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slovo primátorky

Primátorka Eva Richtrová 
obhájila svůj post, a protože 
většina povinností spojených 
s touto funkcí vyplývá ze 
zákona, zůstaly jí svěřeny i 
stejné úseky jako v minulosti.

V městském zastupitelstvu 
patříte k nejzkušenějším. 
Můžete popsat, odkdy se 
komunální politice věnujete?

„V zastupitelstvu jsem od roku 
1990. Prošla jsem všemi posty, 
od řadového člena zastupitelstva, 
přes účast v radě města, kde 

Ustavující zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-Místku 
6. listopadu vzalo na vědomí 
výsledky voleb a složení čty-
řicetičlenného zastupitelstva. 
Do primátorského křesla 
znovu usedla Eva Richtrová z 
vítězné České strany sociálně 
demokratické.

Funkce jejích tří náměstků 
budou vykonávat Petr Cvik a 
Michal Pobucký z ČSSD a Miro-
slav Dokoupil z KSČM. Povolební 
spolupráce tak zůstala stejně jako 
v minulém volebním období mezi 
ČSSD a KSČM. „Nově ustavený 
Klub zastupitelů města Frýdek-
-Místek za ČSSD po sérii jednání 
se zástupci všech zvolených usku-
pení nového Zastupitelstva města 
Frýdek-Místek rozhodl pokračovat 
v koaliční spolupráci s KSČM. 
Hlavními důvody tohoto rozhod-
nutí byla dobře fungující vzájemná 
spolupráce v uplynulém volebním 
období, shoda v programových 
prioritách rozvoje našeho města 
v dalším volebním období a odmí-
tavé stanovisko Sdružení ODS, 

Primátorkou se znovu stala Eva RichtrováPrimátorkou se znovu stala Eva Richtrová
KDU-ČSL a Občané za Frýdek-
-Místek k vytvoření Rady města 
Frýdku-Místku za účasti zástupce 
KSČM,“ uvedl Petr Rafaj, před-
seda Městské organizace ČSSD 
Frýdek-Místek. Novinkou ve 
vedení města je zřízení uvolněné 
funkce radního, které se zhostí 
někdejší náměstek primátorky 
Ivan Vrba, jenž bude mít nadále na 
starosti sociální sféru a prevenci 
kriminality. Uvolněný post navíc, 
který touto cestou vznikl, vytvořila 
radnice s cílem vyčlenit na proble-
matiku soužití města s nošovickou 
automobilkou konkrétní osobu, 
která za ni bude odpovídat. Stal se 
jí Michal Pobucký.

Jediným excesem v jinak 
poměrně klidné atmosféře se sta-
lo vystoupení Igora Svojáka, který 
navrhl na post primátora jako pro-
tikandidáta Evě Richtrové Jiřího 
Velčovského z ČSSD. „Sdružení 
plně respektuje výsledek letoš-
ních volbách. Všichni víme, že v 
těchto volbách zvítězila ČSSD a 
má právě ona nárok na obsazení 
místa primátora. Naše sdružení 

VEDENÍ MĚSTA: Zleva Michal Pobucký, Petr Cvik, Eva Richtrová a Miroslav Dokoupil.   Foto: Petr Pavelka

Na sklonku prvního lis-
topadového týdne náměstci 
primátorky Petr Cvik a Michal 
Pobucký trávili čas jednáním 
v Praze ohledně obchvatu. 
Zúčastnili se zasedání řídí-
cího výboru pro přípravu 
průmyslových zón na minis-
terstvu průmyslu a obchodu, 
který se schází s cílem mini-
malizovat negativní dopady 
investiční činnosti.

„Diskutovala se tam řada 
věcí, pro Frýdek-Místek je asi 
nejpodstatnější, že se rýsují 
určité dohody, které by mohly v 
praxi znamenat možnost urych-
lení výstavby,“ uvedl náměstek 
primátorky Petr Cvik, který pří-
tomným vylíčil, v jakém stavu 

Vážení občané,
máme za sebou ustavující zasedání frýdecko-místeckého zastupi-

telstva a z jeho průběhu chci věřit, že v tomto volebním období bude 
pracovat přece jen jinak, než tomu bylo v době minulé. Snad definitivně 
vymizí osočování a napadání, které v minulých letech velice často zasti-
ňovalo věcnou stránku problémů, které musíme ve městě řešit. Všichni 
zastupitelé složili slib, na svou čest a svědomí, že svou funkci budou 
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, takže věřím, že 
na to nezapomenou a budou se tím řídit. Výpady nejsou přínosné pro 
nikoho, tím méně pro občany, kterým máme sloužit.

Město Frýdek-Místek má před sebou významné období, které nám 
všem skýtá řadu příležitostí, zejména v oblasti zaměstnanosti, ale skrývá 
v sobě i určitá nebezpečí, kterým se musíme postavit. Společnými silami 
můžeme vše zvládnout, abychom se na konci dalšího volebního období 
mohli znovu ohlédnout zpět s tím, že Frýdek-Místek opět zvýraznil svou 
pozici v rámci republiky a zůstal místem, kde stojí zato žít. Eva Richtrová

Eva Richtrová, primátorka
Věk: 58 let
Původní povolání: pedagog
Svěřené kompetence:
- finance a rozpočet
- vnitřní věci a správa
- majetkoprávní vztahy města
- vnější a vnitřní kontrolní činnost
- požární ochrana
- organizačně technické zabez-
  pečování jednání orgánů města
- zahraniční styky
- občanské záležitosti
- ochrana veřejného pořádku

Náměstci jednali o obchvatu
se doprava ve městě nachází 
už nyní, a opětovně deklaroval 
naprostou nezbytnost obchva-
tu města.

„Už nynější skrývka ornice v 
Nošovicích bude zatěžkávací 
zkouškou, ale byli jsme ujiš-
těni, že to ministerstvo vnímá. 
Je jasné, že obchvat bude, 
ale chceme hledat kroky, aby 
byl co možná nejdříve. Termín 
Ředitelství silnic a dálnic je 
sice rok 2011, ale každý časo-
vý posun, byť o měsíce, může 
městu pomoci. A je jedno, jestli 
k tomu bude třeba přijmout 
nějaká správní nařízení nebo 
dokonce speciální zákon,“ 
doplnil Michal Pobucký.

Oba náměstci také zdůraz-

ňují, že už na podzim 2008 
budou z Nošovic sjíždět auta 
z pásu, takže kromě obchvatu 
je neméně důležitá také vnitřní 
doprava města. Ta zůstává v 
kompetenci náměstka Pet-
ra Cvika. „Pokud víme, že 
obchvat bude nejdřív v roce 
2010, musíme intenzivně řešit 
vnitřní dopravu a já jsem rád, 
že jsme už v minulém voleb-
ním období vytvořili pracovní 
skupinu, která už se tímto 
stavem zabývá. Výsledkem by 
mělo být namodelování stavu 
a návrhy řešení. Samozřejmě 
se musí hledat cesty, protože 
nemůžeme nechat město kvůli 
dopravě umřít,“ uzavřel Petr 
Cvik. (pp)

se rozhodlo, že navrhne člověka, 
který je členem ČSSD, nesou-
hlasil v minulém období s aktivní 
spolupráci s komunisty a svou 
odvahu vyjádřil i podpisem petice 
S komunisty dále ne. Je to pan Jiří 
Velčovský.“ Jiří Velčovský však 
kandidaturu nepřijal a proti návrhu 

se ohradil: „Slušností by bylo pro-
jednat tento návrh s mou osobu 
předem, nic takového se nestalo, 
beru to jako podraz a zařídím se 
podle toho. Zříkám se a nesou-
hlasím s tímto návrhem. Nechci, 
aby někdo zneužíval mé jméno. 
Žádám, aby se mi pan Svoják ale-
spoň po přestávce omluvil, takhle 
se jednat prostě nedá.“

„Návrh mi připadal jako trapný 
pokus udělat mezi námi nějaký 
rozpor. Při povolebních jednáních 
bylo vykládáno, všechno zapo-

meňme, nastolíme férové vztahy. 
Nevím, kde jsou ty řeči, asi už 
neplatí,“ zlobil se také Petr Rafaj. 
Další průběh však už naznačoval 
větší vzájemnou vstřícnost. 

Rada města zůstává devítičlen-
ná, změnil se v ní ovšem poměr 
zástupců politických stran. Sociál-
ní demokraté v ní posílili svou pozi-
ci, když do ní byli zvoleni Miroslav 
Adam, Petr Cvik, Jarmila Kožušní-
ková, Michal Pobucký, Petr Rafaj, 
Eva Richtrová a Jiří Zaoral.

(pokračování na straně 12)

Eva Richtrová – spoustu povinností ze zákona
jsem měla možnost zasednout v 
druhém období. Následně jsem 
vykonávala funkci místostarostky 
a poté už post starostky, který se 
překlopil do pozice primátorky.“
Práce pro město vás stále baví?

„Měla jsem zájem pokračovat v 
rozdělané práci, protože si myslím, 
že minulé volební období bylo vel-
mi důležité a mělo by se na něj nyní 
zdárně navázat. Nebude to přitom 
s ohledem na velkou investici v 
sousedství nic jednoduchého.“
Co považujete v minulém obdo-

bí za nejdůležitější?
„Připomněla bych jen některé 

významné věci. Na začátku byla 
předchozí radnice kritizována, 
že zbytečně investovala v Chle-
bovicích do průmyslové zóny, ta 
je dnes zaplněna, stejně jako 
zóna v Lískovci. V našem měs-
tě se natrvalo usadili zahranič-
ní investoři. Spolu se zástupci 
Moravskoslezského kraje jsme 
začali město připravovat na pří-
chod velkého investora.

(pokračování na straně 12)
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krátce Miroslav Dokoupil – investice a územní plánování

Miroslav Dokoupil

náměstek primátorky
Věk: 59 let
Původní povolání: advokát
Stav: ženatý, dcera (28)
Svěřené kompetence:

- stavebně správní činnost
- investice
- územní plánování
  a ekonomický rozvoj

Miroslav Dokoupil je ve 
funkci náměstka primátorky 
v druhém volebním období 
a zůstaly mu svěřeny stejné 
kompetence.

Jaké hlavní úkoly vám zůstá-
vají z předchozího období?

„Hlavním úkolem je přijmout 
nový strategický plán ekonomic-
kého rozvoje města Frýdek-Mís-
tek a také nový územní plán.“

A v oblasti investic?
„Čeká nás druhá etapa 

rekonstrukce víceúčelové spor-
tovní haly, která obsahuje stře-
chu, plášť, vnitřní rekonstrukci 

mimo již realizovanou ledovou 
plochu. Dokončíme nové auto-
busové stanoviště, které by 
mělo začít sloužit v červenci 
příštího roku.“

Na zastupitelstvu jste řekl, 
že nejste spokojen se staveb-
ně správní činností. co byste 
chtěl změnit?

„V návaznosti na nabytí účin-
nosti nového stavebního zákona 
od ledna příštího roku dojde k 
reorganizaci stavebního úřadu 
s cílem přiblížit službu občanům. 
Budu vyžadovat změnu přístupu 
některých úředníků, aby nepo-

žadovali po občanech žádnou 
administrativu nad rámec záko-
na. Je zapotřebí, aby postupo-

vali jednotně a chtěli občanovi 
skutečně pomoci, nikoliv mu 
komplikovat život.“        (pp)

Občanky a pasy pouze v Místku
Od listopadu je možné vyřizo-

vat občanské průkazy a cestovní 
doklady pouze v Místku na ulici 
Palackého. Důvodem jsou bio-
metrické prvky, které jsou sou-
částí nově vydávaných cestovních 
dokladů a které dokáže zpraco-
vávat jen místecké pracoviště. To 
bylo personálně posíleno pracov-
níky, kteří dosud úřadovali na hlav-
ní budově magistrátu ve Frýdku.

Rozsvítí město
Stejně jako loni se na mís-

teckém náměstí chystá akce 
Doneste si zvoneček, rozsvítíme 
stromeček. Společně ji pořádají 
technické služby TS a.s., Magistrát 
města Frýdek-Místek a Občanské 
sdružení místecké náměstí. Vše se 
připravuje na 5. prosince, podrob-
nosti zveřejníme v příštím čísle.

Počet školáků
Každoročně jsou zpracovává-

ny statistické výkazy pro Ústav 
informatiky ve vzdělávání, ze 
kterých lze získat informace o 
žácích základních a mateřských 
škol. Statistické údaje se vztahují 
k poslednímu září a podle nich ve 
městě navštěvuje letos základní 
školu 5 653 žáků, o 310 méně 
než loni, mateřinky 1576 dětí, což 
je o deset méně než loni.

Šance podnikatelů
Také město Frýdek-Místek se 

rozhodlo podpořit projekt Axis4, 
který se zaměřuje na podporu 
podnikatelů a pod záštitou Hos-
podářské komory ČR se úspěš-
ně rozvíjí v celé republice. Axis4 
je centrální registr, jehož cílem je 
vybudování celorepublikového 
internetového katalogu výrobků 
a činností podnikatelských sub-
jektů a institucí ze všech oborů 
průmyslu, obchodu a služeb.

Lidový dům chystá akce
Lidový dům v Místku chystá 

na 5. prosince v 17.30 hodin v 
malém sále přednášku Já jsem 
cesta – putování do Santiaga, o 
týden později proběhne Festfiš 
– 3. ročník Festivalu zájmové 
umělecké činnosti středoškoláků 
a 14. prosince 4. ročník Festivalu 
dětských pěveckých sborů ZŠ.

Sbírka skautů
Ve dnech 10.-12. října pro-

běhla celostátní sbírka Postavme 
školu v Africe, kterou organizuje 
nadace Člověk v tísni – spo-
lečnost při ČT, ve spolupráci 
s Junákem – svazem skautů a 
skautek ČR. Výtěžek z této sbír-
ky je určen na budování nových 
škol v Etiopii. V minulých letech 
se podařilo z finančních příspěv-
ků postavit už tři školy, letos by 
měly být v Etiopii vybudovány 
další čtyři. Sbírka proběhla 
poprvé také v našem městě a 
skautům se podařilo vybrat přes 
jedenáct tisíc korun. (pp) 

Když se Marie Dušánková 
dožila kýžené stovky, byla to 
velká sláva. Jenže čas plyne 
a u oslavenkyně se gratulanti 
od té doby potkali znovu už 
třikrát. Nejstarší obyvatelka 
Domova pro seniory na ulici 
28. října oslavila své 103. naro-
zeniny. Blahopřejeme!

