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slovo primátorky

Proč chce opozice odvolat primátorku?Proč chce opozice odvolat primátorku?

TÉMA ČÍSLO JEDNA?: Z nulové účasti opozičních zastupitelů na veřejném projednávání Integrovaného 
plánu rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská to tak nevypadá.  Foto: Petr Pavelka

Po dvou neúspěšných 
pokusech ODS a KDU-ČSL 
odvolat paní primátorku Evu 
Richtrovou z čela radnice se 
opozice nechala slyšet, že v 
tomto jednání bude i nadá-
le pokračovat a chce znovu 
svolávat mimořádná zastupi-
telstva města pouze s tímto 
jediným bodem. Důvodem 
pro odvolání paní primátor-
ky je údajné pochybení, díky 
němuž mělo naše město přijít 
o finanční prostředky z Evrop-
ské unie. Jaká je ale realita? 

Město každoročně získává 
desítky milionů korun z různých 
evropských zdrojů, v letošním 
roce se jedná již o 55 milionů 
korun, například na rekonstrukci 
základní a mateřské školy na 
ulici Jana Čapka, na projekt FM – 
Education, který zajistí zkvalitnění 
vzdělávání na základních ško-
lách našeho města, na výstavbu 
nových chodníků na území naše-
ho města a na další projekty.

Integrovaný plán rozvoje 
města (IPRM) je novinka, pomo-
cí které mohou města nad 50 

tisíc obyvatel získat finanční pro-
středky z EU navíc. V případě, že 
v rámci tohoto projektu nebude 
jakékoliv město úspěšné, v žád-
ném případě to neznamená, že 
už nikdy nezíská žádnou dotaci 
z Evropské unie. Tento projekt 
je jakýsi bonus pro velká města, 
tedy i pro Frýdek-Místek.

IPRM našeho města se začal 
připravovat již před rokem, kdy 
jsme právě z obav, aby byl ten-
to dokument zpracován kvalit-
ně, vypsali výběrové řízení na 
zpracovatele. Soutěž vyhrála 
pražská společnost Technoex-
port, a.s., která je téměř z 80% 
vlastněna státem, je speciali-
zovaná na přípravu takových 
dokumentů a pomáhá městům 
právě při získávání dotací z fon-
dů Evropské unie. Tato státní 
společnost našemu městu zpra-
covávala IPRM, stejně tak jako 
jiným velkým městům v České 
republice (například krajskému 
městu Karlovy Vary, který byl v 
pořádku schválen).

Společnost Technoexport 
sepsala IPRM pro naše město, 

poté proběhly dva semináře, 
jeden pro veřejnost a druhý 
pouze pro zastupitele města, 
na kterém mohli všichni vznést 
připomínky jednak k charakteru 
dokumentu, jednak k tomu, jaké 
jsou do něj zařazeny projekty a 

jaké projekty zde chybí. Pokud 
dnes ODS a KDU-ČSL tvrdí, že 
jsme žádali o málo finančních 
prostředků pomocí tohoto do-
kumentu, mohli tenkrát žádat 
o zařazení dalších projektů do 
našeho IPRM. Opozice to tenkrát 

neudělala! Opoziční zastupitelé, 
kteří dnes tvrdí, že jsme žádali o 
málo peněz, nepřišli ani s jedním 
nápadem, který by celkový balík 
financí, o který jsme žádali, rozší-
řil. Nepřišli vůbec s ničím!

(Pokračoání na straně 11)

UCTĚNÍ 17. LISTOPADU: Den boje za svobodu a demokracii si u 
pamětní desky na magistrátu za město připomněli náměstci primá-
tora Miroslav Dokoupil a Michal Pobucký.       Foto: Petr Pavelka

Městská hromadná doprava dozná změn
Rada města na svém 

posledním zasedání schvá-
lila nové přepravní a tarifní 
podmínky městské hromadné 
dopravy ve Frýdku-Místku, 
které začnou platit od ledna 
příštího roku. Musela přitom 
zohlednit neustále rostoucí 
prokazatelné ztráty z provo-
zování MHD, které musí měs-
to ze zákona platit dopravci. 
Původně se letos počítalo v 
rozpočtu s položkou 28,5 mili-
onu korun, musela být ovšem 
navýšena už na 33 milionů.

„Město Frýdek-Místek má 
nyní nejnižší cenu jízdného 
MHD v republice a ani při letoš-
ním razantním zvýšení cen 
pohonných hmot se, na rozdíl 
od jiných měst, cena jízdného 
v MHD neupravovala. Ztráta, 
kterou musíme ČSAD Frýdek-
-Místek a.s. uhradit z městské 
pokladny, je již pro nás opravdu 
neakceptovatelná, proto jsme 
nuceni cenu jízdného upravit. 
Věříme, že to naši obyvatelé 
přijmou, protože z reakcí ces-
tujících obecně vyplývá, že je 
více než výše jízdného zajímá 
rozsah dopravní obslužnosti, 
dodržování jízdních řádů a kul-
tura cestování,“ uvedl náměstek 

primátora Petr Cvik.
Rada města se seznámila s 

výsledky po optimalizaci měst-
ské hromadné dopravy koncem 

loňského roku v souvislosti se 
zahájením provozu nového 
autobusového stanoviště. 

(Pokračování na straně 2)

Vážení spoluobčané,
téměř všichni z vás, kteří jste někdy v 

hlavní budově magistrátu nebo v Komerční 
bance na ulici Radniční 1148 vyřizovali své 
záležitosti, jste občas „zápasili“ s těžkými 
vstupními dveřmi. Obzvlášť ti starší z vás si 
oprávněně na tuto skutečnost stěžovali.

Tento problém by však měl být již vyřešen. 
V těchto dnech je ve vstupu do budovy instalo-
váno zařízení pro automatické otevírání vstup-
ních dveří, do provozu by mělo být uvedeno do konce listopadu.

Snad si zvolený systém otvírání poradí i s těmi našimi krásnými 
historickými, ale velmi těžkými dveřmi. Doufám, že tak bude odstra-
něna další vaše připomínka.   Eva Richtrová

HLAVNÍ BUDOVA MAGISTRÁTU: Lidé už by s těmito historickými 
dveřmi neměli zápasit.   Foto: Petr Pavelka



2 Listopad 2008Zpravodajství

krátce

Městská hromadná 
doprava dozná změn

(Pokračování ze strany 1)
„V této souvislosti jsme očeká-

vali určitý pokles přepravovaných 
osob, ale spolu s dlouhodobým 
trendem poklesu cestujících ve 
veřejné dopravě jsme se dostali 
na pokles o 16 procent oproti 
loňskému roku, což spolu s výraz-
ným nárůstem cen pohonných 
hmot ovlivnilo výši ztráty, která 
je zhruba o 4,5 milionu vyšší, 
než jsme počítali,“ vysvětlil Petr 
Cvik. Magistrát počítá s tím, že v 
důsledku zvýšení ceny jízdného 
od nového roku půjde počet pře-
pravených osob ještě dolů, přesto 
by měl být výsledný finanční efekt 
pro městskou pokladnu pozitivní a 
mělo by dojít k nárůstu tržeb. 

Novinkou ve frýdecko-mís-
tecké MHD je rozdělení obvodu 
do dvou pásem. Stalo by se tak 
tehdy, pokud by autobusy MHD 
zajížděly do automobilky Hyun-
dai. Jednání o této možnosti 
stále probíhají.  1. pásmo obvo-
du obsluhovaného MHD bude 
zahrnovat části: Frýdek, Místek, 
Lískovec, Skalice, Zelinkovice, 
Chlebovice, Lysůvky, Sviad-
nov, Straré Město a Řepiště. 2. 
pásmo bude, v případě zajištění 
MHD pro automobilku Hyundai, 
zahrnovat obec Nošovice. Jízd-
né podraží, cestující starší 15 let 
zaplatí v 1. pásmu za jízdenku 

zakoupenou u řidiče 10 korun, 
namísto nynějších 7 korun. V 
případě použití čipové karty bude 
činit jízdné 8 korun namísto ny-
nějších 5,60 korun. Děti od 6 do 
15 let zaplatí za jízdenku u řidiče 
5 korun (nyní 3 koruny) a jízden-
ka vydaná použitím čipové karty 
bude v ceně 4 korun (nyní 2,80 
Kč). Cena jízdného v rámci 2. 
pásma bude vyšší a bude platit na 
linkách 865004 a 865014, pokud 
je cílová či nástupní zastávka 
za hraniční zastávkou Dobrá, 
VUHŽ. V tomto případě občané 
nad 15 let zaplatí za jízdenku u 
řidiče 16 korun, pokud použijí 
čipovou kartu, ušetří dvě koruny. 
V nabídce budou také časové 
jízdenky na 30 nebo 90 dnů. 
Občané starší 70 let si budou 
moci pořídit půlroční jízdenku za 
200 korun a celoroční jízdenku 
za 400 korun. Cestující starší 70 
let tedy budou nově za jízdné 
platit. „Bezplatnou přepravu osob 
starších 70 let neposkytuje větši-
na měst provozujících městskou 
hromadnou dopravu. Kromě 
toho, navrhovaná cena časové 
jízdenky pro tuto skupinu cestují-
cích představuje pro tyto cestující 
výdaje ve výši zhruba korunu na 
den,“ uvedl Miroslav Hronovský, 
vedoucí odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství.  (pp)

Další zastupitelstvo
Na neděli 23. 11. od 8 hodin 

je svoláno další zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-Místku. 
Nezvyklý termín je zvolen záměr-
ně, protože opoziční zastupitelé 
znovu navrhli svolat zastupitel-
stvo kvůli jejich návrhu na odvolá-
ní primátorky Evy Richtrové. Ten 
přitom už dvakrát vůbec nebyl 
prohlasován na program jednání.

Přechody pro chodce
„třetí generace“
Rada města rozhodla o výbě-

ru nejvhodnější nabídky na veřej-
nou zakázku Úprava vybraných 
přechodů pro chodce – program 
Bezpečné přechody. Přes dva 
miliony bude stát úprava dvou 
přechodů na přechody třetí 
generace pomocí zapuštěných 
LED návěstidel včetně realizace 
systému aktivní detekce chodce.  
Vzniknou na čtyřproudovce na 
ulici Ostravská směrem k 8. ZŠ a 
na ulici Novodvorská u 11. ZŠ.

Křeslo pro hosta 
o sociální politice
Levicový klub žen „Růže 

92“ spolu s Městským výborem 
KSČM vás srdečně zve na tra-
diční Křeslo pro hosta, v němž 
usedne poslanec a místopřed-
seda výboru pro sociální politiku 
Parlamentu ČR RSDr. Miroslav 
Opálka. Toto setkání se koná ve 
čtvrtek 20. listopadu od 16 hodin 
ve velké zasedací síni Magistrá-
tu města Frýdek-Místek.

Koncerty učitelů
Ředitelství Základní umělecké 

školy ve Frýdku-Místku srdečně 
zve na koncerty učitelů, které se 
uskuteční v úterý 2. a ve čtvrtek 4. 
prosince v 18 hodin v sále školy. Na 
každém z těchto koncertů vystoupí 
řada učitelů školy a jde tak příkla-
dem svým žákům, kterým se snaží 
po  celý rok předávat své zkušenos-
ti a lásku k hudbě a umění vůbec. V 
pondělí 8. prosince se v Národním 
domě v Místku od 18 hodin usku-
teční tradiční vánoční koncert, který 
každoročně zpříjemňuje období 
předvánočního shonu.

Téma bytů OKD
25. listopadu v 17.30 se v Kině 

Petr Bezruče uskuteční veřejné 
setkání Sdružení nájemníků BYTY-
OKD.CZ. To vzniklo v lednu tohoto 
roku, aby hájilo zájmy nájemníků a 
zejména právo na odkoupení jejich 
bytů. Další podrobné informace 
najdete na www.bytyokd.cz.

