkyně s nevšedním cha-
risma, jejíž hudební kořeny nalezneme na 
francouzském východě Kanady.

Od jazzu přes šansony, bossanovu, 
boogie až k folku.

FILMOVÝ KLUB      
Pondělí 21. listopadu v 19.00 hod.
Fimostrada – MŮJ MILÁČEK RÁŽE 

6,65 /Dánsko-2005/
Režie: Thomas Vinterberg
Film o mladých samotářích z hornické-

ho městečka, kteří si vytvořili silné citové 
pouto ke svým střelným zbraním, podle 
scénáře Larse von Triera.

Mládeži do 12 let nevhodný, 106 min       
Úterý 22. listopadu v 19.00 hod.
RABBIT – PROOF – FENCE /Austrá-

lie, VB-2002/
Režie: Philip Noyce
Road movie dle skutečného příběhu v 

roce 1931 – tři dívky ve věku osmi až čtr-
nácti let prchají z převýchovného zařízení 
domů napříč australským jihozápadem 
/za 3 měsíce ujdou 2500 km/.

Putování tří dívek provázejí nejrůznější 
epizody i setkání s různými lidmi.

Působivý film svým námětem i formou 
získal spoustu ocenění!!

Mládeži přístupný, 94 min           
Pondělí 28. listopadu v 19.00 hod.
KINSEY /USA-2004/
Režie: Bill Condon
Liam Neeson, Laura Linneyová, Chris 

O´Donnell v hl. rolích životopisného filmu o živo-
tě profesora Alfreda C. Kinseyho /1894-1956/, 
jehož revoluční výzkumy sexuálního chování 
způsobily, že se prudérní a bigotní Amerika 
začala otevřeně zajímat o pohlavní život.

Mládeži do 15 let nevhodný, 119 min       
Úterý 29. listopadu v 19.00 hod.
KULT HÁKOVÉHO KŘÍŽE /USA-1998/
Edward Norton v hl. roli strhujícího fil-

mu se tentokrát představuje v roli „polep-
šeného“ skinheada Dereka, jenž se právě 
vrací z vězení s touhou posbírat a slepit 
roztříštěné kousky své rodiny.

Celým příběhem nás provází jeho 
mladší bratr Danny. Film je silně realistic-
ký, tvrdý, brutální a hlavně nekompromis-
ní, přesně tak, jako jeho hlavní hrdinové.

Mládeži do 15 let nevhodný, 119 min        
DĚTSKÁ  FILMOVÁ  PŘEDSTAVENÍ
Pátek 11. listopadu v 10.00 hod.
BROUČKOVY TAJNOSTI /ČR/
Pásmo veselých pohádek, ve kterém 

neschází Krtek ve městě, pohádka o Smolíč-
kovi, další pokračování příběhů Broučků a jiné.

Mládeži přístupný, 65 min
Pátek 11. listopadu v 13.30 hod.
RYCHLÝ STRIPES /USA/
Hraný snímek se živými zvířaty uvádě-

ný v českém znění – hlavním hrdinou je 
mladá zebra Stripes, jejíž snem a cílem 
je s pomocí dalších domácích zvířátek se 
zúčastnit a vyhrát koňské dostihy.

Film je opatřen velice vtipným – vyni-
kajícím dabingem mluvících domácích 
zvířat (Hezucký, Žilková, Genzer, Suchá-
nek, Carda a další)

Mládeži přístupný, 102 min

HUDEBNÍ KLUB STOUN
16.11. středa WHIZZ nO.6
DNB party...zítra je svátek, djs + special guest
17.11. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL!!!
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE!, SPOUSTU ZÁBAVY A SOUTĚŽÍ ZARUČÍ DJ KLEGA, 
HOLKY ZDARMA
18.11. pátek KURTIZÁNY Z 25. AVENUE
TĚŽKOTONÁŽNÍ CROSSOVER OPĚT VE STOUNU!!!
19.11. sobota 5. NAROZENINY DOMU POD SVÍCNEM
PROUZA, PRIESSNITZ, U-BAHN, NIERIKA + SPOUSTA DÁRKŮ, PŘÍMÝ PŘENOS 
NA PAVLAČI!
21.11. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA  
25.11. pátek ROCKOTÉKA
NEJLEPŠÍ ROCKOVÉ PECKY JEDINĚ VE STOUNU A JEDINĚ OD DJ JŮRY:-) 
26.11. sobota MUSIC MASSACRE vol. 8
MANIPUL ROCK, CRUEL, JOYS, MIMESIS,SALAMANDRA, NIGHTWISH - REVIVAL, 
KAŽKÝ 10. CD KOMPILACI!

Středa 23. listopadu
Hudebně výchovný koncert pro žáky 

základních a středních škol.

25. 11.
BOJ O NEJVYŠŠÍ STAVBU ZE ZÁPALEK

Máte pevnou ruku a dokážete se 
pekelně soustředit? Chcete vyhrát rádio, 
či se jen dobře pobavit? Přihlaste se!

- cena: 20,- Kč
- DDM FM, Pionýrů 752 od 15:00 h
26. 11.

DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po internetu, cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 - 11:00 a 11:00 - 13:00 h
3. 12.

TANEČNÍ KOKTEJL 2005
- soutěž v moderním a scénickém tanci
- přihlášky odevzdejte do 30. 11. 2005
- Patrik Siegelstein, 558 434 154, 732 

646 125
- vystoupení pro veřejnost: Kino Petra 

Bezruče, 14:00 hodin, vstupné: 20,- Kč
ŠTRAMBERSKÝ MIKULÁŠ

Výlet za čerty a strašidly z okolí Štram-
berku s doprovodným mikulášským pro-
gramem na štramberském náměstí.

- cena: 90,- Kč (jízdné, vstupné)
- sraz: 8:30 hodin, vlakové nádraží
- návrat: 17:00 hodin, vlakové nádraží
- přihlášky a informace: DDM FM, Pio-

nýrů 752, Ivana Sošková, telefon: 558 
434 154, 731 167 010

5. 12.
HRÁTKY S ČERTY

Pásmo her a soutěží pro děti ve spo-
lečnosti pekelníků. Za donesený obrázek 
čertů, pekla či samotného Lucifera vás 

čeká odměna – vstupenka na bazén.
- cena: 15,- Kč
- DDM FM, Pionýrů 752, od 16:30 h
9. 12.

MARATÓN V PEXESU
Pro školní družiny jsme připravili 2. 

ročník této soutěže. Vyhodnotíme nejlepší 
družstvo družiny, ale i jednotlivce.

- propozice a přihlášky jsou na www.
ddmfm.cz 

- DDM FM, Pionýrů 752, 9:00 hodin
- přihlášky a informace: Alena Fabíko-

vá, 558 434 154, 732 383 131
ŠACHY

18. 11.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 5. KOLO

- DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:30 h
2. 12.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 6. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:30 h
6. 12.

OP ŠKOL V ŠACHU – 1. – 5. TŘÍDA
- DDM, Pionýrů 752, 8:00 – 13:00 h
7. 12.

OP ŠKOL V ŠACHU – 6. – 9. TŘÍDA
- DDM, Pionýrů 752, 8:00 – 13:00 h

Jiří Surůvka
Rodinné stříbro – obrazy

do 2. prosince

17. listopadu
Tradiční výstup na Kněhyni
Již V. ročník. Pro všechny turisty pořádá 
oddíl Vysokohorské turistiky.
Informace M. Gavlas.
Stále probíhá výuka v Ekologickém 
středisku Hatě pro školy „O přírodě v 
přírodě“.

STANICE MLADÝCH TURISTŮ
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