Její narozeniny připadají na 
6. listopadu a s kyticí a balíčkem 
plným čokolády jí opět osobně 
blahopřála i primátorka Eva Rich-
trová. Marie Dušánková se naro-
dila v Ostravě jako Marie Skibová 
a absolvovala zde pět tříd obec-
né a tři třídy měšťanské školy. 
Její otec pracoval jako kočí, ona 

Marie Dušánková 
oslavila 103 let!

se vyučila švadlenou. Pracovala 
také na Čeladné jako pokojská v 
tamní léčebně. Měla pouze jednu 
dceru, se kterou se v roce 1968 
přestěhovala do Frýdku. Po její 
smrti v roce 1997 se rozhod-
la bydlet v domově důchodců. 
„Pravidelně ji chodí navštěvovat 
její vnučky, pravnuci i praprav-
noučata. I přes svůj zhoršující se 
zdravotní stav mívá občas dob-
rou náladu, jindy umí být i hubatá 
na sestřičky. Velmi ráda mlsá. 
Nejraději má ledové kaštany a 
přeslazený čaj,“ prozradila, co 
zjistila od obsluhujícího personá-
lu, Kateřina Piechowicz, tisková 
mluvčí radnice.        (pp)

V čase, kdy venku padá 
listí, nepadá na obyvatele frý-
deckého Penzionu pro senio-
ry na Lískovecké ulici splín, 
ale stále kratší dny se snaží 
vyplnit tvůrčí prací pomocí 
toho, co podzim přináší.

I letos se místní senioři 
tradičně pustili do výtvarných 
prací a vytvořili v klubovně oje-
dinělou výstavku svých dílek s 
podzimní tématikou. Na jejich 
výrobu použili vše, co se v 
přírodě i v domácnosti najde, 
nezřídka materiály, které byly 
určeny k vyhození do smetí. 
„Naši klienti si tím nejen zkrá-
tí dlouhé chvíle, ale procvičují 

Podzim nemusí 
být smutný

si i motoriku rukou. Některé 
techniky totiž vyžadují trpěli-
vost a pečlivost,“ říká sociální 
pracovnice Pavla Dužíková. 
Na výtvarných pracích se podí-
lelo několik seniorů, „motorem 
akce“ jsou seniorky Vlaďka 
Merová, Ludmila Jalůvková a 
Jiřina Janečková. „Přestože se 
jedná o dílka zcela amatérská, 
díky odborné pomoci sociálních 
pracovnic tady důchodcům pod 
rukama vznikají hotové skvosty, 
kterými by si nestyděl vyzdobit 
domácnost ani kdejaký estét,“ 
je přesvědčena tisková mluvčí 
radnice Kateřina Piechowicz, 
která výstavku zhlédla.     (pp) 

V minulém měsíci se dele-
gace beskydských subjektů 
působících v cestovním ruchu 
zúčastnila 23. mezinárodního 
severojadranského veletrhu v 
Rijece a souběžně pořádaných 
workshopů. Začátkem listopa-
du naopak Chorvaté přijeli k 
nám. Prohlédli si Frýdek-Mís-
tek a vyrazili do okolních hor.

„Účast na chorvatském vele-
trhu a workshopech navazovala 
na famtrip pořádaný letos v září 
Sdružením Region Beskydy a 
Beskydským informačním cent-
rem pod záštitou poslance Petra 
Rafaje, který převzal záštitu i nad 
prezentací v Rijece,“ uvedl ředitel 

Beskydy lákají ChorvatyBeskydy lákají Chorvaty
Beskydského informačního centra 
Richard Žabka. V rámci worksho-
pů byly v Chorvatsku nabídnuty 
služby beskydských hoteliérů, 
lyžařských škol a Beskydského 
rehabilitačního centra přímo chor-
vatským cestovním kancelářím. 

Zástupci jedné z cestovních 
kanceláří byli Beskydami zaujati 
do té míry, že přislíbili sondovat 
nabídku počátkem listopadu na 
vlastní oči. „Jejich návštěvu už 
máme za sebou a měla úspěch. 
Prohlédli si město Frýdek-Místek 
a možnosti lyžování a ubytování 
v Beskydech, byli také na golfu 
a v Beskydském rehabilitač-
ním centru. Tato cestovka by 

k nám měla už v zimě přivézt 
první autobus turistů,“ referoval 
Richard Žabka. Beskydské infor-
mační centrum neponechává nic 
náhodě a již připravilo projekt na 

podporu příchodu chorvatských 
turistů, v rámci kterého se počítá 
s výrobou několika tisíc různých 
propagačních materiálů v chor-
vatském jazyce.       (pp)
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městská policiePetr Cvik – školství, sport, doprava i podnikání
Petr Cvik

náměstek primátorky
Věk: 34 let
Původní povolání: pedagog
Stav: ženatý, syn (3), dcera (8)
Svěřené kompetence:

- školství, mládež, tělovýchova 
a sport
- výchova a vzdělávání
- věda a kulturní rozvoj
- doprava a silniční hospodářství
- podnikání
- publicita činnosti města

Náměstek primátorky Petr 
Cvik byl znovuzvolen do 
funkce a zůstaly mu přibližně 
stejné kompetence jako měl v 
uplynulém volebním období. 

Díky vašemu původnímu 
povolání vás většina veřej-
nosti spojuje hlavně s oblas-
tí školství. Čeho byste rád 
dosáhl v této oblasti?

„Za prioritní považuji pokra-
čovat v modernizaci základních 
a mateřských škol, kde chceme 
dále investovat do vnitřního vyba-
vení a udržet prostředky na provoz 
tak, aby se ředitelé mohli věnovat 
manažerské práci a nemuseli 
shánět provozní prostředky. Kon-
krétně jsme si dali za cíl postup-
ně vybudovat důstojná venkovní 
sportoviště u škol, vzorem je 
nedávno realizované hřiště na 7. 
ZŠ. Na školách budeme podpo-
rovat zahraniční kontakty, na to 
bych se chtěl nově zaměřit, aby 
mezinárodní spolupráce, například 
v rámci Euroregionu Beskydy, fun-
govala. Každá škola je specifická, 
my se budeme snažit nadále držet 
ten spravedlivý přístup, aby se na 
každé škole udělalo to, co tamější 
ředitel nejvíce potřebuje.“ 

Další vaší parketou je sport 
ve městě. Budete chtít jeho 
podporu ještě zvýšit?

„Chceme samozřejmě udržet 
Centrum sportu i se všemi fungují-
cími kroužky a nově bychom chtěli 
prosadit přímou podporu extraligo-
vých sportů, tedy házené, volej-
balu a šachu. Dáme jim účelovou 
dotaci na začátku roku, aby věděli, 
že si jejich přínosu pro reprezenta-
ci města vážíme, a tím budou mít 
určitou jistotu částečného naplnění 
svých rozpočtů. Budeme se nadá-
le také věnovat dětským hřištím 
ve městě, hlavně na sídlištích je 
chceme dále rekonstruovat, aby si 
místní děti měly kde zasportovat.“

Bude město dále podporo-
vat vznik sportovních areálů?

„Nejde jen o vznik, ale i o údržbu 
a využití. Postavili jsme sportovně-
-relaxační komplex na Olešné, ale 
také areál pro kolečkové sporty, 
nedávno rovněž hřiště pro hokej-
bal. Také se budeme věnovat 
problematice fotbalového areálu a 
uvažujeme o trase na Olešné, kte-
rá by posloužila vyznavačům in-
line bruslení a v zimě běžkařům.“ 

Chystáte nějaké změny v pod-
poře místního kulturního dění?

„Kulturní nabídku budeme 
chtít sami rozšířit, pokud se nám 
bude dařit sehnat na některé akce 
dotační peníze. Velmi povedené 
bylo například Veselé léto, v němž 
bychom chtěli pokračovat, tradiční 
jsou Rytířské slavnosti a podobně. 
Nadále budeme kulturní subjekty ve 
městě podporovat v rámci kulturní-
ho fondu, chceme se ale zamyslet 
také nad grantovými schématy.“ 

Delší dobu se mluvilo také 
o městské galerii, jsou už vyti-
povány další možné prostory 
poté, co padla možnost zřídit ji v 
objektu bývalé zdravotní školy?

„Samozřejmě tento dluh vní-

máme, a jestliže se to nepovedlo 
zrealizovat v rámci využití objek-
tu v centru Frýdku, tak budeme 
hledat další možnosti. Chceme 
se pustit do celkové rekonstrukce 
Kina Petra Bezruče, kde chceme 
mít moderní multifunkční zařízení 
a následně jej oživit podobně 
jako se to svého času povedlo 
u Nové scény Vlast. Možná by 
mohla galerie vzniknout tam.“

Oříškem je určitě doprava, 
která v následujícím období díky 
nošovické průmyslové zóně 
projde těžkou zkouškou. S čím 
radnice v této oblasti počítá?

(pokračování na straně 12)

Pokus o vloupání
28. 10. jen pár minut před půl-

nocí byl pracovníkem kamerové-
ho centra Městské policie Frýdek-
-Místek zjištěn muž, jenž se snažil 
vloupat do osobního motorového 
vozidla na ulici Československé 
armády, parkujícího na parkovišti 
před Gymnáziem Petra Bezruče. 
Na místo byla ihned vyslána hlíd-
ka strážníků, která byla informo-
vána o pohybu pachatele, jelikož 
do doby zajištění byl pachatel, 
k jeho smůle, celou dobu moni-
torován kamerovým systémem. 
Po zajištění osoby vyšlo najevo, 
že se jedná o osmnáctiletého S. 
T. z Dobré. Mladík byl na místě 
předán kolegům z Policie České 
republiky k došetření případu.

Podnapilý řidič
4. 11. ve 23:30 hodin opět zjisti-

la hlídka strážníků Městské policie 
Frýdek-Místek na ulici Beskydská 
řidiče osobního motorového vozi-
dla, který si měl usednutí za volant 
dobře rozmyslet. U silně podnapilé-
ho čtyřiatřicetiletého J. B. z Orlové 
byla orientační dechovou zkouškou 
zjištěna přítomnost 1,84 promile 
alkoholu. Řidič byl pro podezření ze 
spáchání trestného činu na místě 
předán příslušníkům Policie České 
republiky k dalšímu šetření.

Zachránili mladíka
5. 11. po deváté večer strážní-

ci Městské policie Frýdek-Místek 
kontrolovali na ulici Černá cesta 
šestnáctiletého mladíka, který 
svým chováním a pohybem vzbu-
zoval podezření, že stav, týkající 
se jeho osoby, není zcela v pořád-
ku. Strážníci v průběhu kontroly 
zjistili, že mladík je silně roztřese-
ný a silně prochlazený. Nebyl již 
schopen se nějakým způsobem 
dopravit domů. V zájmu ochrany 
jeho zdraví byl mladík tedy pře-
vezen v teple služebního vozidla 
městské policie do obce Sedliště, 
místa jeho pobytu.

Omalovánka strážníka
Městská policie ve spolupráci s 

radnicí vydala půvabnou a pouč-
nou dětskou omalovánku. Nese 
název „Správně a bezpečně“ a for-
mou obrázků ukazuje předškolním 
dětem, jak se správně chovat na 
silnici a jak správně jednat v nejrůz-
nějších situacích. Obsahuje vždy 
dvojice obrázků, kdy jeden z nich 
je špatný a druhý dobrý příklad. 
Podobné věci připravuje pro děti 
třeba státní policie a naše městská 
se rozhodla udělat něco podobné-
ho. Autorem obrázků je kamerový 
operátor Jan Mazurek, který styl 
kresby přizpůsobil věkové skupi-
ně dětí, pro kterou je omalovánka 
určena. Do mateřských škol by s 
omalovánkami měly od poloviny 
listopadu začít chodit strážnice-pre-
ventistky. „Pro děti zároveň připra-
vují besedy například o zásadách 
bezpečnosti, které by měli účastníci 
silničního provozu znát od útlého 
věku,“ doplnila tisková mluvčí radni-
ce Kateřina Piechowicz.          (pp)

Městu Frýdek-Místek se 
znovu podařilo sáhnout na 
evropské peníze určené k pro-
pagačním účelům. Tentokrát se 
podařilo získat dotaci 125 250 
korun z programu „EU INTER-
REG IIIA“ na projekt Propagace 
Frýdku-Místku s vazbou na part-
nerské město Bielsko-Biala.

„Ze získaných peněz magistrát 
vydal publikaci o Frýdku-Místku, 
která kromě stručných úvodních 
informací a kontaktů na úřady, 
služby či subjekty v oblastech 
kultury a sportu, obsahuje také 

Propagace díky Evropské unii
plán centra města, mapku pěších 
a cyklistických tras, stručné infor-
mace o Regionu Beskydy a part-
nerském městě Bielsko-Biala,“ 
sdělila tisková mluvčí magistrátu 
Kateřina Piechowicz. Předseda 
Regionu Beskydy a městský rad-
ní Petr Rafaj ji doplnil, že brožury 
vyšly v češtině, angličtině a pol-
štině. „Publikace bude distribuo-
vána převážně prostřednictvím 
informačních center u nás i Pol-
sku a na veletrzích cestovního 
ruchu v Česku a v zahraničí,“ 
vysvětlil Petr Rafaj.               (pp)

Městská společnost Sport-
plex Frýdek-Místek všechny 
srdečně zve do Víceúčelové 
sportovní haly ve Frýdku-
-Místku na zábavnou akci pro 
děti Čertování s Mikulášem 
aneb mikulášská nadílka, 
která se uskuteční v pátek
1. prosince od 16.30 hodin. 

„V programu, stejně jako vlo-
ni, jsou připraveny soutěže, hry a 
diskotéka na bruslích zakončená 
mikulášskou nadílkou pro děti,“ 
uvedl ředitel společnosti Sport-
plex Petr Slunský. Vstupné na 
akci bude řešeno tradičně netra-
dičním způsobem, jehož cílem 
je hlavně motivace k lepšímu 
chování k našemu životnímu pro-

Sportplex chystá Mikuláše
i rozjezd krytého aquaparku

středí. Proto si připravte kilogram 
sběrového papíru nebo tři kusy 
nevratných skleněných nebo 
dvoulitrových PET láhví. Dovnitř 
do haly se dostanete také i s 
několika vyřazenými bateriemi.

Na průběhu předvánočního 
programu se dále podílejí měst-
ské společnosti DISTEP a.s., 
Frýdecká skládka, a.s., a TS a.s. 
Pořadatelé se těší na návštěvu v 
předvánočním čase. 

Městská společnost Sport-
plex rovněž pracuje na tom, aby 
se koncem listopadu rozjel pro 
veřejnost provoz krytého aqua-
parku. „Přesné datum vyhlásíme 
na webových stránkách,“ ujistil 
Petr Slunský. (pp)

Michal Pobucký
náměstek primátorky

Věk: 24 let
Původní povolání: programá-
tor, analytik
Stav: ženatý, syn (3)
Svěřené kompetence:

- ochrana životního prostředí, 
majetku města, doprava a silnič-
ní hospodářství a ochrana veřej-
ného pořádku v rámci projektu 
„Průmyslová zóna Nošovice“
- silniční obchvat města
- životní prostředí a zemědělství

Michal Pobucký – soužití města s automobilkouMichal Pobucký – soužití města s automobilkou
Náměstek primátorky Michal 

Pobucký je v komunální politi-
ce novým jménem a následující 
čtyři roky před ním stojí velká 
výzva – postarat se o to, aby 
byla nošovická průmyslová 
zóna pro Frýdek-Místek příno-
sem, nikoliv zátěží.