Skládání puzzle
Středisko volného času Klíč 

pořádá 8. listopadu Krajský přebor 
Mistrovství ČR ve skládání puzzle, 
který se uskuteční v budově SVČ 
Klíč na ulici Pionýrů a nabídne 
dětem a mladým jedinečnou pří-
ležitost zahrát si oblíbenou hru a 
probojovat se až do celostátního 
finále, kde budou měřit síly ti nej-
lepší z celé republiky. Soutěží se 
ve třech kategoriích – do 11 let, do 
15 let a nad 15 let.  (pp)

Symbolicky 11. 11. v 11 
hodin se uskutečnila na cen-
trálním hřbitově ve Frýdku 
vzpomínková akce ke Dni vete-
ránů. Kytice pak byly položeny 
také k památníkům osvobození 
na Kostikově náměstí, v Janáč-
kově parku, v Lískovci, Skalici 
a Chlebovicích. Vedení města 
tak spolu s pamětníky a bojov-
níky za svobodu uctili památku 
všech válečných obětí. 

„11. listopadu 1918 skončila 
první světová válka – největší 
a nejstrašnější válka, jakou kdy 
lidstvo poznalo. Toto datum bylo 
zvoleno na paměť obětem války, 
v demokratických zemích Evropy, 
v USA a Kanadě za „Den vete-
ránů“. Den veteránů je pro nás 
příležitostí veřejně si připomenout 
československé vlastence, kteří 
ve dvou válečných apokalypsách, 
ohraničených léty 1914 až 1918 a 
1939 až 1945, nasazovali životy 

Radnice uctila Den veteránůRadnice uctila Den veteránů

za svobodu své vlasti,“ objasňuje 
primátorka Eva Richtrová, která 
se pietního aktu na centrálním 

PIETNÍ AKCE: Den veteránů si připomíná stále méně lidí. Vedení města se snaží, aby se na odkaz 
válečných hrdinů nezapomnělo.                                                                                    Foto: Petr Pavelka

hřbitově zúčastnila spolu s radním 
Ivanem Vrbou. 

Václav Petras zastupující legi-
onáře a bojovníky za svobodu na 
hřbitově prohlásil, že ledacos z 
války se dá prominout, ale nic se 
nesmí zapomenout. „Jsou viníci 
a jsou oběti, jen je to zapotřebí 
správně pojmenovat. A naše 
generace si to ještě dobře pama-
tuje, jak to bylo. To překrucování 
dějin a událostí je odraz vztahů 

naší společnosti,“ posteskl si Vác-
lav Petras, který projevil pocho-
pení nad tím, že mladá gene-
race o minulost už tolik zájmu 
neprojevuje. „My si tyto události 
připomínáme ne proto, abychom 
se oslavovali, ale abychom mimo 
jiné bezstarostně nehleděli, jak 
po ulicích evropských, ale i čes-
kých měst pochodují čím dál více 
skupiny s fašistickými odznaky a 
hesly,“ varoval.  (pp)

Je to zvláštní. Kolem zpro-
voznění babyboxu ve frýdec-
ké nemocnici byla velká slá-
va, přitom všichni zúčastnění 
by byli nejraději, kdyby toto 
zařízení nebylo nikdy využito.

„Ti, kteří myšlenku babyboxů 
prosazují a rozšiřují jejich počet, 
sice vyslovili přání, aby aspoň 
jednou zdravotníci v boxu našli 
miminko, kterému budou moci 
zachránit život, ale já pevně 
doufám, že se tak nastane,“ říká 
primátorka Eva Richtrová, která 
babybox vítá hlavně s ohledem 
na rozvoj regionu, kam míří za 
prací více a více cizinců. „Ti se v 
cizí zemi mohou snadněji dostat 
do problémů a tíživé životní situa-
ce, kdy nebudou vidět jiné výcho-
disko,“ zamyslela se primátorka.

Schránka, do níž mohou ženy 
odložit zcela anonymně své dítě, 
je umístěna v pavilonu A v blízkosti 
nemocničního parku a brány z uli-
ce E. Krásnohorské. „Umístění v 
blízkosti parku je záměrné. Je zde 
méně ruchu a je tak zachována 
intimita. Matka může nepozorova-
ně dítě vložit do babyboxu a odejít 

bez zájmu jiných osob,“ popisuje 
Miroslava Čechová, hlavní sestra 
frýdecké nemocnice.

Na slavnostním zprovoznění 
byla vyzkoušena funkčnost zaří-
zení, z něhož má zdravotnický 
personál možnost vyzvednout 
dítě přímo z budovy. Babybox 
je vyroben z ocelového plechu, 
konstrukce je dvouplášťová s 
vnitřní izolací. Dveře jsou opat-
řeny uzamykatelnou klikou a 
elektromagnetickým zámkem. 
Box je otvíratelný ze dvou stran. 
Na informačním LCD panelu jsou 
neustále zobrazovány údaje z 
babyboxu. Vnitřní prostor zaří-
zení je monitorován kamerou. 
Obraz a údaje z boxu typu teplo-
ta a stav zařízení jsou přenášeny 
na oddělení se stálou službou. V 
okamžiku otevření dveří babybo-
xu je na vybraná čísla postupně 
odesílána sms zpráva o otevření 
dveří boxu. Box je neustále tem-
perován na 28°C až 30°C. V pří-
padě otevření dvířek je spuštěno 
vytápění na teplotu 37°C a zajiš-
těno větrání vnitřního prostoru.

(Pokračování na straně 11)

I Frýdek-Místek už má babybox

PŘED BABYBOXEM: Ředitel nemocnice Miroslav Přádka s primá-
torkou Evou Richtrovou před zařízením, které může zachránit život 
novorozenci.   Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Skončil ve vazbě

7. 11. Krátce před osmou 
ranní vykonávala jedna z měst-
ských policistek na ulici Husova 
ve Frýdku svou činnost v rámci 
ochrany dětí při jejich příchodu 
do školy. Usměrňovala vozidla 
před přechodem pro chodce. 
Toto se zřejmě nelíbilo řidiči tma-
vého BMW se zlínskou značkou, 
který začal velmi sprostě z okén-
ka nadávat a vzápětí najíždět 
předkem vozidla na policistku. Ta 
musela v poslední chvíli uskočit, 
jinak by se zřejmě zranění nevy-
hnula. „Později byl řidič zadržen 
ve spolupráci se státní policií. 
Bylo navíc zjištěno, že byl pod 
vlivem alkoholu. Je těžko pocho-
pitelné, že sprostý, agresivní a 
opilý řidič ještě najede do poli-
cisty. Tento pachatel však lehce 
nevyvázl, bylo mu sděleno obvi-
nění za útok na veřejného činite-
le a navíc skončil na záchytce, ze 
které putoval do vazební vězni-
ce,“ informoval Luděk Blecha.  

Záchrana stařenky
10. 11. kolem páté odpo-

ledne přijali strážníci městské 
policie telefonické oznámení na 
linku 156, že na ulici Bezručova 
se nachází zřejmě v nouzi stará 
paní, která nevychází z bytu ven 
a nereaguje na volání a zvonění. 
Hlídka okamžitě organizovala 
pomoc společně se záchranným 
hasičským sborem. Byt byl ote-
vřen a paní byla odvezena rych-
lou záchrannou službou. Byt byl 
řádně zajištěn, aby stařenka 
nemohla přijít k majetkové újmě. 
Následně bylo zjištěno, že stará 
paní byla zachráněna skutečně 
na poslední chvíli.  (pp) 

však město nemůže ovlivnit.
„Město nemá další možnosti, 

jak do toho vstoupit. Primátor-
ka přesto opakovaně s Českou 
poštou jednala, aby se probraly 
všechny možnosti. Rozhodnutí 
jsme však nemohli nijak zvrátit, i 
když jsme se snažili být maximál-
ně vstřícní,“ informoval náměstek 

Skalice poděkovala za školuSkalice poděkovala za školu

S OBČANY VE SKALICI: Náměstek primátora Petr Cvik měl k ruce několik vedoucích 
odborů.                                                                                                    Foto: Petr Pavelka

primátorky 
Petr Cvik. 
Tomu v 
úvodu podě-
kovala ředi-
telka místní 
školy Věra 
Me l i cha ř í -
ková, která 
přečetla ote-
vřený dopis 
jako podě-
kování za 
rekonstrukci 
školní jídel-
ny. „Snaží-
me se, aby 
škola nedě-
lala městu ostudu, naopak, aby 
se bylo čím chlubit. Pan náměs-
tek je nám nakloněn, dokonce 
jsme s jídelnou nadstandardně 
opravili také vstupní schodiště,“ 
poděkovala ředitelka. 

Místní lidé se kriticky vyjadřovali 
k chatařům a nešvaru odkládání 
odpadů vedle kontejnerů, na němž 
se podílí i obyvatelé okolních obcí. 
Jaroslav Zezula z odboru životního 
prostředí musel připomenout, že 
ze zákona si musí biologicky roz-
ložitelný odpad každý zpracovat 
sám, tedy kompostovat. Vedoucí 
odboru správy obecního majetku 
Hana Kalužová vyvracela fámu 
o prodeji budovy pošty, podobně 

veřejně zaznělo, že místní obyva-
telé mohou i v příštím roce počítat 
s působením doktorky Grunové. 
Větší diskuze se zvedla na téma 
příspěvků města na sportovní 
aktivity menších oddílů. „Opravdu 
nelze podporovat všechno, my 
například nechceme podporovat 
dospělý sport, vyjma extraligového. 
Musíme mít nějaké priority, přispí-
váme na děti. Jinak se domnívám, 
že spolková činnost obecně by si 
zasloužila více podpory z kraje, o 
což budu nyní usilovat,“ prohlásil 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který je nyní současně i členem 
krajského zastupitelstva. Místním 
lidem bylo také vysvětleno, že 

Téma chodníků je v Lís-
kovci věčné a při listopado-
vých hovorech s občany se 
místní obyvatelé překřikovali, 
jak dlouho už po nich volají 
– deset, dvacet, třicet let. Ať 
už je přesný údaj jakýkoliv, 
naděje na realizaci konečně 
nabývá konkrétní obrysy. I 
proto bylo setkání smířlivější 
než v minulosti.

„Máme zpracovanou projek-
tovou dokumentaci chodníku od 
základní školy po transformátor. 
Jediný problém je tam s jedním 
pánem. Apeluji na osadní výbor, 
aby zkusil toho člověka přemlu-
vit,“ naznačil, že jednání o pozem-
cích, kterých se stavba chodníků 
týká, nejsou jednoduchá, Jaromír 
Madenský, zástupce vedoucího 
odboru dopravy a silničního hos-
podářství. Jan Kaspřík, vedoucí 
investičního odboru, pak vysvětlo-
val, že i když se někomu zdá, že 
město systematicky vzkvétá, ale 
v okrajové části Lískovce „se nic 
neděje“, zdání poněkud klame: „V 
Lískovci jsme opravovali střechu, 
opravovali jsme nějaké rozvody v 
této budově. Investovalo se něco 
do klubu důchodců, opravili jsme 
za několik milionů školu. Takže, 
když si to přepočtete na počet 
obyvatel, už to srovnání s centrem 
města vyznívá jinak.“

V permanenci byl i nový 
vedoucí odboru životního pro-
středí a zemědělství Jaroslav 
Zezula, který diskutoval o pro-
blematice odpadů na hřbitově i 
škodách způsobených černou 
zvěří. Obyvatele potěšil i ředitel 
městské policie Václav Buček, 
který přislíbil lepší komunikaci s 
občany, protože od nového roku 
by měli být v městské policii zave-

Lískovci jde o chodníky

deni „okrskáři“ – stabilní hlídky s 
místní znalostí. Radní Ivan Vrba, 
patron této městské části, přijal 
také podněty k městské hromad-
né dopravě, dalším aktivitám u 
kapličky v Hájku a dotazy k výši 
pronájmu zdejšího kulturního 
domu pro místní obyvatele.  (pp)

HOVORY S OBČANY: Zástupci magistrátu a osadního výboru deba-
tovali s občany v lískoveckém kulturním domě.  Foto: Petr Pavelka

Ve velké zasedací síni 
magistrátu se 11. listopadu 
uskutečnilo veřejné projed-
nání Integrovaného plánu 
rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku – sídliště 
Slezská. Samotní obyvate-
lé této lokality byli pilnější 
než zastupitelé, kterým byl 
vyhrazen časový prostor o 
hodinu později než obča-
nům. Opoziční zastupitelé 
se neukázali vůbec.