Co vlastně máte ve 24 
letech za sebou?

„Po absolvování gymnázia ve 
Frýdlantě jsem šel na konzerva-
toř do Ostravy a mohu uplatnit 
zkušenosti ze studia na Ostrav-
ské univerzitě, obor aplikova-
ná informatika, a politologie a 
mezinárodních vztahů na fakultě 
sociálních studií Masarykoy uni-
verzity v Brně.“

Takže teoreticky jste do 
politiky vyzbrojen?

„Jsem si vědom, že teorie je 

jedna věc a praxe druhá. Nicmé-
ně nejsem úplně bez zkušeností, 
komunální politiku jsem sledoval 
a minimálně rok jsem chodil na 
zasedání zastupitelstva, takže 
jsem poměrně v obraze.“

Budete mít na starosti proble-
matiku obchvatu města. Není to 
prakticky neřešitelný úkol?

„Samozřejmě, že město je pou-
ze účastníkem řízení a z toho vyplý-
vá jeho role. Stavbu staví stát a je 
neustále oddalována, takže naším 
úkolem je hlavně neustále apelovat 
na to, aby byl obchvat postaven 
co nejdřív, protože je to pro Frý-
dek-Místek životně důležité. Určitě 
je dobře, že se radnici v minulém 
období podařilo dosáhnout ales-
poň písemného závazku ohledně 
obchvatu, který je součástí dohod 
mezi státem a Hyundai.“

Na co se ve své nové funk-
ci nejvíce těšíte?

„Určitě se těším na Nošovice, 
protože to bude skutečně velká 
výzva. Nebráním se žádné spo-
lupráci, budu vnímat veškeré pod-
něty, které s touto problematikou 
souvisí, a budu na ně reagovat. 
Už nyní krátce po zastupitelstvu 
vyrážím na jednání řídícího výboru 
k investičnímu záměru společnosti 
Hyundai na ministerstvu průmyslu 

a obchodu.“
Co vidíte jako stěžejní v 

oblasti životního prostředí?
„Tuto oblast přebírám po svém 

předchůdci Petru Cvikovi a budu 
chtít navázat na jeho práci. S 
problematikou se seznamuji, ale 
myslím, že vše spolu souvisí a další 
kompetence, které jsem dostal svě-
řeny, jsou vlastně vzájemně propo-
jeny. Budu se snažit o co nejmenší 
negativní dopady na město.“    (pp)
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Plody práce loňského 
školního roku na projektu 
SIPVZ nazvaného Netradičně 
k vědomostem sklízejí učitelé 
a zejména žáci na Základní 
škole Frýdek-Místek, Jiřího z 
Poděbrad. Nová multimediální 
učebna vybavená interaktivní 
tabulí, hlasovacím zařízením 
a kvalitním ozvučením přita-
huje pozornost jak žáků prv-
ního stupně, tak i současných 
předškoláků a jejich rodičů.

„Už v loňském školním roce 
jsme začali pracovat na našem 
školním vzdělávacím programu,“ 
uvedla zástupkyně ředitele pro 
první stupeň Táňa Janošcová 
a dále řekla: „Díky němu máme 
možnost uspořádat učivo do 
větších celků a to nám poskytuje 
rozsáhlý prostor pro větší využití 
alternativních metod ve výuce.“ 
To byl jeden z důvodů, proč se 
tým učitelů prvního stupně z 
„Jedenáctky“ rozhodl zapojit do 
projektu nazvaného Netradičně 
k vědomostem, zaměřeného na 
práci s interaktivní tabulí. „Tabule 
je využívána ve všech předmě-

Interaktivní tabule zpestří výukuInteraktivní tabule zpestří výuku
tech prvního stupně a přináší do 
výuky názornou, tvořivou atmo-
sféru a emoční prožívání, které 
je z hlediska učení důležité. Její 
výhodou pro žáky je možnost sle-
dovat dění na velké, výrazně roz-
lišené ploše a u většiny programů 
i okamžitá zpětná vazba. Učitel 
si díky této tabuli může připravit 
dynamickou a zajímavou hodinu 
s rychlými změnami jednotlivých 
úkolů bez složitých manipulací, 
svou práci si může kdykoli uložit, 
znovu vyvolat, rozšířit, či upravit. 
Největší odměnou mu je zájem 
žáků a jejich aktivní spolupráce,“ 
vysvětlila Táňa Janošcová.

Zájem o práci na interaktivní 
tabuli projevila i dvacetičlenná 
skupina budoucích prvňáčků a 
jejich rodičů. „Zpočátku jsem 
měla trochu obavy, zda náš pro-
gram děti zaujme, ale musím říci, 
že všichni byli nadšení,“ uvedla 
učitelka Renata Bohačíková, 
která si pro předškoláky na inter-
aktivní tabuli připravila několik 
pracovních listů. Děti společně s 
rodiči rozkrývaly hádanky, kouz-
lily a hledaly souvislosti mezi 

Práce na smart boardu je pro žáky zajímavá a hlavně zábavná.  Foto: Zuzana Lanzendorferová

obrázky. „I když je příprava tako-
vé hodiny velmi časově náročná, 
trvá dvě až čtyři hodiny, výsledky 
práce určitě stojí za to,“ uzavře-
la Renata Bohačíková, jejíž tým 
musí v rámci projektu pro první 

stupeň připravit celou stovku 
vyučovacích hodin zaměřených 
na oblast člověk a jeho svět.

Práci učitelů velmi kladně hod-
notí i ředitel školy Jiří Adámek. 
„Celý projekt nám přinesl velikou 

investici do vybavení školy, kte-
rým v současné době nedisponu-
je mnoho škol, a především uni-
kátní technologii, která bezesporu 
zpestří a zpříjemní výuku našim 
žákům,“ hodnotil Jiří Adámek.  (rs) 

Markétu Langovou a její sest-
ru – dvojče Adélu – rodiče přived-
li z Místku z 8. ZŠ na 11. ZŠ, aby 
se mohly více věnovat volejbalu. 
„Obě prošly přípravkou, mladšími 
i staršími žákyněmi. Společně se 
svými spolužačkami, mezi nimiž 
byla i jedna z nejtalentovanějších 
hráček v republice na postu libe-
ra Sandra Lichnovská, jejíž kari-
éru předčasně ukončila tragická 
smrt, byly více než úspěšné. 
Získaly stříbrné medaile na Mis-
trovství republiky starších žákyň,“ 
vzpomíná trenérka Dana Górec-
ká. Markéta Langová pak pokra-
čovala na svém postu blokařky v 
řadách kadetek, juniorek, 2. ligy 
žen a nyní ji můžeme vídat na 

Dívčí volejbalové třídy na 11. ZŠDívčí volejbalové třídy na 11. ZŠ

Aneta Pyšková a Markéta Langová.

palubovce extraligových žen.
Aneta Pyšková, která byla 

žačkou 9. ZŠ, přišla rovněž na 11. 
ZŠ do volejbalové sportovní třídy, 
aby se naučila hrát volejbal. „A že 
se jí to podařilo více než dobře, 
o tom svědčí i fakt, že se svými 
spolužačkami dokázala být třetí a 
posléze i první na Mistrovství Čes-
ké republiky starších žákyň. Stejně 
jako Markéta hrála pod hlavičkou 
TJ Sokol Frýdek-Místek ve všech 
věkových kategoriích. Ještě v loň-
ské sezóně stíhala i utkání juniorek 
a současně patřila do kádru extra-
ligových žen. V její sbírce nechybí 
stříbrná medaile z extraligy žen v 
sezóně 2004/2005,“ prozrazuje 
Dana Górecká, která s Markétou a 

Anetou v jejich školních letech na 
11. ZŠ pracovala spolu s Radova-
nem Podolou. Oba trenéři pracují 
u mládeže už více než 15 let a 
věnují se hlavně sportovním volej-
balovým třídám na 11. ZŠ, která 
statut sportovních volejbalových 
tříd získala v roce 1996. „Zna-
mená to pro mladé volejbalistky 
řadu výhod. Od 6. do 9. třídy mají 
děvčata pět hodin tělesné výchovy 
týdně, zatímco v ostatních školách 
pouze dvě hodiny. Ve svých hodi-
nách tělesné výchovy mají také 
plavání a navíc dvě tréninkové 
jednotky, které navazují bezpro-
středně na konec vyučování. 
Volejbalistky se tak mohou vracet 
ze školy poměrně brzy a mohou 
se věnovat školním povinnostem. 
O tom, že volejbalistky při svém 
sportovním vytížení nezanedbávají 
školu, nás mohou opět přesvědčit 
zmiňované dívky. Markéta i Aneta 
studují úspěšně. Markéta Langová 
Vysokou školu Báňskou v Ostravě 
a Aneta Pyšková pedagogickou 
fakultu rovněž v Ostravě,“ připomí-
ná Dana Górecká.

Sportovní třídy na 11. ZŠ mají 
svou tradici a velmi úspěšnou his-
torii. U samotného zrodu sportov-
ních tříd stál učitel tělesné výchovy 
a úspěšný trenér v jedné osobě Jiří 
Kozel. Každým rokem se konají 
srovnávací turnaje ve sportovních 
třídách na úrovni republiky. 11. ZŠ 
se podařilo za pětiletou historii této 
soutěže získat tři zlaté a jednu stří-
brnou medaili. 

Volejbalistky zasedají do lavic 

se svými spolužáky – házenkáři, 
protože volejbalový oddíl už něko-
lik let velmi příkladně spolupracuje 
s oddílem házené. Sportovní třídy 
jsou tak tvořeny dívkami volejba-
listkami a chlapci házenkáři. Tříd-
ní učitelé pak kromě toho, že jsou 
zkušenými pedagogy, jsou také 
trenéry. Každým rokem děvčata 
volejbalových sportovních tříd 
absolvují zimní soustředění, kde 
se věnují jenom zimním sportům, 
a letní soustředění. V loňském 
roce to byl sportovní a relaxační 
pobyt v Chorvatsku.

V letošním roce se začíná talen-
tovaná mládež připravovat na 11. 
ZŠ už v 5. třídě, která je zaměřena 
všeobecně na různé druhy sportu. 
Z těchto dětí a z volejbalové příprav-
ky, která rovněž funguje na 11. ZŠ, 
se budou vybírat nejtalentovanější 
děvčata do volejbalové sportovní 
třídy. Základní škola Jiřího z Podě-
brad má opravdu co nabídnout.

Volejbalový oddíl TJ Sokol 
Frýdek-Místek přivítá talentova-

Markéta Langová a Aneta Pyšková. Co mají tyto sympatické dív-
ky společného? Obě hrají nejvyšší volejbalovou soutěž – extraligu 
žen ve Frýdku-Místku, obě jsou odchovankyněmi volejbalového 
oddílu TJ Sokol Frýdek-Místek. Obě se učily základům volejbalu 
ve volejbalových sportovních třídách Základní školy ve Frýdku-
-Místku, Jiřího z Poděbrad 3109, známé pod zkratkou 11. ZŠ.

ná děvčata, která ještě váhají a 
chtěla by pokračovat ve šlépě-
jích Markéty Langové a Anety 
Pyškové. Stačí přijít do tělo-
cvičny 11. ZŠ kdykoli v pondělí 
nebo ve středu v 16 hodin.

A vzkaz pro rodiče: Umož-
něte svým dcerkám vstoupit 
do jednoho z nejkrásnějších 
sportů, do světa kamarádství, 
sportovních zážitků, pozná-
vání a určitě i zábavy. Vaše 
dcerka získá vlastnosti, které 
se jí budou bezesporu hodit 
i v osobním životě: fyzickou i 
psychickou odolnost, kolektiv-
ní cítění, chytrost, rozhodnost 
a samozřejmě zodpovědnost k 
sobě samé i k ostatním.

A Markétě Langové a Anetě 
Pyškové držíme palce v jejich 
další volejbalové kariéře. „Těší 
nás, že dokázaly zúročit práci 
trenérů na 11. ZŠ. Dnes jim na 
této škole ve sportovních třídách 
vyrůstají zdatné nástupkyně,“ 
ujišťuje Górecká. (pp)

Střední škola zemědělská a 
lesnická ve Frýdku-Místku zve 
všechny zájemce o prohlídku 
na Den otevřených dveří, který 
se koná 27. listopadu od 14:30 
hod. (Kontakt: 558 432 525)

Málokdo ví, že je nejdéle 
působící školou na území města. 
Na začátku školního roku došlo k 
významné změně její organizač-

O budoucnosti svých dětí 
rozhodujete právě teď!

ní struktury. Sloučila se se Střed-
ní školou lesnickou v Bílé. Na to, 
proč ke sloučení došlo a co může 
nový subjekt nabídnout, odpoví 
ředitel ing. Pavel Řezníček.

Co přineslo sloučení se 
Střední školou lesnickou?
„Především pocit jistoty a stability. 
Získali jsme nové prostory.

(Pokračování na straně 5)
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Ve čtvrtek 5. října bylo na 
školní zahradě a hřišti u ZŠ 
ve Frýdku-Místku, Lískovci, 
živo. Probíhaly tu dvě akce, 
které připravili žáci z 9. a 
8. tříd spolu s učiteli školy 
– tradiční Slavnost lískových 
oříšků a Drakiáda. 

Na stanovištích se malovalo, 

Slavnost lískových oříšků
skládala se puzzle, poznávaly se 
hmatem a ochutnáváním různé 
druhy ovoce, zeleniny, sušených 
plodů, házelo se na cíl a zhotovo-
vali se malí dráčci. Velkou snahu 
pak prokázaly děti i jejich rodiče při 
zalétávání draků a jejich udržení 
ve vzduchu. Domů odcházely děti 
s diplomy a drobnými odměnami.

Soutěž Zlatý oříšek, kte-
rou pořádá agentura Futura, 
každoročně oceňuje pracovité 
a úspěšné děti od 6 do 14 let, 
které v daném roce vytvořily 
nebo učinily něco mimořád-
ného v některém ze všech 
oborů lidské činnosti.

Soutěž Zlatý oříšek nemá 
vzhledem k širokému spektru obo-
rů žádné kategorie. Zlatý oříšek tak 
mohou děti obdržet za mimořádné 

8. ročník soutěže Zlatý oříšek8. ročník soutěže Zlatý oříšek
výsledky například ve sportu, umě-
ní, biologii, mineralogii, ale i v cho-
vatelství, historii a podobně.

Odborná porota složená ze 
zástupců institucí, médií a dalších 
odborných poradců vybere 30 
kandidátů, které zástupci soutěže 
osobně navštíví, a následně porota 
vybere 10 vítězů. Všichni nomino-
vaní se zúčastní slavnostního finá-
le v České televizi, které je již tra-
dičně vysíláno na Nový rok. Finále 

O budoucnosti svých dětí 
rozhodujete právě teď!

(Pokračování ze strany 4)
Studenti mohou využít uby-

tovací kapacity v Bílé, lyžařský 
areál i školní honitbu. Také mají 
k dispozici moderní opravářské 
dílny a jízdárnu.“

Z jakých oborů si mohou 
dnes studenti vybrat?