„Občané tentokrát svým 
zájmem překvapili. Jejich pod-
něty a návrhy se ještě mohou 
stát součástí výsledných doku-
mentů, na základě kterých se 
bude město ucházet o finanční 
prostředky z fondů Evropské 
unie,“ hodnotil náměstek pri-
mátora Michal Pobucký. Ten 
především vysvětloval, jaké 
projekty z těchto prostřed-
ků vůbec lze financovat – v 
rámci regenerace veřejných 
prostranství bude možné 
financovat například úpravy 
sídlištního prostoru, výstavbu 
nebo rekonstrukci parkovacích 
ploch a chodníků, vybudování 
protihlukových stěn, zřizování 
dětských hřišť a dalších ploch 
pro veřejné rekreační a spor-
tovní využití. V rámci regenera-
ce bytových domů bude možné 

Debata o rozvoji sídliště SlezskáDebata o rozvoji sídliště Slezská

financovat zateplení domu, 
modernizaci otopné soustavy, 
výměnu rozvodů tepla, plynu a 
vody, modernizaci výtahů nebo 
výměnu lodžií a balkonů včet-
ně zábradlí. Bylo vysvětleno, 
že evropské peníze lze použít 
nejen na nemovitosti, které pří-
mo vlastní město, ale za určité 
finanční spoluúčasti i u domů 
jiných vlastníků.

Jeden z dotazů směřoval 
například na osud prostranství 
za bývalou knihovnou. „Poze-
mek není v majetku města, ale 
územním plánem je zde stano-
veno využití jako zeleň, takže 
není třeba se obávat nějaké 

výstavby,“ vysvětlil Petr Šabr-
ňák, vedoucí odboru územní-
ho rozvoje a stavebního řádu. 
Náměstek primátora Michal 
Pobucký reagoval i na dotaz na 
konkrétní šance města finační 
prostředky skutečně získat: 
„Konkurence je sice velká, pro-
tože šanci mají všechna města 
nad 20 tisíc obyvatel, ale máme 
informace, že některá města 
nebudou IPRM podávat, takže 
šance je vysoká.“

K plánům se vyjádří prosin-
cové zastupitelstvo, do konce 
roku musí být vše předloženo 
ministerstvu pro místní rozvoj. 

(pp)

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ: O rozvoji sídliště Slezská debatoval s 
občany i zastupiteli náměstek primátora Michal Pobucký.

Foto: Petr Pavelka

Zhruba čtyřicítka lidí v sále 
skalického kulturního domu 
ukončila setkání s náměstkem 
primátora Petrem Cvikem a 
dalšími zástupci radnice spo-
kojeným potleskem. Velká 
nespokojenost u nich ovšem 
panuje v souvislosti se zruše-
ním místní pošty. Tento fakt 

město nemůže osazovat silnice 
retardéry všude, kde by úředníci 
nebo obyvatelé chtěli. Občané ješ-
tě volali po zkulturnění prostranství 
před kostelem, byli však požádáni 
o trpělivost, protože jen plánovaná 
parkovací plocha v této lokalitě by 
si měla vyžádat náklady přesahují-
cí šest milionů korun.  (pp)
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FOTO Z KALENDÁŘE: Snímek žáka 9. třídy Matěje Kaloče, ZŠ ve Frýdku-Místku, Lískovci, který se 
stává součástí kalendáře v rámci fenologického projektu Globe.

Základní škola ve Frýdku-
-Místku na ulici Českosloven-
ské armády – Osmička – má 
statut školy umožňující výuku 
cizinců. V roce 2008 podala v 
rámci výzvy ministerstva škol-
ství v regionu zcela ojedinělý 
projekt, který je zaměřen na 
pomoc korejským dětem při 
integraci do českého školního, 
ale i mimoškolního prostředí.

Snažíme se tyto děti naučit 
co nejrychleji základům češtiny 
a pomoci jim sžít se s českým 
prostředím. Vzhledem k absenci 
jiného zprostředkovacího jazyka 
bylo nutné zařadit výuku české-
ho jazyka jako cizího jazyka. Pro-
to jsme předložili MŠMT a nyní 
úspěšně realizujeme projekt, 
který dětem umožňuje překoná-
vat a postupně zvládat jazykové 
bariéry i sociální odlišnosti dvou 
zcela rozdílných kultur. 

V současné době máme 
zařazeno na 1. stupni ve čtyřech 
třídách 7 dětí ze čtyř korejských 
rodin. Hlavní aktivitou našeho 
projektu „Annjong hasejo, paní uči-
telko!“ je výuka češtiny jako cizího 
jazyka v době mimo vyučování v 
rozsahu tří hodin týdně. Při svých 
výukových postupech využívám 
vědomostí získaných z absolvová-
ní kurzu Češtiny pro cizince, reali-
zovaného na základě spolupráce 
Centra jazykové přípravy cizinců 
Ostravské univerzity v Ostravě a 
Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje se sídlem v Ostravě.

Hlavní metodickou pomůckou 
při výuce i následné přípravě v 
domácím prostředí jsou pro děti 
originální pracovní listy. Ty při-
pravujeme s využitím praktických 
každodenních situací, které děti 
musí řešit. Zprostředkují dětem 
slovní zásobu prostřednictvím 
názoru – obrázků, které obsahují 
jednoduchá hesla nebo slovní spo-
jení. Listy mají převážně pracovně 

Annjong hasejo, paní učitelko!
manipulační charakter – spojování 
slov s obrázkem, vybarvování, 
nalepování s přiřazováním, vystři-
hování apod. Vyplněné pracovní 
listy si děti zakládají a vytvářejí tak 
postupně vlastní pracovní knihu 
neboli české jazykové portfolio. 
Jeho součástí se stávají i obrázko-
vá pexesa k jednotlivým tématům 
s cílem upevnit slovní zásobu pro-
střednictvím jazykové hry. S dětmi 
řešíme praktické situace ze života 
formou dramatizace, práce s názo-
rem, využitím kresby a hudebně-
-pohybových aktivit. Oblíbené jsou 
také společné výlety do okolí. 

V červnu jsme se vydali napří-
klad do cukrárny, kde si děti samy 
objednaly – samozřejmě česky 
– svoji oblíbenou zmrzlinu. Příjem-
ným zpestřením říjnových aktivit 
se stal výlet do Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm, na který přijaly pozvání 
i maminky korejských dětí, které 
se ostatně pravidelně výukových 
hodin češtiny účastní spolu se 
svými dětmi. Prohlídkou tradičních 
dřevěných chalup jsme dětem 
přiblížili památky, historii a tradice 
našeho regionu. Valašské frgály 
už jen umocnily celkovou atmosfé-
ru. Pro naše pedagogy bylo zase 
jistě milým překvapením pozvání 
korejských rodičů na ochutnávku 
korejských specialit, kterou pro ně 
uspořádali na naší škole.

Věřím, že připravovaný sbor-
ník pracovních listů pro žáky 
s komentáři pro učitele, který 
poskytneme všem školám ve 
Frýdku-Místku a okolí, pomůže 
vyučujícím, kteří se setkají s 
integrací dětí cizinců do prostře-
dí jejich škol. Ukázky z činností 
projektu Annjong hasejo, paní 
učitelko! (Dobrý den, paní uči-
telko!) si můžete prohlédnout na 
www.osmicka.cz.

Mgr. Pavlína Vojkovská,
realizátorka projektu

Na Základní škole národní-
ho umělce Petra Bezruče, Frý-
dek-Místek, tř. T. G. Masaryka 
454, probíhá zajímavý projekt 
určený předškolákům, který 
je určen rodičům a jejich rato-
lestem, kteří mají před sebou 
vstup do školního života. Více 
nám prozradila učitelka Libu-
še Stachurová.

Můžete Projekt Budu ško-
lákem blíže představit?

„Úkolem těchto setkávání je, 
aby si rodiče a jejich děti už před 
zahájením školní docházky zvykli 
na zdejší prostředí školy a sezná-
mili se s vyučujícími a spolužáky. 
Touto cestou získávají informace 
o škole, o potřebách školáka, 
i důvěru ke škole, protože se 
naváže komunikace mezi rodiči, 
učitelkou a budoucím žákem.“

A co vaše škola novým 
prvňáčkům nabízí?

„Zapojení do prožitkového 
učení s širokým využitím mani-
pulativ, aktivní výuku anglického 
jazyka ve všech předmětech, 
práci s výukovým softwarem a 
moderními multimediálními tech-
nologiemi, individuální plánování 
a hodnocení na základě osob-
nostní pedagogiky, radostnou 
atmosféru a motivující přístup.“

Škola se řídí Goetheho 
myšlenkou, že „Nestačí vědě-
ní, vědění se musí použít.“ 
Jak se to projevuje?

„Jsme Škola uvědomělého 
učení, jejíž cíle a principy máme 
na webových stránkách školy 
www.1zsfm.cz . Učitelé realizují 
činnostní učení.“

Co dalšího rodiče žáků na 
vaší škole oceňují?

„Jsme komunitní a otevřenou 
školou pro všechny, kde jsou 
rodiče vítaní i ve výuce. Informa-
ce o výsledcích žáků předáváme 
rodičům i internetem, klademe 
velký důraz na slovní hodnocení 

Pro rodiče budoucích prvňáčkůPro rodiče budoucích prvňáčků
a na sebehodnocení žáků. Ne 
na každé škole probíhá aktivní 
výuka angličtiny od první třídy, 
kdy začínáme využívat už i výu-
kového softwaru. Učitelský tým 
vytváří individuální plány všem 
potřebným žákům, nadaným i 

Program pro předškoláky a jejich rodiče:
• Budu prvňáčkem - pro rodiče poučení o úskalích adaptace na 

školu, pro děti radost - 25. 11. 08 od 16:30 do 18:00
• Předvánoční jarmark - koledy, čerti, Mikuláš i andělé, nákup, prodej 
vánočních maličkostí pro radost i pro mlsné jazýčky, výtvarné dílny 

pro šikovné a odvážné - 4. 12. 08 od 16:00 do 18:30
• Malí keramici - práce s hlínou - 11. 12. 08 od 16:30 do 18:00

• English is funny 1 - mluví máma, táta i já - 15. 1. 09, 16:30 - 18:00
• Otevřená škola pro všechny 1 - pozvání do výuky, do kroužků i do 

školní družiny - 20. 1. 09 od 7:45 do 17:00
• Dětský karneval - 28. 1. 09 od 16:00 do 18:30

• Veselá matematika a počítače - 2. 2. 09 od 16:00 do 18:30
• Práce v centrech aktivit - 17. 3. 09 od 16:00 do 18:30

• Otevřená škola pro všechny 2 - pozvání do výuky, do kroužků i do 
školní družiny - 25. 3. 09 od 7:45 do 17:00

• English is funny 2 - mluví máma, táta i já - 16. 4. 09, 16:30 - 18:00
• Ekologicko-výtvarná dílna (Co s odpadky?) - 14. 5. 09, 16:30 - 18:00

handicapovaným, spolupracu-
jeme dlouhodobě se speciální 
pedagožkou na správném čtení, 
takže máme skvělé čtenáře. Žáci 
si od čtvrté třídy vybírají volitelný 
předmět a mají možnost vybrat si 
z 30 zájmových kroužků.“  (pp)

Děti z třídy 3.B Základní ško-
ly Jana Čapka se nejen „mučí“ 
násobilkou a vyjmenovanými 
slovy, ale pro své kamarády z 
1. stupně připravily dvě pod-
zimní akce.

Vyhlásily výtvarnou 
soutěž „O nejhezčího 
skřítka Podzimáčka“ a 
vytvořili spolu s rodiči 
a svou paní učitelkou 
podzimní výstavku 
„Plody podzimu“. Děti 
1. - 5. ročníků malo-
valy a vyráběly nej-
různější skřítky a víly. 
Všichni byli pak oce-
něni drobnými dárky a 
sladkostmi. Podzimní 
výstavku si prohlédli 
nejen žáci naší školy, 
ale i děti z okolních 

Podzimní hrátky se třeťáky
mateřských školek.

Malým kamarádům z mateřské 
školky se moc líbily zábavné úko-
ly na „kouzelné“ interaktivní tabuli, 
které pro ně třeťáci připravili.
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Ve čtvrtek 6. 11. se na naši 
školu zase slétli všichni brouč-
ci a berušky s celého sídliště. 
Paní učitelky z 1. stupně pro ně 
připravily již 6. ročník tradiční-
ho „Sletu Broučků a Berušek“. 

Letos se večerního průvodu 
zúčastnilo téměř 80 malých dětí 
z celého sídliště. Vyzdobeni 
maskami a lampióny se malí 
šikulové vydali vstříc večerní-
mu dobrodružství. Na zahradě 

Po roce se na Dvojce zase
slétli broučci a berušky

školy si vyzkoušeli svou 
odvahu a obratnost 
při zábavných 
s o u těž í c h . 
Nejvíc oblíbená dis-
ciplína byl slalom mezi 
světýlky a broučkovo zpívání. 

Všichni byli na závěr odmě-
něni sladkou odměnou. 

A pak se už unavení brouč-
kové rozletěli domů do svých 
postýlek.

Dne 30. října přivál silný vítr již potřetí akci „Ať žijí duchové“. 
Ta byla věnována nejen našim dětem z MŠ J. Trnky, ale i těm, 
které už odešly do „velké školy“ a všem rodičům. Zahrada byla i 
tentokrát tajemně vyzdobená vyřezávanými dýněmi, všude létali 
duchové a strašidla, netopýři z papíru, látek a různých materiálů. 
Od rána měly plné ruce práce jak paní učitelky, tak i paní kuchařky 
a uklízečky. Připravovala se stanoviště pro soutěže dětí, vařil se 
čaj, balily se balíčky s cukrovím a jinými dobrotami, které nám 
pomohly napéct některé maminky. Ruku k dílu přidali i tátové, 
babičky a dědečkové. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují, 
a p. uč. Renátě Muchové z 8. ZŠ, se kterou úzce spolupracujeme 
již delší dobu.                                       Kolektiv uč. MŠ J. Trnky

V pondělí 3. listopadu pro-
běhlo v důstojných prosto-
rách Janáčkovy konzervatoře 
v Ostravě vyhodnocení celo-
krajské soutěže Ekologická 
škola v Moravskoslezském 
kraji. Rada Moravskoslezské-
ho kraje ocenila naši školu za 
mimořádné ekologické akti-
vity, které přispívají ke vzdě-
lávání pro udržitelný rozvoj 
Moravskoslezského kraje.

Ekologické aktivity se na naší 
škole datují od roku 2003, kdy 
na škole vznikl ve spolupráci s 
družební školou v polském Radli-
nu sice první, ale velmi významný 
projekt týkající se čistoty ovzduší, 
kvality vody i půdy ve Frýdku-
-Místku a jeho blízkém okolí.

Postupně jsme ve škole zača-
li s panem Popelou třídit a sbírat 
starý papír, PET lahve, pome-
rančovou kůru, přihlásili jsme se 
k adopci opičky Ziry v ostravské 
ZOO. S hnutím Tereza se žáci 
úspěšně zapojili do projektu Les 
ve škole, škola v lese.

„Šestka“ je zapojena do sítě 
škol zabývajících se ekologickou 
výchovou M.R.K.E.V., což zname-

„Šestka“ se přidává k ekologickým školám
ná metodika a realizace komplexní 
ekologické výchovy. Jako škola 
soustavně usiluje o zařazení kvalit-
ní a trvale se zlepšující ekologické 
(environmentální) výchovy do výu-
ky i do celkového života školy ve 
smyslu Státního programu EVVO 
a metodického pokynu MŠMT. 

Učitelé pro své žáky maximálně 
využívají výuku v přírodě na Hatích, 
spolupráce probíhá i s ekologickým 
centrem Hájenka Nový Jičín. 

Po zapojení do mezinárodního 
projektu Comenius se stala prá-
ce náročnější. Žáci pod vedením 
svých učitelů vytvořili řadu pro-
jektů, které pak byly prezentová-
ny na setkáních v Polsku, Anglii, 
Německu a Portugalsku. 

Zjišťování ceny jedné hodi-
ny provozu různých spotřebičů 
používaných v domácnosti patřilo 
k úkolům jednodušším. Projekty 
se zaměřovaly na měření spotře-
by energií a vody doma i ve škole 
v průběhu normálního a šetřícího 
týdne, byly zjišťovány druhy vytá-
pění v domácnostech i to, ve kte-
rých domácnostech již přistoupili 
k používání úsporných žárovek. 

Velký ohlas mezi účastníky vyvo-

lala soutěž mezi třídami o vytvoření 
nejtěžší hliníkové koule vytvořené z 
hliníku – odpadu z mléčných výrob-
ků, čokolád apod. Žáci se také 
zapojují do nově vyhlášené sou-
těže Recyklománie, sbírají vybité 
baterie, Ukliďme si svět a sbírkou 
již neplatných padesátníků chtějí 
pomoci ostravské ZOO, která za 
takto získané mince zajistí kame-
rový systém v pavilonu slonů. 

Také budova školy se mění 
ve smyslu šetření energií.

Úniku tepla brání postupná 
výměna stávajících oken za okna 
plastová, mnohé prosklené zdi se 
prozdívají, také spojovací krček 
byl vyzděn, zmizely luxfery, kte-
ré nahradila vyzdívka. Na výše 
citovaném setkání bylo poděko-
váno prostřednictvím zástupců 
škol všem žákům i pedagogům 
za jejich přístup k ekologické 
výchově i za vše, co pro ni dělají. 
Zároveň jsme byli vyzváni, aby-
chom na školách v činnostech 
přispívajících k návratu k přírodě 
pokračovali. Za naši školu mohu 
slíbit, že tomu tak určitě bude.

Mgr. Libuše Zárubová,
ředitelka školy 

7. základní škola na Riviéře 
vstoupila do nového školního 
roku v úplně novém kabátě. 
Vyměněná plastová okna s 
žaluziemi potěšila jak žáky, 
tak zaměstnance školy. A dal-
ší novinky?

Děti 3. a 4. tříd přivítaly mezi 
sebe nové spolužáky – hokejisty. 
Všichni žáci si mohli na začátku 
školního roku vybrat z velké nabíd-
ky kroužků, největší oblibě se tra-
dičně těšila keramika, vedená paní 

Jak se Sedmička rozjela
učitelkou Radkou Fancovou.

Hned v září se děti opět 
zapojily do sbírky na pomoc 
onkologicky nemocným dětem, 
do sběru plastů, v říjnu pak pro-
běhl týden sběru starého papíru. 
Novinkou v letošním roce je sběr 
použitých baterií. Na škole zase 
pracuje naplno redakce školního 
časopisu Sedmík, rozjela se i 
činnost školního parlamentu.

Třebaže od září uplynuly tepr-
ve dva měsíce, děti se zúčastni-

ly řady akcí – tradičně několika 
sportovních soutěží, 8. a 9. třídy 
divadelního představení v Ostra-
vě. Šesťákům se velmi líbilo v 
archeoparku v Chotěbuzi, dru-
háci podnikli v říjnu přírodověd-
nou exkurzi do ZOO v Ostravě.

V těchto dnech začíná celá 
škola žít přípravou na vánoční 
jarmark. Děti s pedagogy už 
teď vyrábějí dárečky a připravují 
vystoupení, kterými chtějí na 
jarmarku potěšit své blízké. 12. 
ledna 2009 se mohou na Dni 
otevřených dveří rodiče budou-
cích prvňáčků přesvědčit, že 
Sedmička je tou nejlepší volbou 
pro jejich ratolesti.  Kav, Mich

AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE: Žáci volitelného předmětu Člověk a 
příroda zpestřili výuku v Mateřské škole ve Frýdku-Místku, Lískovci. 
Motivací byla známá postavička krtka, která děti provázela „sportov-
ní disciplínou“ – hod papírových kuliček do kovbojského klobouku, 
skládání puzzle s krtečkem a vybarvení postavičky krtka. S vel-
kým zájmem se setkaly „zdravotní sestřičky“, které dětem ukázaly 
základní ošetření malého poranění.  Mgr. Marie Stratilová

Učitelé a žáci na 4. ZŠ pra-
cují podle programu Tvořivá 
škola. Protože v pátek 31. 
října vyvozovali v prvních tří-
dách písmenko „i“, navštívili 
je opravdoví indiáni. 

Za doprovodu indiánských 
rytmů si děti vyzkoušely oble-
čení, čelenky, nářadí, nástroje, 
zbraně. Pohrály si s indiánskými 
hračkami, naučily se rozdělávat 
oheň, zahrály si na indiánské 
bubny a poležely si na bizoních 
kůžích ve vigvamu.

Kromě spousty zážitků si 
odnesly i vlastnoručně vyrobe-
nou čelenku a náramek z kůže a 
korálků. Tyto děti čeká v listopa-
du velká událost. Za přítomnosti 
rodičů a známých předvedou, 
co se již letos naučily, a bude 
jim slavnostně předán slabikář. 
Tímto všechny zveme na Slav-
nost slabikáře – 20. 11. 2008.

Na 5. listopad jsme se těšili. 
Očekávali jsme totiž vzácnou 
návštěvu. Školu zdobí výrob-
ky našeho školního projektu 
Podzim, na příchozí se smějí 
vítězní draci z výtvarného pro-
jektu o toho nejpěknějšího. 

Chodby i třídy hýří bar-
vami podzimu, listí z našeho 
Listového dne teď už jen v 
podobě řetězů visí od stropu. 
Vystavené herbáře na školní 
chodbě připomínají úsilí dětí 
uspět v soutěži. Jak pokračoval 
projekt „STROM ROKU 2008“ 
nás informuje vývěska pod nad-
pisem Aktuality. A Halloween? 
Ten zaznamenaly fotografie na 
nástěnkách. To všechno obdi-
vovaly paní učitelky a ředitelky 
z polských škol. A nejen to. 
Společně jsme zavzpomínaly 
nad fotografickou dokumentací 

Vzácná návštěva ve Skalici
na zdařilé akce s našimi dětmi. 
Paní učitelky nešetřily chválou 
na netradiční formy výuky, na 
snažení dětí a jejich znalosti.

Třešinku na dortu – naši 
novou kuchyň a jídelnu – jsme 
si nechaly na závěr prohlídky 
školy. I když za každou hromád-
kou peněz od zřizovatele je 
skrytý kus práce nás všech, kdo 
se školou žijeme, jsme rádi, že 
se máme čím pochlubit. Protože, 
i když jsme na kraji města, ne-
jsme na okraji zájmu!
Kolektiv dětí a pracovníků MŠ 
a ZŠ ve Frýdku-Místku Skalici

Indiáni
na Čtyřce
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

Cena čipu

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny
- žádné fronty (abonent se nezdržu-
je na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

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

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

Provozní doba saun na krytém aquaparku
pondělí, úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pá, so, ne a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

Začátky zápasů v 17 h. v tělocvičně 6. ZŠ na ul. Pionýrů 400 ve F-M.
13. 12. TJ SOKOL F-M - VK TU Liberec 
10. 1. TJ SOKOL F-M - PVK Přerov 
24. 1. TJ SOKOL F-M - SK Slavia Praha 
14. 2. TJ SOKOL F-M - SK UP Olomouc

II. liga - ženy
Začátky zápasů 10 a 14 h. v sokolovně na ul. Novodvorská 667 ve F-M.

29. 11. TJ SOKOL F-M - TJ DDM Brno
13. 12. TJ SOKOL F-M - VK KP Brno B

Extraliga juniorky
Začátky zápasů v 12 a 16 hod v tělocvičně 7. ZŠ na ul. 1. máje 

1700 ve F-M. (vchod do tělocvičny z ul. 28. října)
13. 12. TJ SOKOL F-M - TJ Junior Brno 

Volejbalová Extraliga - ženy

Datum Mužstvo Soupeř Čas     
Pá 21. 11. Junioři Uherské Hradiště 19:00
So 22. 11. 8+9 Opava 10:00
Ne 23. 11. Dorost Přerov 10:30
St 26. 11. 4+5 Havířov 12:00
Pá 28. 11. Junioři Technika Brno 19:00
So 29. 11. 8+9 Vsetín 10:00
So 29. 11. Muži Krnov 17:00
Ne 30. 11. Dorost Znojmo 10:30