„Maturitu mohou získat ve 
dvou studijních oborech a jednom 
nástavbovém, výuční list v šesti 
oborech učebních i ve studijním 
oboru Zemědělský podnikatel.“

Rozumíme tomu dobře, že 
žáci získají výuční list i matu-
ritu zároveň?

„Ano, chápete to správně. Po 
třech letech získávají žáci výuční 

list, ve čtvrtém ročníku skládají 
maturitní zkoušku. Nový studijní 
obor Mechanizace a služby ský-
tá široké možnosti uplatnění pro 
chlapce i dívky. Maturitní obory 
se nevěnují pouze oblasti země-
dělství, ale také ekonomice.“ 

Jaké výhody pro studenty 
přináší studium na vaší škole?

„Kromě komplexního vzdělání 
poskytujeme žákům možnost 
získat řidičské průkazy (skupina 
T, B, C), svářečské průkazy i 
absolvovat speciální kurzy. Dal-
ším kladem je odborný výcvik, 
na kterém žáci pracují ve fir-
mách zcela samostatně, takže 
je nepřekvapí nástup do praxe.“

se také vysílá na rozhlasové stanici 
Český rozhlas 2 – Praha.

Zlatý oříšek se koná pod zášti-
tou Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy a také Minis-
terstva kultury ČR. Za činnost v 
oboru ekologie byl nominován 
Sněmem dětí České republiky 
žák 9.B třídy Michal Bařina, ZŠ a 
MŠ ve Frýdku Místku, Lískovci, 
který se tak ocitnul mezi třicítkou 
kandidátů. Blahopřejeme! 

V pátek 3. listopadu pro-
běhla na základní škole v Lís-
kovci oslava Haloweenu, jejíž 
organizace se ujala místní 
žákovská samospráva.

Úkolem jednotlivých tříd bylo 
vyrobit dvě masky, které se za 
účasti všech dětí utkaly v místní 
tělocvičně o titul Nejkrásnější hal-
loweenské strašidlo. Tento úkol 

Oslava Halloweenu v LískovciOslava Halloweenu v Lískovci
nebyl pro mnohé třídy nijak obtíž-
ný, a proto se rozhodly své „repre-
zentanty“ podpořit dalšími převle-
ky, takže nakonec byla lískovecká 
tělocvična plná čarodějnic, upírů a 
jiných „děsivých“ strašidel.

Porota složená ze zástupců 
jednotlivých tříd pod vedením 
svého předsedy, pana ředitele, 
vybrala nejprve jedno ze straši-

del do užšího finále. 
Rozhodování o celko-
vém vítězi bylo velmi 
složité, neboť jednot-
livá strašidla před-
stavovala naprosté 
originály. Práce poroty 
byla také značně ztíže-
na podporou, kterou 
svým maskám hlasitě 
vyjadřovaly jednotlivé 
třídy. Vítězství a s ním 
i velký jahodový dort 
si nakonec vybojovala 
čarodějnice Elvíra z 9. 
B těsně před Upířím 
ženichem z 9. A. Na 
třetím místě se umístil 

čaroděj Mozkomor ze druhé třídy.
Celý program proběhl výhrad-

ně v režii žákovské samosprávy 
a vzhledem k ohlasům přímých 
účastníků lze říci, že se vydařil. 
Naši žáci nám tak prakticky uká-
zali, jak to může vypadat, když 
děti baví děti. Mgr. Eva Kopcová

Ve čtvrtek 2. listopadu se 
vydaly děti školní družiny na 
strašidelnou vycházku. Té 
předcházela týdenní příprava. 
Za pomoci vychovatelek si 
děti připravovaly různé straši-
delné masky, malovaly dýně a 
přitom si povídaly o Hallowee-
nu a jeho oslavách.

Rej strašidel namířil do muzej-
ní učebny pod zámkem. Zde 
při poutavém vyprávění pana 
Poláška jsme popustili uzdu 
své fantazii a vydali se do světa 
pověstí, legend a záhad z oblasti 
Moravskoslezských Beskyd a 
Pobeskydí. Se zájmem jsme 
naslouchali příběhům, ve kte-

Děti si užily strašidelný čtvrtek
rých vystupovali čerti, skřítkové, 
bludičky, húkalky, čarodějnice 
a skřítkové. Vyprávění doprová-
zela netradiční výstava, cesta 

„Strašidelnou jeskyní“ a nakonec 
i ochutnávka čarodějného lek-
tvaru. Cestou zpět si děti opět 
užily „hezkého strašení“.

Střední škola zemědělská a lesnická,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Na Hrázi 1449,738 02 Frýdek-Místek,
tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749

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

Nabídka studijních a učebních oborů:
Studijní obory: čtyřleté s maturitou 
- Zemědělský podnikatel, zemědělská podnikatelka 
-  Mechanizace a služby 
Učební obory: tříleté s výučním listem

 zemědělské
- Opravář zemědělských strojů 
- Zemědělec, hospodyňka 

 lesnické
- Mechanizátor lesní výroby 
- Zpracovatel dřeva 

 nově zavedené
- Krajinář, krajinářka
- Kovář a podkovář
Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské prů-
kazy, svářečské kurzy, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí 
mlátička, LKT, UKT a další specializace.
Nástavbové studium: 
(dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou)
- Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 27.11.2006, 11.12.2006, 15.1.2007
Osobní návštěvy kdykoli.

Získaná kvalifikace ve škole nabízí jistotu uplatnění v životě.
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Tradiční silniční závod 
Hornická desítka vstoupil do 
třetího desetiletí své historie 
za nepříznivého počasí. 21. 
ročník provázel nepříjemný 
sníh s deštěm a citelné chlad-

Hornickou desítku provázely vločkyHornickou desítku provázely vločky

HLAVNÍ ZÁVOD: Závodníky na trať vyslala primátorka Eva Richtrová. 
Foto: Petr Pavelka

no. Ale ani to neodradilo přes 
tisícovku závodníků, aby se 
proběhli městem.

Ukázalo se, že akce, kterou 
připravuje atletický oddíl Slezanu 
Frýdek-Místek za vydatné pod-

pory města a Dolu Paskov, má 
již tak silnou tradici, že i když se 
počasí neblíží ideálu, běžci všech 
věkových kategorií si ji nenechají 
ujít. „Obdivuhodné to bylo zvláště 
u dětí, kterých se v deseti kategori-
ích postavilo na start více než čtyři 
sta! V běhu pro zdraví si vyzkou-
šelo kilometrovou trať v místeckém 
parku přes tři sta běžců. Na start 
hlavního závodu na 10 kilometrů 
se postavilo 270 běžců,“ referoval 
Josef Nejezchleba, ředitel závodu. 
V hlavním závodě časy běžců hlí-
dal automatizovaný systém, který 
se osvědčil už loni a postaral se o 
přesné a rychlé zpracování výsled-
ků. Nejrychlejší časy předvedli 
stejně jako loni Slovák Miroslav 
Vanko a nejlepší česká běžkyně 
současnosti Petra Kamínková. 
Výborně si vedl i domácí Peter 
Mikulenka, který vybojoval skvělé 
5. místo. V mládežnických kate-

goriích vybojovali domácí atleti 5 
prvních, 7 druhých a 4 třetí mís-
ta. Kdo neuspěl, pořád měl ještě 
šanci spravit si náladu v pozdější 
tombole, která obsahovala ceny 
za 50 tisíc korun. Většina závod-
níků odcházela také s tričkem při-
pomínajícím letošní závod. Třeba 
si vzpomenou, že na tričko to ten-

krát opravdu nebylo. Snad bude v 
příštím roce počasí vlídnější. „Akci 
jako město budeme nadále pod-
porovat, protože určitě patří k těm, 
které město výrazně zviditelňují. 
Úsilí organizátorů chceme nadále 
pomáhat, aby se závod udržel a 
lákal stále více závodníků,“ uvedla 
primátorka Eva Richtrová.      (pp)

BOHATÁ TOMBOLA: S úsměvem mohli z Hornické desítky odejít i 
ti, kteří nebyli zrovna nejrychlejší.   Foto: Petr Pavelka

Historicky první extraligo-
vé utkání šachových družstev 
ve Frýdku-Místku sice nepři-
neslo domácím bodový zisk, 
ale bylo dobrou příležitostí, 
aby se Beskydská šachová 
škola vypořádala se svými 
zasloužilými jubilanty.

Před zahájením sobotního 
zápasu byli u příležitosti životních 
jubileí oceněni Karel Koval (85 
let) a Vladimír Holeček (70 let). 
Pořadatelé vzpomínkou pamato-
vali i na hráče soupeře – Davida 
Navaru, který je v současnosti 
třináctým hráčem světa a v osmi 
letech získal svůj první mistrov-
ský titul v mládežnických katego-
riích právě ve Frýdku-Místku.

Ředitel Beskydské šachové  
školy Antonín Surma před úvod-
ním spuštěním hodin poděkoval 
lidem, kteří se podíleli v minulosti 
na tom, že Frýdek-Místek je dnes 
skutečně šachovým městem. „Na 
Karla Kovala musím prozradit, 
že když jsem začal hrát závodně 
šachy já, byl pan Koval v mužském 
béčku a já jsem se ptal, co to tam 
máme za starého pána, no a 26 
let uplynulo, já se cítím být starý 

Premiéra v šachové extralize

EXTRALIGA: Historickou chvíli využil Antonín Surma i k blaho-
přání jubilantům.    Foto: Petr Pavelka
a pan Koval hraje doposud a je 
duševně svěží,“ pobavil přítomné 
Antonín Surma, který ocenil i dal-
šího oslavence Vladimíra Holeč-
ka. V sobotu ale Frýdek-Místek 
dále slavit nemohl, protože pro-
hrál s ŠK Mahrla Praha, velkým 
favoritem na zisk jedné z medailí, 
nejtěsnějším rozdílem 3,5:4,5. 
Vítězství v tomto duelu vybojoval 
Rafal Antoniewski a Stanislav 
Jasný, remízu proti Navarovi při-
dal Viacheslav Dydyshko, dále 

Sergej Berezjuk a Jakub Lahner. 
O den později se dařilo lépe a 
družstvo zaslouženě porazilo ŠK 
Vyšehrad Praha 5,5:2,5. Za Frý-
dek-Místek naplno bodovali Via-
cheslav Dydyshko, Sergei Azarov, 
Martin Kubala a remízami přispěli 
Rafal Antoniewski, Sergej Bere-
zjuk, Petr Virostko, Jakub Lahner 
a Stanislav Jasný. Historické tři 
body byly doma! Frýdku-Místku po 
úvodním dvoukole patří pátá příč-
ka ve dvanáctičlenném poli. (pp)

Frýdecko-místečtí házen-
káři sice hned v úvodu 
extraligové soutěže získali 
nadějný bod se Zubřím, kte-
ré je momentálně na druhém 
místě tabulky, ale na další 
bodový zisk čekali nepříjem-
ně dlouhou dobu. V Brně 
konečně vyválčili první výhru, 
ale nedokázali na ni bohužel 
navázat.

Házenkáři vyhráli jen jednou
KP Brno – SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek 20:33 (10:14) 

Nově složený trenérský tan-
dem Kavka-Mojžíšek mohl  v 
Brně využít posilu na levém 
křídle – Pavlíka ze Zubří a i on 
se podílel na jasné výhře hostí. 
Frýdek-Místek vedl v poločase o 
čtyři góly a bleskovým nástupem 
po změně stran udělal ze zápa-
su jasnou záležitost. O to více 
mrzí následná prohra v domá-
cím prostředí. (pp)

17. 11. 9:30 3.tř. – Nový Jičín
18. 11. 10:00 6+7.tř. – Orlová
19. 11. 9:00 4+5.tř. - Sareza Ostrava
19. 11. 13:30 dorost – Uherské 
Hradiště

Mistrovská utkání HC Frýdek-Místek
21. 11. 15:00 8+9.tř. – Sareza Ostrava
24. 11. 18:30 dorost – Přerov
25. 11. 10:00 6+7.tř. – Kopřivnice
25. 11. 14:00 3.tř. – Třinec
26. 11. 13:30 junioři – Šumperk

HÁZENÁ
Hala SOUT, Pionýrů, Místek

Sobota 18. 11.
12.00 Ml. dorost SKP FM-Král. 

Pole Brno
14.00 St. dorost SKP FM-Loko 

Plzeň

Hala 6. ZŠ, Pionýrů Místek 
– Extraliga muži

Sobota 18. 11. 17.00 SKP 
Arcimpex FM – Loko Plzeň

HC Frýdek-Místek pořádá každé 
pondělí a čtvrtek v 17,00 h. a v 
sobotu v 7,15 hod. nábor do 
přípravky. Jedná se hlavně o děti 
ročníku 1996 a mladší. Přijďte 
mezi nás. Bližší informace Vám 
podá manažer oddílu p. Bystroň 
(776 049 988) nebo hlavní trenér 
mládeže p. Kurajský (603 785 
852).Také je najdete na inter-
netových stránkách hokejového 
klubu – www.hcf-m.cz

Nábor do přípravky

Středa 15. 11. 16:00 – 17:30 h. 
 veřejné bruslení
Sobota 18. 11. 08:30 – 09:30 h. 
 bruslení rodičů s dětmi
Neděle 19. 11. 16:00 – 17:30 h. 
 veřejné bruslení
Středa 22. 11. 16:00 – 17:30 h. 
 veřejné bruslení
Sobota 25. 11. 08:30 – 09:30 h. 
 bruslení zrušeno
Neděle 26. 11. 16:00 – 17:30 h. 
 veřejné bruslení
Středa 29. 11. 16:00 – 17:30 h. 
 veřejné bruslení

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTIBRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

LISTOPADLISTOPAD

Za nevlídného počasí se prv-
ní listopadovou sobotu střetli 
domácí fotbalisté s posledním 
celkem tabulky Hranicemi, které 
dokázali porazit rozdílem třídy.