Utkání hraná v listopadu ve VSH F-M

Středa 19. 11. 16:30 - 18:00 bruslení veřejnosti
Sobota 22. 11. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 23. 11. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 23. 11. 17:00 - 18:30 bruslení veřejnosti 
Středa 26. 11. 16:30 - 18:00 bruslení veřejnosti 
Sobota 29. 11. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 30. 11. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi
Neděle 30. 11. 17:00 - 18:30 bruslení veřejnosti
  - Mikulášská nadílka

Bruslení ve VSH – listopad

6. ZŠ F-M, Pionýrů 400, 17:00
7. 12. SKP F-M : TJ Lázně Třeboň
21. 12. SKP F-M : Tatran Prešov

Domácí utkání házenkářů
SKP Frýdek-Místek

GÓL!: Fotbalisté se rozloučili s domácím publikem stylově – výhrou 3:0 nad Dostou Bystrc.
Foto: Petr Pavelka

Neuvěřitelný počet 1439 běžců 
se postavilo na start 23. ročníku 
Hornické desítky, který připravil 
atletický oddíl Slezan Frýdek-Mís-
tek a podpořilo mimo jiné i Statutár-
ní město Frýdek-Místek. Přestože 
počasí nebylo ideální – bylo sice 
teplo, ale chvílemi pršelo – sešlo 
se u Národního domu v Místku 
obrovské množství aktivních 
účastníků, ale i diváků. Na startu 
byli běžci od jednoho do osmdesá-
ti let ze Slovenska, Polska, Ukra-
jiny, Bulharka, Itálie a celé České 
republiky. O skvělé zahájení se 
postarala mládež, kterou na trať 
vysílal náměstek primátora Petr 
Cvik, Běh pro zdraví zlákal bez 
jedenácti čtyři stovky přítomných. 
Na start hlavního závodu na 10 km 
vyběhlo 353 běžců a na Kondiční 
běh o délce 3,3 km dalších 99 běž-
ců. Přeplněný sál Národního domu 
mohl následně sledovat slavnostní 
vyhlášení, když ceny předávala i 
primátorka města Eva Richtrová. 

Fantastický výkon
Petera Mikulenky 

Hlavní závod Hornické desítky 
na 10 km přilákal na start přes 
350 běžců a skvělou konkurenci. 
Na startu byl mistr ČR na 10 km 
Robert Štefko z Kroměříže, mistr 
ČR na 5 km Milan Kocourek z 
Brna, slovenský reprezentant a 
čtyřnásobný vítěz závodu Miro-
slav Vanko, výborní Poláci Jakub 
Burghardt, loňský vítěz, a Artur 
Blasinski a také nečekaně výprava 
závodníků z Ukrajiny. Ti se nako-
nec ukázali jako nejlépe připrave-
ní, zvítězil Vadym Slobodenyuk 
za 29:55, před Igorem Geletiyem 
29:56. Fantastický výkon předve-
dl domácí Peter Mikulenka, který 
se po dvou okruzích začal rovno-
měrným tempem propracovávat 
dopředu a nakonec za velkých 
ovací vybojoval skvělé 3. místo 
časem 30:07 minuty. Porazil tak 
celou plejádu elitních běžců – až 
za ním doběhl Miroslav Vanko, 
Milan Kocourek i Robert Štefko. 

Hornická desítka byla skvělá
Mezi ženami sváděla souboj nej-
lepší česká běžkyně Petra Kamín-
ková s Polkou Katarzynou Czyž, 
ze sedmého vítězství se radovala 
česká běžkyně časem 35:08 
minuty. Třetí doběhla Kateřina 
Berešová ze Slovenska. Peterovi 
blahopřejeme ke skvělému výko-
nu a děkujeme za vzornou repre-
zentaci oddílu i města.

Hornickou desítku
zahájila mládež 

O skvělý úvod 23. ročníku 
Hornické desítky se postarali 
nejmenší adepti běžeckého spor-
tu. Na startu se v jedenácti kate-
goriích představilo na šest stovek 
dětí! A bojovalo se velice urputně 
od těch nejmenších předškoláků 
(vždyť nejmladším účastníkům 
byl jeden rok) až po dorost. V 
této obrovské konkurenci si vedli 

výborně mladí atleti Slezanu Frý-
dek-Místek, kteří vybojovali 10 
prvních, 5 druhých a 4 třetí místa 
a skvěle tak reprezentovali naše 
město. Z vítězství se mohli rado-
vat Magdaléna Krtková (2003), 
Beáta Gazdová (2000), Kristýna 
Škanderová (1999), Helena Ben-
čová (1998), Lukáš Holub (2001), 
Michal Kvasňák (2000), Dominik 
Janeček (1998), Vladimír Šmiřák 
(1996), Jakub Zemaník (1995) a 
Tomáš Filipec (1993). Druhá mís-
ta přidaly Eliška Kopcová (2001), 
Karolína Hustá (1999), Eva Piš-
těková (1998), Blanka Hünero-
vá (1996) a Nikola Horňáčková 
(1993). Na bronzový stupínek 
se postavila Kateřina Krtková 
(1998), Zdeněk Martinák (1998), 
Jan Gerek (1996) a Petr Krus 
(1995).        Všem blahopřejeme. 

Do pohybu se dala masa 450 běžců hlavního závodu a kondičního běhu.

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás touto for-

mou kontaktovat, abychom oslo-
vili jménem oddílu házené SKP 
Frýdek-Místek Vaše syny, kte-
rým nabízíme sportovní kroužek 
se zaměřením na házenou.

Jedná se o tzv. přípravná 
družstva, ve kterých se zaměřu-
jeme na všeobecnou házenkář-
skou přípravu nejmenších adeptů 
tohoto sportu. Ročníků narození 
1997, 1998,1999, a mladší.

Pravidelné tréninky se konají:

PONDĚLÍ: 15-16
STŘEDA: 15-16
PÁTEK: 15-16
Vždy v hale SOU-T (krytý 

bazén-Místek) pro chlapce z 
místecké části města

PONDĚLÍ: 15-16.30
STŘEDA: 15-16.30

Na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad – pro 
chlapce z frýdecké části města

Bližší informace: Mgr. Martin 
Strnadel mob.: 603 979 339
Hlavní trenér mládeže SKP FM

(www.handball.skp.cz)

Nábor do oddílu házené

ŠACHY
28. 11. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 5. KOLO

Program: Šachový turnaj pro děti a mládež - 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek,

15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
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Z ATLETIKY

fotbal mládeže
starší dorost A - 1. SC Znojmo 1:0 (1:0) - Chýlek
mladší dorost A - 1. SC Znojmo 1:1 (1:0) - Trněný 

ŠSK Bílovec - starší dorost B 0:6 
M. Vojkovský, Martynek, Lach, Ondra,

F. Vojkovský, Škapa
ŠSK Bílovec - mladší dorost B 2:10 (1:1) 
30., 46., 63., 67. Teplý, 53. a 69. Koloničný,

41. Kovalík, 57. Šigut, 65. Střálka, 74. Kukuczka (PK)
mladší žáci A - Fotbal Třinec A 8:0 (4:0)
FC Vítkovice B - mladší žáci B 0:2 (0:1) 

Janík, Skokan
FC Baník Ostrava B - mladší žáci B 1:0 (0:0) 

mladší žáci C - Fotbal Třinec B 4:0 

KONEČNĚ VÝHRA: Sokolky si na domácí palubovce poradily s posledními Střešovicemi. V extraligo-
vé tabulce jsou však jen o příčku před nimi.                 Foto: Petr Pavelka

V neděli 9. listopadu tým 
mužů SKP zavítal na palu-
bovku souseda v tabulce, do 
Bystřice pod Hostýnem. Od 
úvodních minut bylo jasné, 
že utkání bude poznamenáno 
spoustou technických chyb. 

První gól padl až ve třetí minu-
tě do sítě domácích. Hosté z Frýd-
ku-Místku se ujali vedení, poprvé 
a naposledy v prvním poločase. 
Hra se přelévala z jedné strany 
na druhou a oba brankaři, jak 
Beránek v bráně domácích, tak 
i Šoltés v bráně hostí, excelova-
li. Bystřice postupně dokázala 
utéct našim borcům na rozdíl čtyř 

Drama se šťastným koncem
TJ Bystřice p. H. – SKP F-M 26:27

branek, ale poločasové skóre se 
zastavilo na 11:10 pro domácí. 

Do druhého poločasu vstoupil 
celek Frýdku-Místku se dvěma 
osobně bránícími hráči na spojky 
Dobeše a Vaculu. To se ukázalo 
jako klíčový tah a od těchto chvil 
hráči Frýdku-Místku převzali inici-
ativu. Sérií sedmi branek se hos-
tům podařilo vyrovnat a navýšit 
náskok. Domácí byli téměř bez-
radní a do 44. minuty nevstřelili 
branku. Rozhodující trhák se 
Frýdku-Místku podařilo uhájit i v 
posledních minutách, kdy domá-
cí drtivým tlakem dokázali snížit 
na jednobrankový rozdíl. 

Nad očekávání se daří v 
mistrovské soutěži mladším 
žákům ,,B“ narozeným r. 1997. 
Chlapci, kteří byli letos kate-
gorie mini, svádějí vyrovnané 
souboje se staršími o rok! Po 
porážkách od oddílů vrcholo-
vých středisek mládeže, Zubří 
a Karviné, nabrali naši dech a 
postupně vítězili!

SKP„B“ - Vsetín 9:8
Kopřivnice ,,B“ - SKP,,B“ 11:16

SKP,,B“ - Ostrava ,,B“ 21:3
Rožnov - SKP,,B“ 9:12
SKP,,B“ - Krmelín 12:0

Klímkovice - SKP,,B“ 11:24

Mladí házenkáři SKP válí
Na celkovém zisku 12 bodů 

se podíleli: Brankáři Vlček Marek, 
Carbol Pavel, hráči Ruffer René, 
Horký Jakub, Vančura Lukáš, 
Kocich Martin, Lednický Vladi-
mír, Dolák Michal, Odstrčil David, 
Hess Matěj, Slavík Patrik, Průch-
nický Patrik, Gynter Marcel, Marek 
Michal, Jež Jiří a Bařina Filip.

Družstvo vyniká slušivým 
herním projevem a hlavně 
bojovností v obraně.

V soutěži obsadili 3. místo 
a postoupili do čtvrtfinále sou-
těže, kde se utkají se druhým 
družstvem skupiny ,,E“.

Na třídenním Mistrovství 
České republiky v korejském 
bojovém umění sebeobrany 
TaeKwon-Do ITF se ve dnech 
7.-9. listopadu v Brně setka-
lo 387 žákyň, žáků, juniorek, 
juniorů, seniorek, seniorů 
z 22 škol, resp. klubů. Mezi 
nimi nechyběli nominovaní 
reprezentanti Školy TaeKwon-
Do ITF Frýdek-Místek v počtu 
29 soutěžících. Byla to třetí 
nejpočetnější výprava. 

Sportovní hala Na Vodové 
patřila v pátek těm nejmladším 
a nejstarším. Po prvním dni 
výsledky znamenaly průběžně 
a jen těsně 2. místo v celkovém 
pořadí úspěšnosti škol. Sobota 
byla ve znamení juniorských sou-

Místní taekwondo je na špici
těžících ve věku mezi 14-18 let. 
Nakonec frýdecko-místecké škole 
Taekwondo ITF vynesly získané 
medaile celkově třetí místo v Čes-
ké republice. Popsat jedenáct zla-
tých, osm stříbrných a sedmnáct 
bronzových medailí není na tomto 
místě možné, a proto se na jed-
notlivé výkony blíže podívejte na 
webových stránkách http://tkdfm.
taekwondo.cz.

Nutno podotknout, že Frý-
dek-Místek jako město by se 
dostalo i před České Budějovice 
na stříbrnou příčku v celkových 
výsledcích, když připočítáme, že 
další frýdecko-místecká škola 
Joomuk odjížděla z mistrovství s 
bilancí čtyři zlaté, pět stříbrných 
a čtrnáct bronzových.