Začátek zápasu ale na pro-
cházku nevypadal. Fotbalisté se 
ještě ani pořádně nezahřáli a už 
tu byl moment, který mohl výraz-
ně ovlivnit celý zápas. Už ve 4. 
minutě se proti domácím kopala 
penalta po souboji mladého bran-
káře Ditterta s hostujícím hráčem. 
Jenže náš gólman hned následu-
jící moment zvládl mnohem lépe, 

Proti poslednímu se prosadili
Fotbal Frýdek-Místek – SK Hranice 4:1 (2:0) 

takže se skóre neměnilo. Navíc 
hned při následujícím rohu mu 
pomohlo břevno. Domácí se z 
úvodu potřebovali vzpamatovat a 
dlouhé minuty se trápili. Naštěstí 
po půlhodině hry otevřel skóre 
Macura a Frýdecko-Místečtí 
přidali do poločasu ještě jednu 
uklidňující branku. O klid přišli 
po nešťastné teči, která jako by 
kompenzovala předchozí přízeň 
štěstěny. O výsledku a plném 
bodovém zisku se tak rozhodlo 
až v závěru, kdy padly další dva 
góly do sítě hostí.  (pp)

TĚŽKÝ TERÉN: Domácí fotbalisty zahřála výhra. Foto: Petr Pavelka

SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek – Bystřice 20:22 (9:7) 
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Uplatněte se s naší pomocí v Evropské unii!
Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. 
Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek
www .sssp.cz
Ve školním roce 2007/2008 nabízí pro žáky 9. tříd výhodné dvoupro-
fesní obory :
OBCHODNÍ PODNIKATEL A MANAŽER (63-41-M/021)
se zaměřením na podnikání v euroregionu a služby cestovního ruchu
Problematika podnikání v euroregionu, komplexní ekonomické zna-
losti, metodika předkládání žádostí o dotace a granty v rámci EU, dva 
cizí jazyky, odborná angličtina, důraz kladen na aplikaci informačních 
technologií, na řešení příkladů z praxe.
+ služby cestovního ruchu včetně provozu hotelů a restaurací
STAVEBNÍ PODNIKATEL A MANAŽER (64-42M/028) 
se zaměřením na podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství
Problematika podnikání v euroregionu, komplexní ekonomické zna-
losti, metodika předkládání žádostí o dotace a granty v rámci EU, dva 
cizí jazyky, odborná a obchodní angličtina, důraz kladen na aplikaci 
informačních technologií, na řešení příkladů z praxe.
+ pozemní stavitelství včetně projektování staveb na PC
Den otevřených dveří: 23. 11. 2006 a 11. 1. 2007 vždy od 15:30 hodin

Pro inzerci volejte 603 249 743Pro inzerci volejte 603 249 743
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Ivan Vrba byl v minulém 
volebním období náměstkem 
primátorky, nyní je pouze ve 
funkci uvolněného radního, 
ale kompetence mu zůstávají.

Co bude v nadcházejícím 
období v sociální sféře nejdů-
ležitější?

„Od Nového roku bude platit 
nový sociální zákon, který bude-
me muset aplikovat bez provádě-
cí vyhlášky, takže se dají očekávat 
jisté obtíže vyplývající například z 
dvojích výkladů a podobně. Obje-
ví se i některé nové dávky, vše se 
bude muset utřepat.“

Město má v sociální oblasti 
příspěvkové organizace. Jaké 
je čekají změny a úkoly?

„Některé naše příspěvkové 
organizace získají vlastní právní 

Opakuje se to rok co rok. 
Vedení frýdecko-místecké 
radnice navštěvuje u pří-
ležitosti Dne veteránů všech-
ny pomníky ve městě i v jeho 
okrajových částech, aby ucti-
lo památku padlých. U památ-
níků a hrobů se však schází 
stále méně uniformovaných 
mužů a pamětníků, kteří ví, 
že na někdejší hrdinství by se 
nemělo zapomínat.

Radnice Den veteránů uctívá, ale co ostatní?Radnice Den veteránů uctívá, ale co ostatní?

V LÍSKOVCI: V okrajových částech památku uctili primátorka Eva Richtrová a radní Ivan Vrba.
Foto: Petr Pavelka 

NA FRÝDECKÉM HŘBITOVĚ: Za město zde kytici položil náměs-
tek primátorky Petr Cvik.   Foto: Petr Pavelka

Na frýdeckém hřbitově plk. 
Josef Křístek znovu před hrst-
kou přítomných připomněl obě-
ti tisíců vojáků v první i druhé 
světové válce a zdůraznil, že 
bez nich by naše republika 
těžko uhájila svou existenci. 
V úzkém kruhu si pak postes-
kl, že když dneska někteří z 
bojovníků za svobodu vyjdou v 
uniformě, většina lidí ani neví, 
s čím si jejich oblečení spo-

jit. „Už nám v tom udržování 
tradice přece jenom trochu 
docházejí síly, také odchodem 
vojáků z města jsme ztratili 
určitou podporu,“ shodovali 
se zasloužilí vojáci. Náměstek 
primátorky Petr Cvik, který má 

na starosti školství, jim slíbil, 
že se postará o to, aby alespoň 
mládež školou povinná měla v 
této věci jasno. „S učiteli pro-
beru, nakolik se Dni veteránů 
věnují. Vidím tu i určitý prostor 
pro besedy, samozřejmě spíše 

ve vyšších ročnících, kde jsou 
žáci schopni vnímat historii v 
kontextu a případnou návště-
vu vojáků, jako je pan Křístek, 
zahrnout množstvím všeteč-
ných dotazů,“ řekl náměstek 
primátorky Petr Cvik.       (pp)

Ivan Vrba

uvolněný radní
Věk: 53 let
Původní povolání: právník
Stav: ženatý, syn (24), dcera (26)
Svěřené kompetence:

- sociální péče
- sociální služby
  a zdravotnictví
- protidrogové aktivity
- prevence kriminality

Ivan Vrba – sociální péče a služby, prevence kriminality
subjektivitu a tím i více samo-
statnosti. Budeme dokončovat, 
co je rozestavěno. V Domově 
seniorů na Školské ulici chceme 
pokračovat v úpravách a půdní 
vestavbou získat 15-20 ošetřo-
vatelských lůžek, chystají se dal-
ší úpravy půdních prostor také v 
Centru pro mentálně postiženou 
mládež a podobně.“

Město pracovalo na komu-
nitním plánu, ale dosud nebyl 
přijat zastupitelstvem. Chcete 
to co nejdříve změnit?

„Chceme jej předložit hned 
na prosincovém zasedání, 
jedná se o důležitý dokument, 
který město potřebuje, i s ohle-
dem na některé dotační tituly. 
Komunitní plán ukázal, co je ve 
městě potřebné, a jeho závěry 

budou uvedeny v život.“
Co konkrétně komunitní 

plán odhalil?
„Například nutnost rozšíření 

terénní pečovatelské služby 
nebo jeslí, jejichž kapacitu chce-
me navýšit po uvolnění potřeb-
ných prostor. V Penzionu pro 
seniory chceme postupně zlep-
šovat prostředí uvnitř objektu 
tak, aby zde bydlící senioři měli 
co nejvyšší pohodlí.“

Jaký další počin se připravu-
je v oblasti prevence kriminali-
ty a protidrogové prevence?

„Chceme pokračovat v akcích 
pro mládež, také bychom rádi 
otevřeli v Místku nízkoprahové 
zařízení podobné Prostoru, kte-
rý vznikl ve Frýdku. Poslední 
akce ve Stounu ukázala, že je 

užitečné s těmito aktivitami jít 
za posluchači, na to bychom 
chtěli navázat. Se seniory byla 
natočena druhá kazeta, která 
může pomoci starším lidem, jak 
reagovat v různých situacích, 

které pro ně mohou být potenci-
onálně nebezpečné. Budeme v 
tomto směru připravovat i řadu 
přednášek, protože senioři jsou 
snadným terčem různých nepo-
ctivců.“ (pp)

FOTOREPORTÁŽ

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA: Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, prezentovala svou činnost v místeckém obchodním domě PRIOR.    Foto: Petr Pavelka
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Co je připraveno:
- ochutnávky zdravé výživy, 

nápojů a moučníků s možností 
zakoupení výrobků

- bohatý sortiment přírodních 
léčebných preparátů, bioproduk-
tů, zdravotnických potřeb a knih 

- poradny – výživová, podolo-
gická, diabetologická, odvykání 
kouření, stomatologická, onkolo-
gická, STM metoda (plánované 
rodičovství), protidrogová

- prezentace: OS ČČK F-M 
a neziskové nebo příspěvkové 
organizace

- odběr a vyšetření choleste-
rolu, glykémie

- měření krevního tlaku, svalové 
a tukové hmoty, vyšetření kuřáků

- praktické ukázky první 
pomoci – projekt Alenka pro 
předškolní děti. Dětské soutěže 
s možností hlídání dětí.

- dopolední přednáškový blok 
pro školy – kuřáctví, anorexie a 
bulimie, dětská obezita

- přednáškový blok pro veřej-
nost v I. poschodí: 14 -16 h.

Rozmístění stanovišť
Přízemí – Předsálí:
- Expozice – výstava plakátů
- Prezentace neziskových a 

příspěvkových organizací
- OS ČČK – projekt pro děti 

„Alenka“, soutěže a hlídání dětí
Přízemí – Velký sál – Pre-

zentace firem
- Ochutnávky a prodej zdravé 

výživy, nápojů a moučníků
- Zdrav. a rehab. pomůcky
- Široký výběr přírodních léčeb-

ných preparátů, bioproduktů, 
doplňků výživy, kosmetiky, knih

Přízemí – Malý sál

Radnice připravila Předvánoční den zdravíRadnice připravila Předvánoční den zdraví
Statutární město Frýdek Místek – Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor sociálních služeb a sociální péče, ve spolupráci se 
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a Oblastním spolkem 

Českého červeného kříže ve Frýdku Místku připravili
III. ročník prodejně prezentační akce zaměřený

na zdravý životní styl, výživu a pohyb
PŘEDVÁNOČNÍ DEN ZDRAVÍ

Národní dům ve Frýdku-Místku
úterý dne 28. 11. 2006 od 9,00 do 16,00 h.

„Dárky pod stromeček pro Vás a Vaše blízké s přívlastkem zdravé.“

- Anamnéza + antropometric-
ké vyš. – váha, výška, BMI

- Vyšetření cholesterolu
- Měření svalové a tukové 

hmoty na přístroji Bodystat
- Výživová poradna
- Poradna odvykání kouření
- Diabetologická poradna – 

vyš. glykémie – pouze nalačno
- Onko-Amazonky – onko-

logická poradna
I. poschodí – Sál č. 10
Prezentace neziskových 

organizací a poradny
- Ortopedická a podologická 

poradna
- Dentální hygienik
- Centrum Renarkon Frýdek-

-Místek – protidrogová poradna
- Speciální školy Frýdek-Místek
- Poradna pro přirozené plá-

nování rodičovství
- ŽIRAFA – Integrované cent-

rum Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace

- Centrum pro zdravotně 
postižené MS kraje, příspěvková 
organizace

- Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých Frý-
dek-Místek

- NÁŠ SVĚT – Centrum pro lidi s 
mentálním postižením Pržno, p.o.

Přednášky
I. poschodí – zasedací sál 
9-12 h. – Dopolední přednáš-

kový blok pro školy
14-15 h. – „Víme, co jíme?“ 

– beseda o výživě s MUDr. Lydií 
Ryšavou, Ph.D. 

15-16 h. – „Svět očima ženy“ – 
povídání s Mgr. Zdeňkou Neničko-
vou z občanské poradny Centrum 
nové naděje (síla ženy, partnerství, 
podpora a pomoc v nesnázích…)

Tabulky výsledků měření
Umístění Druh vyšetření Výsledek vyšetření Doporučené hodnoty vyš.

Přízemí – Malý sál Výška

Přízemí – Malý sál Váha

Přízemí – Malý sál Obvod pasu ženy do 80 cm, muži do 94 cm

Přízemí – Malý sál BMI ženy 19-24, muži 20-25

Přízemí – Malý sál Tělesný tuk

Přízemí – Malý sál Tlak systolický do 140 mmHg

Přízemí – Malý sál Tlak diastolický do 90 mmHg

Přízemí – Malý sál Cholesterol do 5 mmol/l

Přízemí – Malý sál
Glykémie

(pouze nalačno)
do 5,6 mmol/l

Tabulka hodnocení tělesného tuku
Hodnocení Muž Žena Zdravotní rizika

Štíhlý Do 10% Do 20% Minimální

Normální 10-20% 20-30% Běžná

Silný 20-25% 30-35% Zvýšená

Obézní 25-30 35-40% Vysoká

Extrémně obézní Nad 30% Nad 40% Velmi vysoká






ZDRAVÁ VÝŽIVA: Na loňské akci v Národním domě se prezentovala řada výrobců racionální výživy.
Foto: Petr Pavelka

MEMENTO: Odstrašující fotografie Lukáše Horkého loni varovaly.    Foto: Petr Pavelka

RADY NAD ZLATO: Každý ví, jakou hodnotou v životě člověka je 
zdraví. Odborníci poradí, jak si jej udržet.   Foto: Petr Pavelka
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Pokud nevíte, čím potěšit 
děti na Mikuláše, můžete je 
vzít do kina. Agentura Prago-
koncert přiváží dětem do Frýd-
ku-Místku premiéru nového 
pořadu Michala Nesvadby s 
názvem „Mikuláš s Michalem“. 

„Představení se uskuteční v 
sobotu 9. prosince ve 14 hodin 

Děti znovu potěší Michal ze školkyDěti znovu potěší Michal ze školky
v sále Kina Petra Bezruče ve 
Frýdku-Místku. Na představe-
ní se přijde podívat i Mikuláš a 
pro všechny hodné děti bude 
mít malé sladké překvapení,“ 
prozradila Pavla Bačová z 
Pragokoncertu.

Michal Nesvadba má v sou-
časnosti pověst toho nejlepšího 

– jeho hra předčila všechny 
současné projekty pro děti. Jeho 
komunikace a zapojení dětí do 
magické hry je fascinující nejen 
pro děti samé, ale i pro dětský 
doprovod – rodiče a učitele. Děti 
se během představení dovídají 
spoustu cenných informací. „V 
tomto programu se dozví, jak 
si hrát, jak být dobrým majite-
lem svých hraček, Michal naučí 
děti pořádku ve svých věcech a 
podobně,“ sdělila Pavla Bačová. 
Na jevišti s Michalem vzniká vždy 
celá škála zábavných multifunkč-
ních hraček ze samolepících 
pásek pod názvem Mr. Tapeman. 
Představení je plné legrace, pře-
kvapení i písniček a děti jsou 
rády, že Michala, kterého mohou 
pravidelně vídat v České televizi 
v programu Kouzelná školka, kde 
vystupuje s populární postavič-
kou skřítkem Františkem, můžou 
vidět i na vlastní oči.

„Michal Nesvadba v novém 

představení plně rozvíjí hru s 
barevnými samolepicími páskami. 
Bez ostychu vytáčí metry a metry 
pásek, ze kterých vyrábí jedno-
duché tvary až po plastické tvary 
imitující reálné předměty, hračky, 
maňásky, zvířátka atd.. V pořadu 

se objevuje skutečná novinka, 
kterou je malování samolepicí 
páskou do prostoru. Vystoupení 
je plné soutěží, které bezprostřed-
ně navazují na jednotlivé prosto-
rové kresby známých pohádek,“ 
uzavřela Bačová.  (pp)

Poslední listopadový den 
nabídne hudební klub Stoun 
skutečnou pecku. V rámci 
ROCK FOR CHURCH(ill) TOUR 
2006 se zde představí legen-
dární americká crossoverová 
skotačivá formace, která ovliv-
nila několik generací DOG EAT 
DOG a další hudební lahůdky.

Pro fajnšmekry se dále chysta-
jí švýcarští HENCHMAN, nejlepší 
ukrutná česká kapela ve stylu 
FEAR FACTORY nebo SLIPK-
NOT – WORKSHOP a současný 
velký objev skotské rockové scé-
ny z Glasgow DARKWATER.

DOG EAT DOG
Legendární crossoverová for-

mace DOG EAT DOG je bezespo-
ru jedna z nejúspěšnějších crosso-
verových kapel za posledních 10 
let. DOG EAT DOG ovlivnili celou 
generaci, širokou veřejnost a také 
hudebníky, jejich videoklipy lze 
vidět na všech hudebních stanicích 
a byly doby, kdy bylo až ´předo-
geatdogováno´ všude, kam jste se 
podívali. Zkrátka DOG EAT DOG 
se stali legendou. DOG EAT DOG 
se minulý rok s velkým úspěchem 

ROCK FOR CHURCHROCK FOR CHURCH((illill)) TOUR 2006 TOUR 2006
představili jako hlavní hvězda letní-
ho festivalu Trutnov Open Air 2005 
a tento rok vystoupili opět s velkým 
úspěchem jako hlavní hvězda nej-
většího rockového festivalu v ČR 
Noc plná hvězd 2006. DOG EAT 
DOG vznikli v roce 1993 z bývalých 
členů legendárních MUCKY PUP 
a následovali úspěch ANTHRAX, 
kteří jako první zkombinovali tvrdý 
rock s hip-hopem. V roce 1993 
vydali mini-LP ´Warrant´. V roce 
1994 DOG EAT DOG vydali své 
první velké album ´All Boro Kings´, 
které se okamžitě stalo bombou 
na světové hudební scéně. Tvrdé 
kytary v kombinaci s hip-hopovými 
rytmy, rapem a zvukem saxofonu 
učarovaly všem. Hudební stanice 
MTV označila DOG EAT DOG za 
nejlepší novou kapelu roku 1995. 
V tomto období se DOG EAT 
DOG představili společně s BIO-
HAZARD, DOWNSET a DUBWAR 
ve vyprodané pražské Lucerně. 
V roce 1996 vyšlo album ´Play 
Games´, které bylo produkováno 
hvězdnými producenty jako např. 
the Butcher Brothers (Cypress 
Hill, the Fugees) a hostovali na 

něm Ronnie James Dio a RZA z 
Wu Tang Clan. V roce 1996 DOG 
EAT DOG vyprodali pražský klub 
Belmondo a dodneška je na tento 
koncert vzpomínáno jako jedno z 
největších koncertních pekel. V 
roce 1999 DOG EAT DOG vydali 
album ´Ampeg´, které potvrdilo 
postavení skupiny na scéně. Poté 
v roce 2002 skupina vydala album 
´The Best and The Rest´, což bylo 
The Best of album. V roce 2006 
DOG EAT DOG vydali své aktuál-
ní album ́ Walk With Me´ u Nuclear 
Blast s celosvětovou distribucí a 
promotion. DOG EAT DOG jsou 
opět v plné síle a chtějí všem doká-
zat, že jejich rozjuchaný crossover 
dostane všechny do varu!

HENCHMAN
V roce 2003 se do té doby 

neznámé trio HENCHMAN 
výrazně prosadilo na americké 
hudební scéně. Během dvou 
měsíců odehráli více než 15 
koncertů od Seattlu až po L. A., 
jedno TV show a jako důsledek 
těchto aktivit získali smlouvu se 
slavnou hudební producentkou 
Sylvií Massy, která produkovala 
alba takových hvězd jako např. 
AEROSMITH, BABYFACE, BIG 
DADDY KANE, DANZIG, SEAL, 
THE BLACK CROWES, SKUNK 
ANANSIE, DEFTONES, TOOL 
nebo RED HOT CHILI PEPPERS 
atd.. Jejich debutové album 
´Unmistaken´ vyšlo tento rok a 
je distribuováno po celém světě. 
HENCHMAN jsou ve své tvorbě 
ovlivněni kapelami BAD BRA-
INS, HELMET, FAITH NO MORE 
nebo TOOL, čímž vzniká ojedině-
lá stylová fúze, tak příznačná pro 
HENCHMAN. Skupina absolvuje 

celoevropské turné s DOG EAT 
DOG a připravuje si zázemí pro 
své vlastní evropské turné, které 
bude následovat. 

WORKSHOP
Připravte se na pořádný úder 

do ušních bubínků! Na své si při-
jdou uši příznivců našlápnutých, 
hutných kapel. WORKSHOP 
neservírují pouze zajímavou 
hutnou hudbu, ale zároveň se 
prezentují neopakovatelnou 
image testovacích panáků z 
automobilových crashtestů. Bílé 
kombinézy a bílé kukly s velkým 
znakem radioaktivity sugestivně 
podtrhují pódiovou prezentaci 
WORKSHOP. Opravdu ojedině-

lé zjevení na české tvrdě rockové 
scéně, kterému je předpovídána 
dlouhá a úspěšná budoucnost.

DARKWATER
Současný velký objev 

skotské rockové scény právě 
pracuje na svém debutovém 
albu. Dravé kytary v kombi-
naci s elektronickými prvky a 
ženským vokálem tvoří sound 
DARKWATER. Jejich tvorba se 
dá přirovnat k raným SKUNK 
ANANSIE nebo WITHIN TEMP-
TATION. DARKWATER zvítězili 
v několika skotských soutěžích 
kapel a díky tomu se představili 
na prestižním letním festivalu 
Wickerman Open Air. 

Galerie Krásno v Místku u 
kostela sv. Jana a Pavla chys-
tá od 20. listopadu až do kon-
ce roku výstavu výtvarnice 
Lenky Pastorkové s názvem 
Roztáhni křídla a leť o dobré 
cestě a dnech všedních i svá-
tečních v růžových brýlích.

Skalní návštěvníci už ví, 
že se jedná o „domácí“ autor-
ku, která zde jako obvykle v 

Roztáhni křídla a leť
předvánočním čase představí 
keramické obrázky, obrazy i 
větší mozaiky doplněné dře-
vem, kovem a dalšími přírodní-
mi materiály. Jistě zde budete 
moci získat zajímavé tipy na 
vánoční dárky, zvlášť když 
výstava bude doplněna dalšími 
zajímavými artefakty – ručně 
tkanými ubrusy, textiliemi a 
ručním papírem. (pp)

DOG EAT DOG

WORKSHOP
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PŘIJĎTE POVZBUDIT!: Pořadatelům se přihlásilo třiadvacet kapel! 

Východočeská folkrocková 
kapela Oboroh letos nahrála a 
vydala již páté řadové album, 
které nazvala tajemně Nocí 
Mořem. Tato skutečnost se 
stala dobrým důvodem pro 
pozvání této již téměř legen-
dární kapely ke koncertu ve 
Frýdku, kde není díky svým 
již odehraným koncertům 
publiku neznámá.

„Kapelník Oborohu a rovněž 
samostatně koncertující písnič-
kář Slávek Klecandr složil tak 
jako u předchozích alb většinu 

Oboroh představí nové albumOboroh představí nové album
písní na nové album. Tak jako v 
počátcích existence Oborohu se 
Klecandr zaměřoval na zhudeb-
ňování biblických žalmů, dnes 
jsou témata písní často výpově-
dí o vnitřním duchovním světě 
autora. V textech se dotýká pod-
statných otázek života, lidských 
vztahů a skutečností, na které 
se člověk spoléhá a kterým věří,“ 
prozradil Miroslav Přikryl.

Koncert kapely Oboroh se 
uskuteční v neděli 26. listopadu 
v 19 hodin na balkoně v kostele 
sv. Jana Křtitele ve Frýdku. (pp)

V pořadí již čtvrtý Salon 
Galerie Pod Svícnem, který 
se uskuteční od 16. prosince 
do 31. ledna, nese tentokrát 
dráždivý podtitul Slast.

„Věříme, že i tentokrát budou 
díla čerstvá, zhotovená přímo pro 
Salon Slast,“ doufá galerista Petr 
Korč, který kvůli kapacitním mož-
nostem musí dokonce některé 
zájemce o výstavu odmítnout. 
Loni se mohlo na Salonu před-
stavit 36 jmen – Alena Musilová, 
Martina Šedová, Marek Pražák, 
Marta Kolářová, Eva Pospícha-
lová, Jiří Hrdina, Libor Novotný, 
Terezie Kolářová, Petr Raška, 
Tereza Dolanská, Jaroslav 
Malík, Eva Jurčová, Jana Koutní-

Slastný Salon Galerie Pod Svícnem
ková, Soňa Jelínková, Jiří Másil-
ko, Lubomír Jarcovják, Naděžda 
Friedlová, Marcela Václavíková, 
Pavel Preisner, Šárka Mikes-
ková, Veronika Pobořilová, 
Jan Drozd, Táňa Šedová, 
Eva Konstantinidisová, Brigita 

Glasnáková, Aleš Uhlíř, David 
Moješčík-Mojda, Gabriela Maňá-
ková - Neničková, Pavel Albert, 
Milan Biegoň, Soňa Janošcová, 
Bohouš Špaček, Adéla Kuchařo-
vá, Jan Bittner, Tereza Ručková, 
Željko Delič. (pp)

Místecká Galerie v podlou-
bí nabízí až do 2. prosince 
výstavu Štěpána Mleczka, 
který se věnuje malbě, grafi-
ce, keramice, zpracovává pře-
vážně figurální motivy, nevy-
hýbá se však ani krajině.

Mleczko se narodil v roce 1953 
v Ostravě, dětství pak prožil v 
kouzelném prostředí řeky Moráv-
ky za pilou ve Starém Městě. Po 
přestěhování do Havířova začal 
navštěvovat kurzy kreslení u Voj-
těcha Berky. Studoval propagační 
výtvarnictví u profesora Formana 
na SPŠ stavební v Ostravě. V 

Štěpán Mleczko „v podloubí“
letech 1992-94 vedl kurzy kera-
mické tvorby v Domě dětí ve Frýd-
ku-Místku. Dnes žije a pracuje ve 
Sviadnově. Jeho díla jsou zastou-
peny ve sbírce Galerie K. Svolin-
ského v Kunčicích pod Ondřej-
níkem a v soukromých sbírkách 
v tuzemsku, ale i v Rakousku, 
Německu, Anglii a USA.

Základ jeho tvorby tvoří kres-
ba tužkou, doplněná barvou 
nebo strukturálním reliéfem. 
Kombinovaná technika monoti-
pu, americké retuše a kresby je 
základem pro tvorbu aktů a roz-
měrných figurálních maleb. (pp)

MUZEUM BESKYD: 5. mezinárodní trienále smaltu – šperky, 
objekty, obrazy, volné a užité umění.             Foto: Petr Pavelka

Členové fotoklubu Art Col-
legium Arnošt Čapla a Jaroslav 
Kupčák vystavují v budově 
magistrátu barevné fotografie z 
letošních Rytířských slavností. 
Prvně jmenovaný má navíc sou-
časně expozici „Modelka v gale-
rii“ v místecké galerii Librex. 

„Snímky mají vtip a nezapřou 
veselou povahu obou autorů. 
Snažili se zdokumentovat celý 

Členové Art Collegia vystavují
průběh slavností a zachytit tu 
jedinečnou atmosféru,“ popisuje 
tisková mluvčí radnice Kateřina 
Piechowicz, která zve ke zhléd-
nutí fotodokumentace do budo-
vy magistrátu na Radniční ulici 
(2. patro). Fotografie, v nichž 
se mísí historie se současnos-
tí, budou k vidění do Vánoc. 
„Občanům snad zvednou nála-
du při vyřizování úředních doku-

mentů,“ věří tisková mluvčí.
Arnošt Čapla momentálně 

vystavuje také v místecké galerii 
Librex, kde se prezentoval již něko-
likrát. Tentokrát nepředvádí kouzlo 
spojení fotografie s počítačovou 
technikou, ale představuje sérii 
aktů modelky v galerii. Asi nám 
chtěl říct, že ženy jsou samy o sobě 
mistrovským dílem a některé třeba i 
výstavním kouskem. (pp)

MODELKA V GALERII: Arnošt Čapla v Librexu.     Foto: Petr Pavelka
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ROZHOVOR

Úkoly v samostatné působ-
nosti, které jsou odboru 

trvale svěřeny
- samostatně zpracovává 

návrhy vnitřních právních norem;
- zpracovává stanoviska a 

účastní se projednávání návrhů 
právních norem v případech, kdy je 
o vyjádření (stanovisko) požádán;

- samostatně zpracovává 
návrhy právních předpisů města 
(vyhlášky a nařízení); 

- vyjadřuje se k návrhům práv-
ních předpisů města v případě, že 
není přímo jejich zpracovatelem;

- poskytuje uvolněným 
členům zastupitelstva města 
právní podporu při projedná-
vání obchodně závazkových a 

Právní odbor je co do počtu 
zaměstnanců nevelký, o to 
větší význam pro magistrát 
ovšem má. Úředníkům i vede-
ní města pomáhá zorientovat 
se v labyrintu paragrafů.

Právní služby poskytujete 
pro vnitřní potřebu radnice, 
co je jejich hlavní náplní?

„Sledujeme legislativu a 
upozorňujeme na změny, které 
se chodu úřadu dotýkají, kont-
rolujeme nebo přímo vytváříme 
smlouvy, pomáháme při realizaci 
dotačních titulů, provádíme práv-
ní rozbory a dáváme stanoviska 
k nejrůznějším problémům.“
Zastupujete město také na 
soudech?

„Pouze například u vymáhání 
menších dlužných částek, jinak 
větší případy se řeší přes advo-
kátní kancelář, s níž my a město 
spolupracujeme.“
Město vytváří i vlastní právní před-
pisy. Při nich máte jakou roli?