Závěry sezón patří v base-
ballu mistrovstvím České re-
publiky. V Šumperku se sešli 
mladší kadeti a Arrows přivezli 
bronzové medaile, velmi cenná 
jsou zejména dvě vítězství 
nad brněnskými draky, kteří 
již 14 let ovládají seniorskou 
extraligu a v mládežnických 
kategoriích patří mezi nejlepší 
kluby u nás. Týden nato se v 
pražské Krči sešli kadeti starší 
a v této prestižní kategorii se 
Arrows probojovali do finále, 

kde nestačili na velkého fa-
vorita pražskou Kotlářku. Na 
obou vynikajících výsledcích 
se výraznou měrou podíleli frý-
decko-místečtí hráči Michael a 
Marko Vykoukalovi, kteří patřili 
k velmi vytěžovaným oporám 
svých týmů. Při závěrečných 
ceremoniálech převzali i 
individuální ocenění, když 
Miki „Jabu“ získal cenu pro 
nejlepšího pálkaře v Šumperku 
a Marko se prosadil do All stars 
týmu starších kadetů v Praze. 

Úspěchy baseballistů

O víkendu 8.-9. listopadu se 
naplno rozjela nejvyšší šacho-
vá soutěž družstev „Extraliga“. 
Šachisté Beskydské šachové 
školy sehráli dvě utkání, z nichž 
vytěžili 50% bodů za jednu 
výhru. Hrálo se v Praze a soupeři 
Frýdku-Místku byli – ambiciózní 
ŠK Mahrla Praha a nebezpečná 
TJ Bohemians Praha.

1. kolo
BŠŠ Frýdek-Místek – 

Extraliga družstev 2008/2009 
ŠK Mahrla Praha

2,5 – 5,5
Soupeř byl velkým favoritem 

utkání a papírové předpoklady spl-
nil na 100%. Náš tým neměl žád-
nou šanci na lepší výsledek a musí-
me sportovně přiznat, že na Mahrlu 
Praha jsme tentokrát neměli.

2. kolo
BŠŠ Frýdek-Místek –
TJ Bohemians Praha

6,0 – 2,0

V utkání bylo mírným favoritem 
naše družstvo. Celek BŠŠ Frýdek-
-Místek, vědom si, že je třeba z Pra-
hy body odvézt, přistoupil k utkání 
velmi zodpovědně a prakticky bez-
chybným výkonem se mu to poda-
řilo. Zisk tří bodů je velmi důležitý a 
dává dobré vyhlídky před dalšími 
zápasy. Gratulujeme celému extra-
ligovému týmu BŠŠ Frýdek-Místek 
k vítězství a děkujeme za reprezen-
taci klubu a Frýdku-Místku!

Tenisový klub TENNIS-
POINT FM má za sebou zakon-
čení sezony, kde byly probrá-
ny výsledky všech týmů a 
oceněny i individuální výkony 
jednotlivých hráčů. Ti už nyní 
nastoupili halovou sezonu.

Klub má za sebou čtvrtou 
závodní sezonu a radost mu 
dělají zejména nejmladší. Devíti-
letí skončili po smolném druhém 
místě ve skupině na 5. místě v 
kraji a vysoké cíle budou mít stá-
le, i když většina odešla do mlad-
ších žáků. Ti se letos trápili, ale 

Tenisté bilancovali sezonu
manažer klubu Jiří Vykoukal roz-
hodně nechce jít cestou někte-
rých klubů, které již v této věkové 
kategorii nespoléhají na vlastní 
odchovance, ale hráče pro sebe 
„nakupují“. Starší žáci naopak 
splnili očekávání a postoupili výš, 
na rozdíl od dorostenecké kate-
gorie, která je prozatím v klubu 
problematická. Tým dospělých v 
klubu hraje víceméně pro radost.

Individuálních výborných 
výsledků má klub za uplynulou 
sezonu spoustu, zejména v 
kategorii devítiletých. „Je to dob-

rá předzvěst do budoucna, rýsu-
je se tým, který za určitých okol-
ností může hrát prim v nejvyšší 
soutěži a na předních místech 
žebříčků,“ řekl Jiří Vykoukal.

Došlo i na vyhlášení nejlepších 
hráčů klubu. Mezi dívkami byla 
hodnocena nejvýš Tereza Kolářo-
vá, která drží republikové 5. místo 
ve svém ročníku, za ní v anketě 
skončila Valerie Ungesböcková 
a Martina Minksová. Mezi chlap-
ci si ocenění vysloužil Filip Šenk, 
druhý byl Honza Marenčok a třetí 
Hans Urban.  (pp)

Slezanští v reprezentaci 
Čtveřice nejlepších atletů Sle-

zanu Frýdek-Místek figuruje v 
reprezentačních výběrech České 
republiky pro příští rok. Do elitní-
ho seniorského výběru ČR pro 
Mistrovství světa a Mistrovsví 
Evropy družstev je zařazen Peter 
Mikulenka na 3000 m překážek. V 
juniorském „A“ výběru se splněným 
limitem ČAS pro Mistrovství Evropy 
juniorů je zařazen chodec Roman 
Říha. V dorosteneckých reprezen-
tačních výběrech jsou zařazeni Petr 
Lukeš na 3000 m a Tomáš Filipec 
na 800 m. Blahopřejeme.

13 atletů v centru
Letošní atletická sezóna je 

prakticky uzavřena, a tak jsou na 
pořadu různé ankety a hodnocení. 
Rovněž se však připravuje sezóna 
další a jsou sestavovány reprezen-
tační výběry pro dok 2009. Nejlepší 

atletická mládež je zařazena ve 
Sportovních centrech mládeže, kde 
jsou sledovány talenty ve věku od 
15 do 22 let. Z atletického oddílu TJ 
Slezan Frýdek-Místek se pro příští 
rok svými výkony dostala mezi nej-
lepší celá třináctka borců. Michal 
Štefek (desetiboj), Martin Trybula 
(dálka, trojskok) 
– oba trenérka 
Zuzka Pavel-
ková, Simona 
Dresslerová 
(kladivo) a Jana 
Lepíková (kladi-
vo) – obě trenér 
Jan Bardas. 
Petr Lukeš 
(3000 m), 
Tomáš Filipec, 
Aleš Rovenský 
(oba 800 m), 
Roman Říha 

(chůze), Kateřina Klepáčová (sprin-
ty), Beáta Marková (800, tyč), Anna 
Šmídová (tyč), Nikola Horňáčková 
(200 př., dálka) a Ivana Matušková 
(3000 m, 1500 m př.) – vše trenér 
Josef Nejezchleba. Všem blaho-
přejeme a přejeme co nejlepší 
výkony i v dalším roce.
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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahyPoradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Poradna má své důležité místo 

v oblasti sociálních služeb frýdec-
ko-místeckého regionu již 28 let. 
Vznikla v roce 1980 s názvem 
Manželská a předmanželská 
poradna. Její název, stejně jako 
zřizovatelé, prošel vývojem. Od 
roku 2003 je detašovaným pra-
covištěm Centra psychologické 
pomoci v Karviné, které je příspěv-
kovou organizací sociálních služeb 
Moravskoslezského kraje. Ambu-
lantní formou nabízí psychologické 
a sociální poradenství lidem, kteří 
se ocitli v nepříznivé životní situ-
aci, kterou nejsou schopni řešit 
vlastními silami. Konkrétním cílem 
je posílení psychického stavu jed-
notlivce, stabilizace manželského, 
partnerského života, posílení a sta-
bilizace rodinných vztahů, pomoc 
a intervence při řešení sociálních 
problémů jednotlivci, páru či rodi-
ně. Konečným cílem je posílit člo-
věka natolik, aby služby poradny 
přestal potřebovat.
Činnost poradny můžeme roz-
dělit do dvou hlavních oblastí:

oblast odborného sociálního 
poradenství a oblast náhradní 

rodinné péče.
V oblasti odborného sociálního 

poradenství poskytuje:
- předmanželské, manželské a 
rodinné poradenství
- rozvodové a porozvodové pora-
denství
- individuální poradenství
- sociálně-právní poradenství v 
rodinných záležitostech
V oblasti náhradní rodinné péče 

poskytuje:
- psychologické posouzení a pří-
pravu žadatelů o náhradní rodin-
nou péči
- poradenství pro pěstounské a 
adoptivní rodiny
- zajišťuje zřizovatelskou funkci 
a poradenství v zařízeních pro 
výkon pěstounské péče

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy se nachází na 
ul. Jiráskova 457 ve Frýdku-Místku. 
Prostory poradny poskytují klien-
tům příjemné a bezpečné prostředí. 
S klienty pracují zkušení psycholo-

gové v oboru manželského, part-
nerského a rodinného poradenství. 
Poradenské služby poradna posky-
tuje bezplatně, nevyžaduje žádná 
doporučení, respektuje i anonymní 
kontakt. Může ji navštívit jednotli-
vec, pár, či celá rodina.

Zájemce o službu poradny si 
může sjednat konzultaci osob-
ně, telefonicky 558 438 600 
nebo emailem: fm@cepp.cz

Bližší informace můžete 
najít na www.cepp.cz

Od roku 2006 funguje pro 
občany Frýdku-Místku a přileh-
lého okolí Občanská poradna. 
Nabízí své služby všem, kteří se 
dostanou do nepříznivé životní 
situace a hledají pomoc. Pracov-
níci Občanské poradny pomáha-
jí najít možná řešení a východis-
ka z obtížných životních situací 
prostřednictvím informací, rad, 
praktické pomoci při vyplňování 
úředních listin, při psaní doku-
mentů na různé instituce a pří-
padné další pomoci. 

Občané hledají pomoc
a odpovědi nejčastěji
v těchto oblastech:

Bydlení
Zaměstnání
Rodina a majetek, dědictví 
Náhrada škody, dluhy, exekuce 
Sousedské vztahy 
Ochrana spotřebitele 
Sociální podpora, sociální péče 
Občanství a lidská práva 
Školství
Zdravotnictví

Při hledání možných řešení 
životní situace občana vychá-
zejí poradci z platných právních 
norem. Konzultace s poradcem 

Občanská poradna při Centru nové naděje
je bezplatná a diskrétní. Probí-
há většinou na úrovni osobního 
rozhovoru, ale také telefonicky 
nebo formou písemného dotazu. 
Osobní setkání je výhodnější 
domluvit telefonicky předem.

Kontakt:
Občanská poradna při Centru 
nové naděje
Dolní 96 (žlutý domeček za Kau-
flandem) 
738 01 Frýdek-Místek
tel./fax: 558 439 823 
mail: obcanskaporadna@cnnfm.cz
www.cnnfm.cz

Konzultační hodiny: 
Po, Pá 8:00-12:00
Út, Čt pro objednané 
St 8:00-16:00
Občanská poradna při Centru 

nové naděje poskytuje odborné 
sociální poradenství, je registrova-
nou sociální službou u Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje. 
Je členem Asociace občanských 
poraden ČR. Spolupracuje se 
Statutárním městem Frýdek-Mís-
tek, které společně s Minister-
stvem práce a sociálních věcí ČR 
finančně přispívá na její provoz, za 
což jim patří velké poděkování.

Můžeme Vám pomoci
• se starostmi a problémy, které 
mohou způsobit dluhy a neza-
městnanost
• s hledáním bydlení, ubytovny
• s nalezením práce
• s vyhledáním odborníka na 
problémy s alkoholem, drogami, 
hráčstvím
• v jednáních s úřady, institucemi
• s využitím volného času dětí
• lépe porozumět právu a zákonům
• s tím, co Vás trápí

Co je terénní práce?
Terénní práce je druh sociální 

práce, která se vykonává přímo 
v místech, kde žijí možní zájemci 
a uživatelé služby – v jejich při-
rozeném prostředí.

Terénní práce se zaměřuje 
na sociálně vyloučené romské 
komunity a jednotlivce žijící ve 
vymezených lokalitách města 
Frýdku-Místku, a to:

Ulice Míru, Skautská, Dlou-
há, Hutní, Sokolská, Vantucha, 
Křižíkova, Nová osada, Slezská, 
Beskydská a Bezručova.

Terénní program se poskytuje 
bez omezení věku uživatelů.
Co je na terénní práci zvláštní?
• rovnocenný vztah pracovníka a 
uživatele je založený na důvěře 
a bezpečí
• uživatel služby sám aktivně pra-
cuje na řešení své obtížné situace 
• terénní služby se poskytují bez 
úhrady – ZDARMA
• službu může uživatel kdykoliv, 
bez udání důvodu, ukončit

Posláním terénního programu 
je aktivní vyhledávání komunit a 
osob žijících v sociálním vylou-
čení, jejich podpora, motivace 
a pomoc při řešení nepříznivých 
životních situací a minimalizace 
rizik plynoucích z jejich stávající-
ho životního stylu.