„Obecně závazné vyhlášky 
a nařízení města dozorujeme, 
případně přímo vytváříme. Samo-
zřejmě i tady sledujeme legislativu 
i zkušenosti jiných měst. Jako jed-
no z mála měst máme například 
vyhlášku o trvalém označování 
psů, která je lehce kontroverzní, 
ale proti navržené formě nebyla 
ze strany ministerstva vnitra žádná 

jiných právních vztahů, účastní 
se procesu uzavírání smluv a 
posuzuje jejich právní obsah 
před podpisem primátorky nebo 
náměstků primátorky;

- na základě požadavků 
jednotlivých odborů magistrátu 
poskytuje potřebnou součinnost 
a právní pomoc při realizaci pro-
cesu zadávání veřejných zaká-
zek podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek;

- posuzuje smlouvy včetně 
smluv pracovněprávní povahy 
a smluv zabezpečujících prohlu-
bování a zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců před jejich podpi-
sem primátorkou, tajemníkem či 
jinými pověřenými osobami;

- zabezpečuje zápis do obchod-
ního rejstříku a zveřejňování stano-
vených údajů v Ústředním věstníku 
ČR, je-li o to požádán;

- zajišťuje zastupování města 
v soudních sporech;

- posuzuje, zda vnitřní předpisy 
jsou v souladu s právními předpisy;

- zpracovává a průběžně aktu-
alizuje přehled obecně závaz-
ných vyhlášek a nařízení města; 

- zveřejňuje na internetu a 
úřední desce nově vydané obec-
ně závazné vyhlášky města; 

- zajišťuje soudní vymáhání 
pohledávek města vyplývají-
cích z výkonu jeho samostatné 
působnosti;

- spolupracuje s jednotlivými 

Právní odbor je pro magistrát nezbytností
odbory při přípravě materiálů 
předkládaných orgánům města 
k rozhodování;

- odpovídá za právní správ-
nost materiálů předkládaných 
orgánům města k rozhodování;

- ve spolupráci s jednotlivými 
odbory připravuje a eviduje veš-
keré změny organizační struktury 
projednávané v radě města;

Úkoly, které jsou odboru 
trvale svěřeny ve vztahu k 

příspěvkovým organizacím a 
organizačním složkám města

- eviduje zřizovací listiny 
příspěvkových organizací zří-
zených městem včetně jejich 
změn, posuzuje předložené 
dokumenty a návrhy pro orgány 
města, plnění úkolů zřizovatele;

- poskytuje právní pomoc 
ředitelům příspěvkových organi-
zací zřízených městem;
Úkoly v přenesené působnosti

- vede správní řízení o návr-
zích na ochranu proti neopráv-
něnému zásahu do pokojného 
stavu ve smyslu § 5 občan-
ského zákoníku ve správním 
obvodu obce s pověřeným OÚ, 
s výjimkou těch případů, kte-
ré jsou uvedeny v bodě 8.6.9. 
organizačního řádu;

- zajišťuje zveřejňování písem-
ností daných zákonem na úřední 
desce magistrátu;

- podílí se na přípravě naříze-
ní města nově vydaná nařízení 
města zveřejňuje na internetu a 
úřední desce; 

námitka. Jinak si myslím, že co do 
počtu a skladby vyhlášek patří Frý-
dek-Místek v republice k normálu.“
Sloužíte pro potřeby radnice, 
mohou se ale na vás obracet 
i občané?

„Občanům právní služby posky-
tovat samozřejmě nemůžeme, ale 
máme povinnost umožnit nahléd-
nutí do Sbírky zákonů a samo-
zřejmě, že evidujeme i veškeré 
právní předpisy města. Ne všichni 
lidé mají doma internet a mohou 
si najít příslušné znění zákona 
například na webových stránkách 
ministerstva vnitra, takže občané 
mohou přijít k nám a potřebné 
informace získat.“
Které oblasti práva související s 
radnicí jsou nejožehavější?

„Tak určitě zadávání veřejných 
zakázek, což jsou vysoce expertní 
záležitosti, které se řeší právě přes 
spolupracující advokátní kancelář. 
Opatrní musíme být samozřejmě 
při všech smluvních vztazích 
města, protože právních předpisů 
je veliké množství a jejich aplikace 
není vždy jednoduchá. Sledujeme 
proto danou problematiku i různé 
možné výklady zákonů. Poměrně 
ožehavé je poskytování informa-
cí občanům, protože ani přijaté 
právní normy ohledně svobodné-
ho přístupu k informacím nezna-
menají, že lidé mají automaticky 
nárok na všechno. S úředníky 
také musíme konzultovat některé 
stížnosti nebo petice.“
Určitě je důležitá i vaše přítom-
nost při jednání zastupitelstva. 
Vždyť teď po volbách někde 
dokonce mají dva starosty.

„Zastupitelstev se účastním 
a sleduji průběh jednání, aby 
nedošlo k pochybení při přijí-
mání usnesení zastupitelstva 
města. V případě právního pro-
blému se snažím hned na místě 
říct právní názor, občas je to 
ovšem na složitější rozbor, pro-
tože politici dokážou někdy věci 
hodně zamíchat.“  (pp)

MARCELA           ROMANČOKOVÁ: Po-
věřená vedením právního odboru.

Foto: Petr Pavelka

Petr Cvik – školství, sport, doprava i podnikání
(Pokračování ze strany 3)
„Budeme pokračovat v 

budování dalších parkovacích 
ploch na ulici Malý Kolore-
dov, V. Nezvala, Riegrova, 
Dobrovského, Wolkerova a 
Fibichova a také na sídlišti 
Slezská. Budou rekonstruo-
vány další chodníky ve městě 
i okrajových částech, chceme 
se zaměřit na Chlebovice, kde 
je dopravní situace skutečně 
vážná. Naprosto klíčové bude, 
jak zvládneme dopravu uvnitř 
města s ohledem na to, že ani 

v následujícím volebním období 
se podle všeho nepodaří státu 
vybudovat obchvat města. 
Ovšem kamiony v souvislosti 
s nošovickou automobilkou už 
tu příští rok mít určitě budeme, 
takže to bude velký úkol pro 
již vzniklou pracovní skupinu 
města, která se zabývá mode-
lováním dopravy na dobu, kdy 
bude město skutečně doprav-
ně přetíženo.“

Máte na starosti i komuni-
kaci s podnikateli. Co může 
radnice udělat pro ně?

„Tak já jsem rád, že nám před 
časem ministr Říman poslal 
děkovný dopis za zavedení cen-
trálního registračního místa na 
našem úřadu, které podnikate-
lům značně usnadní život zjed-
nodušením administrativy. Služ-
by podnikatelům chceme dále 
zlepšovat, chceme se s nimi i 
častěji setkávat, ale tady je tro-
chu prostor i pro jejich iniciativu, 
protože by bylo efektivní, aby se 
sdružili do větších celků, podob-
ně jako to udělali podnikatelé na 
místeckém náměstí.“           (pp)

Primátorkou se znovu stala Eva Richtrová
(Pokračování ze strany 1)
Doplňují je komunisté Miro-

slav Dokoupil a Ivan Vrba.
Předsedou finančního výboru 

se stal Petr Rafaj (ČSSD), členy 
pak Jaroslav Chýlek, Pavlína 
Nytrová, Karel Deutscher (všich-
ni ČSSD), Igor Svoják a Dalibor 

Švejkovský (oba ODS), Josef 
Vojvodík (KDU-ČSL), Ivo Pav-
lík a Dalibor Kališ (oba KSČM), 
Petr Jonas (Nezávislí).

Předsedou kontrolního výbo-
ru se stal Petr Konůpka (ODS), 
členy pak Jiří Zaoral, Miroslav 
Slezák, Vítězslav Pobuda, Ště-

pánka Pavlátová (všichni ČSSD), 
Oldřich Pospíšil, Ján Janiga (oba 
KSČM), Miloslav Merta (ODS), 
Zdeněk Stolař (Nezávislí), Miro-
slav Přádka (KDU-ČSL).

Zastupitelé se dohodli, že se 
znovu sejdou už 11. prosince. 

(pp)

Eva Richtrová – spoustu povinností ze zákona
(Pokračování ze strany 1)
Po mnohaletém úsilí se poda-

řilo překlopit město na statutární, 
je tedy mezi 23 městy, které jsou 
statutární a mají samy o sobě 
trošku vyšší potenciál. V říjnu se 
podařilo magistrátu dosáhnout 
ocenění a získat certifikát ISO, 
což ve spojení se statutárním 
městem znamená lepší pozici pro 
získávání finančních prostředků 
v rámci Evropské unie. Z dalších 
aktivit bych chtěla zmínit počátek 
rozvoje rekreační zóny na Oleš-
né, osobně si cením i toho, že se 
podařilo aktivizovat okrajové části 
města. Přála bych si, aby se nyní 
znovu začali scházet předsedové 
politických klubů a aby se znovu 
diskutovalo se všemi, kteří budou 
chtít pro město to nejlepší.“

Jakou má město před 
sebou perspektivu?

„Priority se budou odvíjet od 
programového prohlášení, které 
budeme chtít co nejrychleji před-
ložit zastupitelstvu. Vše bude zno-

vu otázkou financí, situace bude o 
to složitější, že se snižují výběry 
daní a na město přecházejí další a 
další činnosti, na které stát přispí-
vá bohužel jen částečně. Ne naší 
vinou tak nutně narůstá počet 
zaměstnanců, což má samozřej-
mě dopad na rozpočet.“

Město si zvyká na stále těsněj-
ší soužití s okolními státy i zahra-
ničními investory. Jak budou 
pokračovat zahraniční styky?

„Určitě budeme pokračovat v 
navázaných partnerských vzta-
zích. Tentokrát jsme na řadě my 
– přivítat Američany z Amesu, 
budeme dotahovat smluvně 
spolupráci s řeckými partnery, 
vždy je to i otázka výsledků 
voleb, aby se podařilo navázat 
na spolupráci s případnou novou 
reprezentací. Samozřejmě bude-
me dále rozvíjet aktivity v rámci 
Euroregionu Beskydy.“

Jste velitelem městské 
policie. Co se chystá v oblasti 
ochrany veřejného pořádku?

„Připravujeme další organi-
zační změnu městské policie, 
která by měla dále zkvalitnit 
výkon služby. Město budeme 
chránit po všech stránkách, pro-
běhla další schůzka se zástupci 
Hyundai, začala skrývka zeminy 
v Nošovicích, takže budeme 
intenzivněji spolupracovat.“

Jak byste nadcházející 
čtyřleté období tedy charak-
terizovala?

„Těším se na něj. Frýdek-Mís-
tek se stává městem příležitostí, 
zaznamenáváme zájem dalších 
a dalších investorů, vzroste 
počet pracovních příležitostí, což 
se ukazuje už nyní. Město se 
samozřejmě změní a věřím, že 
k lepšímu. Kromě věcí souvise-
jících s průmyslovým rozvojem 
jsme si ovšem současně vědomi, 
že nás čekají i významné úkoly v 
sociální oblasti, protože ve měs-
tě přibývá starších občanů a my 
musíme pro ně nabídnout další 
možnosti péče.“                   (pp)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 21,59 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 42,54 m2 (III.NP)
5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
   - 3 kanceláře+WC
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 

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

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

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

5) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,40 m2 (VI.NP)
6) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 41 m2 (I.NP)

Místek, parkoviště u Kina P. Bezruče: 
21.11. - 23.11.
Místek, parkoviště u krytého bazénu:
28.11. - 30.11.
Frýdek, parkoviště u Billy: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
14.11. - 16.11.

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

Dne 18. 11. 2006
Lysůvky:

u pana Šmída 7:30 – 8:00
u pana Sochy 8:15 – 8:45
u hřiště 9:00 – 9:30

Zelinkovice:
u obchodu 9:45 – 10:15
ul. Rovenská 10:30 – 11:00

Chlebovice:
myslivna 11:45 – 12:30
bývalý obecní úř. 12:45 – 13:30
u transformátoru 13:45 – 14:30
u pana Martínka 14:45 – 15:30

Dne 25. 11. 2006
Skalice:

Záhoří - u žampion. 7:30 – 8:00
u kostela 8:15 – 8:45
u kulturního domu 9:00 – 9:30
Kamenec rozcestí 9:45 – 10:15

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech města

Kamenec u lávky na Dobrou
 10:30 – 11:00
u vrby 11:15 – 11:45

Lískovec:
u hřiště 13:45 – 14:00
u hasič. zbrojnice 14:15 – 15:15
točna Hájek 15:30 – 16:00
Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, ole-
jové filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, lednice, 
mražáky, sporáky, pračky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemikálie, 
zbytky barev, laků, ředidel, autoba-
terie, monočlánky, zářivky, výbo-
jky, prošlé a nepotřebné léky.
Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace apod. Odbor ŽPaZ

Dne 18. 11. 2006 se uskuteční v Chlebovicích, Lysůvkách a Zelin-
kovicích a dne 25. 11. 2006 v Lískovci a ve Skalici sběr nebezpeč-
ných odpadů. Se sběrem nebezpečných odpadů bude prováděn i 
sběr velkoobjemových odpadů. 
Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů:

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 24,7 m2 (prodejna – 22,8 m2 a WC – 1,9 m2) 
nacházející se v I. NP objektu křížový podchod ve směru náměstí 
Svobody, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek. Nebytové prostory byly 
kolaudovány jako prodejna, soc. zařízení. Žádosti o pronájem 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem NP křížový podchod“) a informací, za jakým 
účelem budou neb. prostory užívány, zasílejte na adresu Magistrát 
města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 
1148 maximálně do 30. 11. 2006 14.00 hodin. Prostory nebudou 
pronajímány za účelem provozování herny, restaurace apod.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

Odbor územního a ekonomického rozvoje Magistrátu města Frýdku-Místku informuje vlastníky 
kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Frýdek a MPZ Místek, o možnosti požádat 
o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památ-
kových zón pro rok 2007. 

Příspěvek je určen výhradně na podporu akcí, které mají charakter památkové obnovy nemo-
vitých kulturních památek (např. obnova střechy, fasády, výplní otvorů, které prokazatelně jsou v havarij-
ním stavu, dále např. obnova umělecko řemeslných prvků), nelze použít na modernizaci objektů.

Pro podání žádosti je nutno splnit následující požadavky:
1. objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
2. obnova musí probíhat podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona č. 50/1976 
Sb. (stavební zákon)
3. obnova (nebo její etapa) musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být provedena v roce 2007
4. připravenost akce (datum vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a datum 
vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebních úprav)
5. akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady nad 1 mil. Kč) je potřeba doložit pro-
počtem (odhadem nákladů), jinak nebude akce započtena 

Anketní dotazník akce obnovy připravované pro rok 2007 je možno vyzvednout na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odboru územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148. Tiskopis je možno získat 
také na internetových stránkách města Frýdku-Místku – www.frydekmistek.cz (radnice/tiskopisy, poky-
ny, materiály/odbor územního a ekonomického rozvoje).
Informace žadatelům poskytne Ing. Marta Axmanová, OÚER, památková péče; MM F-M, telefon 558 
609 111, linka 280, nebo e-mail: axmanova.marta@frydekmistek.cz
Řádně vyplněnou žádost odevzdejte osobně na odboru územního a ekonomického rozvoje (kancelář č. 404) 
Magistrátu města Frýdku-Místku, nebo zašlete na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního a 
ekonomického rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, nejpozději do 20. listopadu 2006.

Frýdecká skládka, a. s., společnost zabývající se komplexním 
nakládáním s odpady, hledá spolupracovníka na pozici

Elektrikář, obsluha plynových zařízení
Požadujeme:
• ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
• praxe v elektro oboru minimálně 3 roky nebo oboru příbuzném
• § 6 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
• praxe práce na plynovém zařízení výhodou 
• komunikativnost
• řidičské oprávnění skupiny „B“
• občanská bezúhonnost
Nabízíme:
• práci v perspektivní stabilní firmě poskytující služby pro širokou 
veřejnost
• odpovídající platové podmínky
• zaměstnanecké výhody

Přihlášku doloženou strukturovaným životopisem, fotkou, 
včetně kontaktu na případné reference, zašlete do 30. 11. 2006 
na sekretariát ředitele Frýdecké skládky, a. s., Zámecké náměstí 
26, 738 01 Frýdek-Místek. e-mail: fmskladka@fmskladka.cz, kon-
taktní tel. 558 438 578, 603 88 16 75 – Ing. Tararik

STÁTNÍ DOTACE NA OBNOVU PAMÁTEK

Našim občanům znovu připomínáme, že od 16. 10. 2006 je ve zkušebním provozu nový sběrný dvůr v 
Místku na ul. Svazarmovská 88 v areálu firmy Sběrné dvory, s.r.o. ( Bývalé sběrné suroviny – za Lidlem ).