Jaké služby nabízíme?
• základní sociální poradenství
• pomoc s listinami (sepisování 
žádostí, vyplňování formulářů…)
• jednání v zájmu uživatelů (pod-
pora při jednání na úřadech, jed-
nání se zaměstnavateli, návodné 
rady, pomoc s komunikačními 
problémy…)
• doprovodné služby
• konzultace s odborníky (pracov-

Sociální služba TERÉNNÍ PROGRAM
níci řeší dílčí problémové situace 
s příslušnými odborníky – lékaři, 
právníky, pedagogy, psychology, 
pracovníky K-center…)
• nácvik praktických dovednos-
tí (hospodaření v domácnosti, 
rodičovské chování)
Kdy a jak se služba poskytuje?

Pracovníci se s Vámi mohou 
setkat od pondělí do pátku, nej-
častěji v době od 800 do 1630. 
Terénní pracovníky můžete 
kontaktovat na níže uvedených 
telefonních číslech. Během 
Vašeho prvního setkání Vás 
pracovník bude informovat o 
všem důležitém pro Vaši vzá-
jemnou dohodu. O podmínkách 
poskytování, Vašich právech, o 
dokumentaci a možném průbě-
hu řešení Vaší situace.

Kdo službu poskytuje?
Terénní pracovníci jsou zaměst-

nanci Magistrátu města Frýdku-
-Místku, odboru sociálních služeb, 
oddělení sociální prevence. 

Kontaktní adresa je:
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Oddělení sociální prevence
Radniční 1149 
738 22 Frýdek-Místek
Tel.: 558 609 316, e-mail: mero-
va.katerina@frydekmistek.cz
Kontakty na terénní pracovnice:
Aranka Obodová - 774 921 796
Dagmar Kusá - 774 921 797

Terénní práce je realizována 
z finančních prostředků státní-
ho rozpočtu České republiky, 
určených na realizaci progra-
mu „Předcházení sociálnímu 
vyloučení a odstraňování jeho 
důsledků“, podprogram A „Pod-
pora terénní práce“, poskyto-
vaných Úřadem vlády ČR a z 
rozpočtu Statutárního města 
Frýdek-Místek.
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Dětský folklorní soubor 
Ostravička vjel plnou parou do 
nové sezóny. Vše začalo už v 
předposledním prázdninovém 
týdnu na letním soustředění 
souboru, kde děti se svými 
vedoucími začali pracovat na 
nových číslech svého reper-
toáru. O tom, že nezaháleli, 
svědčí i to, že během oněch 
deseti prázdninových dní zvlád-
li rozpracovat více než čtyřice-
timinutový nový program, který 
poté vypilovali a dopracovali na 
svých pravidelných zkouškách.

O tom, jak se jim to povedlo 
a zda se budou nová čísla líbit 
divákům, se už brzy budeme 
moci přesvědčit. Na pátek 21. 
listopadu totiž Ostravička připra-
vila sérii dopoledních koncertů 
pro školy a večerní koncert pro 
veřejnost, který se uskuteční v 
místeckém Kině P. Bezruče v 18 
hodin a na nějž srdečně zveme 
nejen rodiče a další příbuzné 
našich dětí, ale i všechny přátele 

Rosteme s tancem a písničkou
Ostravičky a příznivce folklo-
ru. Po koncertě pak budou mít 
všichni možnost podělit se o své 
dojmy z koncertu, popřípadě si 
sami zazpívat a zatancovat lido-
vé písně a tance při posezení u 
cimbálu ve vestibulu kina.

A na co se můžeme těšit? V 
programu se vystřídají výstupy 
těch nejmenších dětí, jejichž pro-
jev je plný lehkosti a hravosti, s 
výstupy těch starších a nejstar-
ších, v jejichž provedení můžeme 
vysledovat již vážnější tóny 
spojené s chápáním složitosti 
života. Vše je prezentováno pro-
střednictvím tvůrčí práce a origi-
nálním zpracováním krajového 
folklorního materiálu. Na jevišti 
se tak střídají lyrické a něžné dív-
čí tance, například při zpracování 
tanců starodávných, se silou a 
dynamikou chlapeckého projevu, 
například v medvědích tancích. 
Lyrické večerní písně kontrastují 
s písněmi humornými a stejně 
tak i tance vtipné a veselé, plné 

energie, se střídají s volnějšími, 
prodchnutými lyrikou a něhou.

Cílem koncertu je oslovit děti, 
mládež i dospělou veřejnost lido-
vou písní, tancem, hudbou, pohy-
bem a obrazem. Chceme ukázat 
lidovou kulturu v nové podobě a 
prokázat její životnost i v dnešní 
moderní době. Pozorný divák má 
možnost vidět výsledky aktivní-
ho zapojení dětí a mladých lidí 
do procesu tvořivé práce, může 
pozorovat objevování a rozvíjení 
jejich talentu při jevištní práci.

Děti a mládež Ostravičky při-
cházejí na jeviště s otevřeným 
srdcem a snahou poskytnout 
divákům pěknou a milou podí-
vanou, chtějí zaujmout diváky 
všech věkových kategorií. Snad 
se jim to podaří i na jejich nejno-
vějším koncertě.

A pokud na koncert nemůžete, 
tak naši činnost alespoň pod-
pořte svým hlasem – informace 
najdete na www.ostravicka.cz 

Radka Kulichová

Místecké knihkupectví 
Librex představuje v těchto 
dnech soubor unikátních 
fotografií Jaroslava Pešata, 
který se zaměřuje na přírod-
ní motivy a vyrazil na Aljaš-
ku pro jedinečné snímky 
tamějších medvědů.

V ráji huňáčů pořídil pět 
tisíc fotografií, ale o některé 
bohužel v náročných pod-
mínkách přišel. Přesto může 
v Místku představit nádherné 
záběry, z nichž se tají dech. 
Zvlášť když je na vernisáži 
podpořil autentickým vyprávě-
ním o krajině, kde je medvěd 
pánem. „Grizzly se člověka 
bojí, stejně jako my se bojíme 
jich. Když se dostanete do 
jeho bezprostřední blízkosti, 

Výstava fotografií medvědů z AljaškyVýstava fotografií medvědů z Aljašky

JAROSLAV PEŠAT A MEDVĚDI: Fotografování s dávkou adrenalinu.
Foto: Petr Pavelka

což se stalo i nám, jde o to, 
nedívat se na něj, otočit se a jít 

svou cestou. Nesmíte ale mít u 
sebe potraviny a používat jen 
holou vodu, protože on prostě 
jde po potravě,“ vysvětloval 
přítomným. Kromě medvědů 
věnoval na Aljašce pozornost 
i lososům, rybám, které zde 
naplňují svůj osud – vytřou se 
a umřou. „Také medvědi je 
s oblibou loví. Někdy se jen 
postaví pod vodopád a čekají, 
až jim ryby naskáčou rovnou 
do tlamy,“ přiblížil aljašskou 
verzi o pečených holubech 
autor, který patří mezi starší 
generaci fotografů. I pro-
to je jeho aljašská epizoda 
obdivuhodná, protože jej 
tentokrát čekalo mimořádné 
dobrodružství, o které v bes-
kydských lesích nezavadí, i 
když i zde častokrát fotogra-
fuje šelmy. K tématu přírody 
se dostal přes myslivost a 
říká, že s fotoaparátem zažívá 
daleko více vzrušení a zážitků 
než s flintou.  (pp)

Haló, haló, přijďte zas, 
tvořit v předvánoční čas,
zveme všechny lidičky,

dospělé i dětičky,
 na „Pětce“ se bude zpívat,

 ale taky na co dívat.

Vánoční jarmark a akademie na 5. ZŠ

Zveme všechny rodiče i děti na tradiční Vánoční jarmark
a Hudební akademii dne 2. 12. 2008 do naší školy.

Od 14.00 hodin začne ve 
třídách vánoční tvoření, kde si 
můžete vyrobit tradiční i netradič-
ní vánoční ozdoby, poslechnout 
koledy, nakoupit na jarmarku 
výrobky našich žáků, ale také 
třeba jen zhlédnout v 17.00 
hodin hudební akademii, na které 
vystoupí žáci naší školy. Vezměte 
si s sebou pohodovou předvánoč-

ní náladu, chuť k tvoření a třeba i 
malé kapesné na jarmark.

Budete-li si chtít ozdoby 
vyrobit sami, potom nezapo-
meňte 1 jablko, pomeranč, čer-
stvě oloupanou kůru z pome-
ranče, nůžky, lepidlo a tužku.

Všechny Vás srdečně zveme 
a těšíme se na příjemné předvá-
noční koledování s Vámi.

30. října jsme v rámci pod-
zimního pobytu v přírodě 
navštívili Muzeum Beskyd, 
kde jsme zhlédli nádhernou 
výstavu „Létající drahokamy“ 
o kolibřících. Tajemství jejich 
barevného peří a jejich života 
nám poutavým vyprávěním 
objasnila paní průvodkyně.

Výstava nás tak zaujala, 

Létající drahokamy očima dětí
že hned, jak jsme dorazili do 
školy, tak jsme vzali pastelky 
a začali jsme kreslit. I ti z nás, 
kteří výtvarku moc rádi nemají, 
kreslili a kreslili. Je skoro týden 
po naší návštěvě v Muzeu Bes-
kyd a my znovu kreslíme. Co 
kreslíme? Hádejte! Odpověď 
naleznete i s obrázky na stránce
www.specskolynadeje.cz

V LIBREXU: Rej veselých čertíků žáků Střední školy, Základní 
školy a Mateřské školy logopedické na ulici Pionýrů ve Frýdku-
-Místku v místeckém knihkupectví.  Foto: Petr Pavelka



10 Listopad 2008Inzerce

Oslovili jsme dvě kapacity v 
oboru MUDr. Vladimíra Čížka a 
MUDr. Petra Bartoše, aby nám 
zodpověděli následující, pacienty 
nejčastěji kladené dotazy:

Jaká vyšetření poskytujete?
Provádíme všechna vyšetření 

týkající se cévního systému – tzn. 
(lidově řečeno) „od hlavy až po 
patu“. Specializujeme se na vyšet-
ření přívodných mozkových tepen, 
aorty, cév horních a dolních kon-
četin, cév zásobujících ledviny a 
vnitřní orgány. Vyšetření dělají zku-
šení lékaři na moderních přístrojích 
(ultrazvuk, doppler, pletyzmograf, 
kapilaroskop). Za 18 měsíců naší 
existence jsme vyšetřili přes 4000 
pacientů nejen z Frýdku, ale i blíz-
kého a vzdáleného okolí.

S jakými potížemi k vám lidé 
chodí nejčastěji 

Na prvním místě jsou jednoznač-
ně žilní obtíže (křečové žíly a tzv. 
chronická žilní nedostatečnost, která 
se projevuje nejčastěji křečemi v lýt-
kách, pocitem těžkých nohou a otoky 
nohou hlavně během dne a k veče-

Cévní ambulance SAGENA s.r.o.Cévní ambulance SAGENA s.r.o.
odpovídá na dotazy pacientů:odpovídá na dotazy pacientů:

ru). Častá jsou i funkční postižení 
tepen – pocity chladu a změna barvy 
končetin (tzv. Raynaudův syndrom).

Nebezpečnější, ale naštěstí 
méně časté, jsou poruchy pro-
krvení končetin – tedy postižení 
tepen. Při něm dochází k tuhnutí 
lýtek při chůzi, takže člověk musí 
po ujití určité vzdálenosti zpomalit 
nebo zastavit. V tomto stadiu se 
dá léčit (např. angioplastikou nebo 
operačně). Zanedbaná ischemic-
ká choroba dolních končetin může 
vést až k rozvoji defektů na noze a 
pak je již léčitelná velmi špatně.
Jaké možnosti léčby nabízíte?