Provozní doba: PO – PÁ 9.00 – 17.00, SO 8.00 – 12.00. 
Odběr odpadů je na sběrném 

dvoře pro občany města Frýdku-
-Místku zdarma!

Co mohou občané do sběrné-
ho dvora přinést?

• NEBEZPEČNÉ ODPADY
akubaterie, suché články, léky, 
barvy, rozpouštědla, chemický 
odpad, znečištěné obaly

• OBJEMNÉ ODPADY
nábytek, koberce, pneumatiky, 
plasty, papír, kovy, sklo, zeleň

• ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ
 ZPĚTNÉMU ODBĚRU

televizory, lednice, mrazáky, 
zábavní elektronika, zářivky, 
malé spotřebiče, apod. 

Seznam odebíraných elek-
trozařízení a elektroodpadů je k 
dispozici u obsluhy zařízení.

Poznámka: nejsou přijímány 
žádné stavební odpady!

Je otevřen nový sběrný dvůr pro občanyFrýdecká skládka, a.s. ve spolu-
práci s firmou Autovrakoviště Mila-
ta, Dobrá 203 oznamuje, že ve 
středu 22. listopadu 2006 proběh-
ne další, tentokrát již třetí bezplatný 
sběr autovraků (osobních vozidel). 

Místo sběru: parkoviště u 
Kauflandu. 

Sběr bude probíhat v době od 
8.00 do 16.00 hod. 

Je to jedinečná příležitost pro 
občany, jak se zbavit nepotřeb-
né věci. Nezapomínejme však, 

Bezplatný sběr autovraků !
že autovrak musí být kompletní, 
tedy i včetně autobaterie! Občan 
dostane potvrzení o ekologické 
likvidaci autovraku. Bližší infor-
mace na tel. 558 627 047.

A jak probíhal poslední bez-
platný odběr? V evropském týdnu 
mobility, který proběhl 16.-22. 9. 
2006, bylo odebráno 56 autovra-
ků. Nejvíce se odevzdávaly 
Škodovky, dále Fiaty, Renaulty, 
VAZy, Wartburgy, Fordy, Toyoty, 
Trabanty, Opely a Olcity.
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

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

KULTURNÍ DŮM
VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

GALERIE KRÁSNO
Milena Jursová - Černobílé představy

Lenka Pastorková

Roztáhni křídla a leť

od 20. 11. 2006 do 31. 12. 2006

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Z technických důvodů hrajeme níže 
uvedené představení pro obě skupiny z 
Frýdku-Místku v sále Těšínského divadla 
v Českém Těšíně. 
Pro předplatitele - FMC - hrajeme
ve čtvrtek dne 16. listopadu v 19.00 hod.,

ČESKÉ TRIO
Milan Langer – klavír, Dana Vlachová 

– housle, Miroslav Petráš – violoncello
Soubor špičkových kvalit je dnes znám 

po celém světě jako reprezentant slavné 
umělecké tradice české komorní interpre-
tace, jejíž historie vede až k devadesátým 
létům devatenáctého století. 
Předplatitelé Zámeckých koncertů /2007

Vstupné: 120 a 60 Kč (děti, důchodci)
Úterý 21. listopadu v 19.00 hodin
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Manželé Martin a Kristina Kasíkovi
Předplatitelé KPH /2007
Vstupné: 100 a 50 Kč (děti, důchodci)
Sobota 24. listopadu od 20.00 hodin
TANČÍRNA
Určeno pro všechny věkové generace. 

Vede Josef Macura. 
Hrajeme a tančíme – standard, latinu, 

disco, lidovky
Vstupné: 80 Kč
Výstava:

1.11. - 31.12. – chodby Národního domu
Jan a Jiří Špačkovi „Štramberk včera a 
dnes“ – výstava fotografií

Připravujeme:
Pondělí 4. prosince v 19.00 hodin
Slavnostní koncert u příležitosti 110. 

výročí založení Národního domu
Orchestr Václava Hybše
VÁNOČNÍ KONCERT
Hlavním hostem koncertu je vynikající 

filmový a divadelní herec, zpěvák, dlouho-
letý ředitel Divadla v Karlíně, držitel ceny 
Thálie za muzikál – Ladislav Županič.

Dále účinkují: Ivana Dohnalová – har-
fa, Markéta Vítková, Irena Kousalová a 
Jan Šmikmátor – zpěv.

Vstupné: 250, 220, 180 a 150 Kč

15. listopadu v 19.00 hodin
Originální pohybové divadlo Veselé skoky

NA HLAVU!
Taneční šílenství o dvou obrazech a osmi 

hercích. Uvidíte kleptomana, falocentri-
ka, hysterku a další v tanečních skečích 
plných humoru, ironie, něhy a tance. Inspi-
račními zdroji tohoto divadelního projektu 
je komedie dell´arte, němá groteska, balet, 
folklór, pantomima, jazz, swing, step, Mr. 
Bean, Monty Python a vlastní sny.
Obsazení: Natálie Topinková/Eva Leimber-
gerová, Martina Hůsková/Eva Velínská, Lucie 
Pernetová/ Klára Sedláčková,Zbyněk Štorc, 
Jan Zadražil, Ondřej Kavan, Jan Meduna aj.

Scénář, režie a choreografie: Martin 
Pacek, Jana Vašáková a Miroslav Hanuš

Předplatitelská skupina C
Vstupné: 300, 250 a 200 Kč
19. listopadu v 15.00 hodin
Agentura Veselý úsměv

JAK SI KÁČA PORADILA S ČERTEM
Veselá činoherní pohádka.
Vstupné: 30 Kč
23. listopadu – neděle 26. listopadu 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ 

4. ročník soutěžní přehlídky dobrodruž-
ných – extrémních – adrenalinových ces-
topisných filmů

Program:
Čtvrtek 23. listopadu od 19.00 hodin

ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
Adrenalin cup /ČR/, TIGER SHARK 

Relax-don´t do it! /ČR/, Premeny Tatier 
/Slov./, TSHERING /It/

24. listopadu od 18.00 hodin 
Antarktida 2005 /ČR/, Nanga Parbat - K2, 

HI-TEC V-LITE EXPEDITION 2005 /ČR/, 
Macocha /ČR/, Játra /ČR/, Václav Sůra - 
Severní pól 2005 / North Pole 2005 /ČR/

24. listopadu od 20.00 hodin
A journey into mountaineering extreme 

windsurfing /Rakousko/, 
Shisha in winter /Polsko/, Red Tower 

/Rakousko/
25. listopadu od 17.00 hodin
Ledový příliv /ČR/, Himalayo Enfield-

mo /ČR/, Snake river /ČR/, Na hraně 
/Slovensko/

25. listopadu od 20.00 hodin
XPL Rock /Polsko/, Memento - A boul-

der life line /Rakousko/, Linea di eleganza 
/Itálie/, Bonus: Sen /ČR/

26. listopadu od 18.00 hodin
FANNY /ČR/, Zapomenuté výpravy 

- Expedice Makalu /ČR/, PURURAMBO 
/Slovensko/

Bližší info na www.mfof.cz
FILMOVÝ KLUB
27. 11. v 19:00

NEBOHÁ PANÍ POMSTA
28. 11. v 19:00

ZÁVIŠ - KNÍŽE PORNOFOLKU POD 
VLIVEM GRIFFITHOVY INTOLERANCE

Výstava:
1. listopadu – 3. prosince

PETR PIECHOWICZ – KARAKORAM
Výstava fotografií známého horolezce 

a fotografa.
Připravujeme:
7. prosince v 19.00 hodin

SEVERNÍ VÍTR JE KRUTÝ –
JAROSLAV UHLÍŘ JE ZUTÝ…

Komorní občasný recitál Jaroslava 
Uhlíře.

Vstupné: 100 Kč
8. prosince v 19.00 hodin
Asketické divadlo MALÉhRY

NEBE?
Autorské představení inspirované vyprá-

věním a skutečnými příběhy žen kolem nás. 

V příběhu učitelky Marušky, herečky Simony 
a kadeřnice Ilči dochází ke konfliktům díky 
odlišnému vidění světa a postojům k mužům. 
Děj se odehrává tam, kde se ocitáme po smr-
ti. Mysleli jste někdy na sebevraždu? A stojí to 
za to, aby se to stalo? Co se stane, když se 
to stane? Možná se nestane vůbec nic. Dám-
ská jízda. Chlapi pozor, jedu je dost!

Námět, scénář, režie, hrají:
Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová 

a Nikola Zbytovská
Předplatitelská skupina C
Vstupné: 300, 250 a 200 Kč

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

Výstavy:
5. MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SMAL-

TU – šperky, objekty, obrazy, volné a 
užité umění

Na výstavě se představí práce studen-
tů vysokých a středních uměleckých škol, 
smalty umělců z Mezinárodních sympozií 
Frýdlantský umělecký smalt 2005 – a 
Mezinárodního sympozia Vítkovice.

Potrvá do 26. listopadu.
NAŠI DROBNÍ SAVCI
Fotografie Miloše Anděry doplněné 

exponáty ze sbírek Muzea Beskyd F-M. 
RNDr. Miloš Anděra, Csc. je dlouholetým 
kurátorem sbírky savců a v letech 1987-
-2002 byl i vedoucím zoologického oddělení 
Národního muzea v Praze. Zabývá se pře-
devším zogeografií a ekologií drobných sav-
ců – hmyzožravců, netopýrů a hlodavců.

Potrvá do 18. března 2007.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

23. listopadu – 17,00 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

FRÝDECKÉ A MÍSTECKÉ PODZEMÍ
Existují tajné chodby ve Frýdku? Co 

se ukrývá v podzemí místeckého Štandlu, 
podzemí Baziliky minor Navštívení Panny 
Marie, krypty ve frýdeckých a místeckých 
kostelech, podzemí frýdeckého zámku. 
Doplněno video a data projekcí.

Čtvrtek 30. listopadu – 17.00 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE FRÝDKU
Na okraji Frýdku leží židovský hřbitov 

– dnes je pozoruhodnou památkou, která 
připomíná zmizelou židovskou komuni-
tu ve Frýdku-Místku. Přednáška přiblíží 
založení hřbitova a jeho další osudy, 

architektonické a umělecké ztvárnění 
funebrálních objektů, náhrobky význam-
ných osobností a také další zajímavosti. 
Doplněno video a data projekcí.

Od 16.11. do 30.11.
Můžete zapsat své děti na Mikulášskou 

besídku. Více informací v KM Broučci.
21.11. v 10.00 hod.

Přednáška p. Staníkové
Řízená detoxikace organismu podle 

MUDr. Jonáše.
30.11. v 10.00 hod. 

Prodej  dřevěných hraček
Vhodný dárek k Vánocům nebo Mikuláši

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti

Středa – cvičení maminky s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka 

O dalším pravidelném programu
se informujte v KM Broučci.

Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
MSKA pořádá dne 21. 11. v 17.30 h. v 
malém sále LD přednášku „Persekuce 
katolických kněží v době nacistické 
okupace – přednáší P.ThLic. Jan Larish

21. 11.
Hudebně výchovný koncert pro žáky 

základních a středních škol.
Velký sál KD.

24. 11.
Podzimní koncert Velkého dechového 

orchestru Válcoven plechu.
(přesunuto z 20. 10.) velký sál KD, 

vstupné dobrovolné.

11. 11. - 16. 12. 2006
Studenti SUŠ Ostrava:
Světla a zvuky země
(audiovizuální projekt)

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

Národních mučedníků 591
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz, e-mail:info@ddmfm.cz

GALERIE LIBREX

Arnošt Čapla
Modelka v galerii

fotografie

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Rudolf Sikora
Sám proti sebe v GLD

16. 11. Nezbednické pečení – dobroty z 
brambor
20. – 24. 11. Kreslení obrázků pro 
kalendář 2007
23. 11. Prožitkové hry v klubovně
30. 11. Advent přichází – povídání o tra-
dicích a zvyklostech, výroba netradičních 
„stálezelených“ věnečků 

Každý pátek od 15:00 do 16:00 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny.

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 
GRAMOTNOSTI (NPPG)
- vzdělávací program vyhlášený minister-
stvem informatiky
- kurzy probíhají v DDM na ulici Pionýrů 752 
- kurz 1: Základy práce s PC, kurz 2: Základy 
práce s textovým editorem, kurz 3: Internet a 
elektronická pošta, 4. Sám sobě úředníkem
- doba trvání jednoho kurzu: 2 hodiny
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí 
Ministerstvo informatiky)
- informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 558 434 154, 732 646 125
- termíny: v DDM FM
16. 11. - BOBŘÍK ODVAHY
Program: Chcete získat Bobříka odvahy 
II. stupně? Neváhejte a navštivte naši 
strašidelnou stezku.
Cena: zdarma
Informace: Ivana Sošková, telefon: 558 
434 154, e-mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany v 
17:00 hodin (start u altánu)
25. 11. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin

15. 11. středa OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
16. 11. čtvrtek WHIZZ No. 15
INK (RENEGADE HARDWARE/UK), NOISE FELLAZ (CYBERFIRE.CZ), WENIA, 
EDDY J, SMario, KAMION
17. 11. pátek CHINASKI
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TUZEMSKÁ POPROCKOVÁ SKUPINA POSLEDNÍCH DESETI 
LET VE STOUNU!!!
18. 11. sobota ROCKOTÉKA
ROCKPOPOVÉ SONGY A PECKY SVĚTOVÉHO ETNA, NO METAL!!!
20. 11. pondělí OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
21. 11. úterý OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
22. 11. středa OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
23. 11. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU STARTOVNÉ 20,- KČ
24. 11. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL
DJ SIBI A HITY MINULÉ ÉRY VÁS ZVEDNOU ZE ŽIDLÍ
25. 11. sobota HIP-HOP PÁRTY
KHOMATOR – KŘEST ALBA + SPECIAL GUESTS-MATYASZ, G-MONEY, DJs HASZ 
A VENCZA + FREESTYLE SHOW G-MONEY + KHOMATOR LIVE!!!
27. 11. pondělí OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
28. 11. úterý OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
29. 11. středa OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
30. 11. čtvrtek DOG EAT DOG (USA)
ROCK FOR CHURCH(ill) TOUR 2006 v rámci kterého se představí skupiny: DOG EAT 
DOG, HENCHMAN, WORKSHOP a DARKWATER
PŘIPRAVUJEME: ANETA LANGEROVÁ 22. 12.

Smalt v 
Muzeu Beskyd
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Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj
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