Poskytujeme ambulantní léčbu 
podobně jako jiné odborné ambu-
lance – tedy po stanovení diagnózy 
předepisujeme léky, případně kom-
presivní punčochy. Máme k dispo-
zici i stacionář k ambulantní aplikaci 
infuzí (dříve se podávaly infuze jen 
za hospitalizace, jejich ambulantní 
podání šetří váš čas i peníze). Navíc 
úzce spolupracujeme se specializo-
vanými pracovišti ve všech okolních 
nemocnicích (Frýdek, Ostrava-Vít-

kovice, FN Ostrava, Třinec-Podlesí), 
takže jsme schopni pacienta objed-
nat cíleně tam, kde se mu dostane 
kvalitní péče. 
Nabízíte nějaké výhody oproti 

jiným pracovištím?
Zdůraznili bychom tři přednosti:

1) Na jiných pracovištích probíhá 
cévní vyšetření „na několik etap“ 
– pacient nejdříve navštíví ambulan-
ci, z ní je doporučen k přístrojovému 
vyšetření a s výsledkem se opět 
vrací do ambulance. U nás máme 
přístroje na jednom pracovišti a 
jsme schopni pacienta  vyšetřit kom-
pletně najednou. Tím ušetří jednu až 
dvě návštěvy (a tedy i poplatky).

2) Objednáváme pacienty na 
přesný čas – tedy to, co minister-
stvo plánuje v budoucnu  zavádět, 
v cévní ambulanci v Sageně již 
dávno funguje. Samozřejmě, může 
se vyskytnout akutní případ nebo 
komplikovanější pacient, který trvá 
déle, ale zpoždění bývá minimální.

3) Máme krátké objednací doby 
(14 dnů), akutní případy vyšetřuje-
me po telefonické  domluvě ihned, 
a pokud je období zvýšeného 
náporu pacientů, pružně ordinační 
hodiny přidáváme. 
Slyšeli jsme o kmenových buň-

kách? Můžete nám poradit?
Ano, spolupracujeme s FN 

Ostrava, máme velmi přesné infor-
mace o možnosti léčby kmenovými 
buňkami a jsme schopni pacientovi 
poradit a před aplikací kmenových 
buněk jej i vyšetřit – takže mu ušet-
říme jednu cestu do Ostravy. Nutno 
ale říci, že léčba kmenovými buň-
kami je zatím ve fázi experimentu 
a je vyhrazena jen pro pacienty s 
nehojícími se defekty na dolních 
končetinách, u nichž byly vyčerpá-
ny ostatní možnosti léčby. 
Cévní ambulance SAGENA s.r.o., 

Jiráskova 457, Frýdek-Místek, 
internet: www.sagena.cz 

Telefon: pevná linka 558 441 000,
mobil 739 911 111,

e-mail: recepce@sagena.cz

V roce 2004 při privatizaci 
poslední části státního podílu v 
OKD a.s. stát stanovil v podmín-
kách prodeje také předkupní právo 
stávajících nájemníků na byty OKD 
a podmínky jejich odprodeje. Vše 
obsahuje Usnesení vlády ČR č. 
904 ze dne 15. září 2004. Vlastník 
OKD Zdeněk Bakala v roce 2005 
opakovaně veřejně v médiích slíbil 
odprodej bytů za podmínek sjedna-
ných se státem (cena bytu cca 50 
000 Kč). Později však převodem 
bytů z OKD na RPG Byty porušil 
toto Usnesení vlády a nyní odmítá 
dodržet i další podmínky. Po třech 
letech tvrdí, že nic takového neslí-
bil, žádné takové závazky nemá a 
že byty nejsou na prodej. 

Naše Sdružení nájemní-
ků BYTYOKD.CZ vzniklo v 
lednu 2008, aby hájilo zájmy 
nájemníků a zejména právo na 
odkoupení jejich bytů. Mapuje 
rovněž nemravné jednání RPG 

Veřejné setkání Sdružení 
nájemníků BYTYOKD.CZ

Byty. Další podrobné informace 
najdete na www.bytyokd.cz.

Zveme vás na veřejné setkání 
25. listopadu 2008 v 17.30 hod. 
v Kině Petra Bezruče, kde vás 
budeme informovat o dosažených 
úspěších, dalších plánech a právní 
analýze problému, kterou pro nás 
zpracovala JUDr. Hana Marva-
nová, z níž vyplývá velmi reálná 
naděje na úspěch našeho snažení. 
Máte-li zájem o svůj byt a jeho 
budoucnost, přidejte se k nám. Na 
uvedené webové adrese si můžete 
stáhnout přihlášku do Sdružení a 
vyplněnou ji přinést s sebou. 

Přijďte nás podpořit, abychom 
nedopadli jako Bakalovi nájemní-
ci na Kladensku. Nechceme přijít 
o střechu nad hlavou, ani být 
zdrojem snadných příjmů rádoby 
seriózních podnikatelů. Těšíme 
se na váš zájem a podporu.
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Zdeněk Pavlíček tisk. mluvčí
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Proč chce opozice odvolat primátorku?
(Pokračování ze strany 1)

Po těchto dvou zásadních semi-
nářích putoval IPRM ke schválení 
do Rady města a do Zastupitel-
stva města dne 16. června 2008. 
Ze všech přítomných zastupitelů 
(37) nikdo nehlasoval proti! Nikdo 
se nezdržel hlasování! Pouze tři 
zastupitelé nezmáčkli při samot-
ném hlasování žádné tlačítko 
– oba dva zastupitelé za Nezá-
vislé a jeden člen ODS. Dnes se 
už ale nedozvíme, zda zrovna při 
samotném hlasování nebyli mimo 
sál, a kdyby byli přítomni, tak by 
materiál třeba podpořili též. 

Zásadní ovšem je, že tento 
materiál podpořil jak předse-
da klubu zastupitelů ODS pan 
Rafael Kučík, tak předseda klubu 
zastupitelů KDU-ČSL pan Josef 
Vojvodík, a dokonce někteří opo-
ziční zastupitelé tenkrát nešetřili 
chválou na právě schvalovaný 
dokument. Pan Petr Hartmann 
(KDU-ČSL) na mikrofon řekl: 
„Ten materiál vítám, já myslím, že 
je dobře zpracovaný a je dobře, 
že vznikl.“ A jeho opoziční kolega, 
pan Pavel Kocich (Sdružení ODS, 
KDU-ČSL a Občané pro Frýdek-
-Místek), dodal: „Myslím si, že je to 
profesionálně zpracovaný doklad, 
který určitě město musí mít.“ 

Je opravdu zarážející, že 
ODS a KDU-ČSL čtyři měsíce 
před volbami chválí a schválí 
Integrovaný plán rozvoje naše-
ho města, aby jej čtvrt roku nato 
v rámci své volební kampaně 
naprosto zkritizovala a snažila 
se zdiskreditovat paní primátor-
ku v senátních volbách.

Poté, co zastupitelstvo naše-
ho města drtivou většinou schvá-
lilo IPRM připravený zkušenou 
společností Technoexport, a.s., 
jsme jej odevzdali do Ostravy 
na Úřad regionální rady (ÚRR) 
Moravskoslezsko, který jej má 
hodnotit. Při předávání se pro-
vádí kontrola všech náležitostí, 
a tak se mohou jednotlivá města 
okamžitě dozvědět, zdali mají 
něco špatně. Pouze dvě města 
z celého našeho kraje nemusela 
nic dokládat a doplňovat. Byla to 
Ostrava a Frýdek-Místek! Už to 
je jeden z důkazů, že náš IPRM 
byl opravdu zpracován kvalitně 
a bez formálních chyb, a ne s 
chybami, jak se vyjádřili někteří 
krajští zástupci ODS.

Když mne tehdejší náměstek 
hejtmana pan Pavel Drobil (ODS) 
seznamoval po asi dvouměsíčním 
hodnocení na ÚRR s výsledkem 
našeho města, byl jsem překva-
pen, ne-li zděšen. Podle jejich 
propočtů jsme nedosáhli na 
nutnou hranici 60 bodů, získali 
jsme pouze 55,84! Když jsme se 
hlouběji zabývali krajským hodno-
cením, došli jsme bohužel k závě-
ru, že někdo při hodnocení musel 
udělat chybu! Jeden příklad za 
vše – za soulad našeho IPRM s 
nadřazenými dokumenty (Stra-
tegický plán města, Strategické 
dokumenty kraje) jsme obdrželi 
0 bodů ze 100, přičemž na stra-

nách 107 až 113 v našem IPRM 
je detailně rozepsáno, jakým 
způsobem se prolínají všechny 
tyto dokumenty. Za 7 stran textu 
0 bodů! Ředitel Sekce pro čerpání 
fondů EU z Technoexportu, který 
měl na starost zpracování naše-
ho IPRM, jen nevěřícně kroutil 
hlavou a konstatoval, že se s 
takovým postupem nikde v celé 
České republice nesetkal.

S ředitelem Úřadu regionální 
rady panem Sventkem jsme se 
domluvili na svolání technického 
jednání, na kterém se budeme 
snažit za naše město obhájit 
nesouhlas s předloženým hod-
nocením. Toto jednání proběhlo 
přímo na ÚRR a trvalo asi dvě 
hodiny, přítomni byli tři hodnotitelé, 
dva zástupci Technoexportu včet-
ně pana ředitele, manažer našeho 
IPRM pan Pavel Osina a já. Po 
dlouhých debatách jsme došli 
k závěru, že bodové hodnocení 
našeho IPRM by se mělo změnit z 
původních 55,84 bodu na nějakých 
70,95 bodu, tedy šedesátibodovou 
hranici snadno překročíme. Ředi-
tel ÚRR mi před tímto jednáním 
osobně sdělil, že v případě, že zde 
nalezneme jakékoliv body navíc, 
výsledné hodnocení se změní. 
Nestalo se tak! Výbor regionální 
rady, který hodnocení na závěr 
schvaluje a je složen převážně ze 
zástupců ODS a KDU-ČSL, dostal 
od ředitele ÚRR materiál s bodo-
vým hodnocením 55,84!

Domníváme se, že celá kam-
paň, která vznikla kolem schva-
lování našeho IPRM, byla zcela 
záměrně vytvořena před senátními 
volbami, aby poškodila paní primá-
torku. Proč opozice tvrdí, že paní 
primátorka může za to, že Statu-
tární město Frýdek-Místek přišlo o 

peníze z EU, když to není pravda? 
Výbor regionální rady, který schva-
luje rozdělení těchto financí jednot-
livým městům, doposud nerozhodl 
o dotaci pro Frýdek-Místek. Lidové 
rčení říká, nevyhrnuj nohavice, 
dokud je brod daleko. Nehledě 
na to, že ÚRR nechal vyčleněno 
9,25 milionů euro pouze pro naše 
město, které si ve chvíli, kdy Výbor 
regionální rady náš IPRM schválí, 
můžeme vybrat! Nepřišli jsme tedy 
ani o jednu korunu. Dokonce pan 
ředitel ÚRR v médiích oznámil, 
že pokud by nám IPRM schválili 
spolu s ostatními městy, přidělili by 
nám částku jen o málo vyšší než 
7 milionů euro, takže paradoxně 
na celé této politické estrádě naše 
město vydělá zhruba 2 miliony 
euro, tedy asi 50 milionů korun!

Proč tedy chce ODS a KDU-
-ČSL odvolat paní primátorku, 
když jsme o nic nepřišli, a dokon-
ce na tom můžeme i získat ještě 
více? Proč opozice tvrdí, že jsme 
žádali o málo finančních pro-
středků, když sama nepřišla ani 
s jedním nápadem či projektem, 
který by byl zařazen do IPRM? 
Proč v červnu schválila IPRM a 
chválila tento dokument, když v 
říjnu jej kritizuje? Proč Regionální 
rada pod vedením ODS a KDU-
-ČSL nezměnila bodové hodno-
cení našeho IPRM, když jsme na 
to měli nárok? Proč chce opozice 
svolávat mimořádná zastupitelstva 
města, která stojí daňové poplatní-
ky nemálo peněz, když se ani neú-
častní řádných jednání zastupitel-
stva a nevykonává tak řádně práci 
zastupitele obce? Proč když ODS 
a KDU-ČSL něco svými zastupiteli 
odhlasuje, nechce nést politickou 
zodpovědnost?  Michal Pobucký,

náměstek primátora

I Frýdek-Místek už má babybox
(Pokračování ze strany 2)

V případě, že box bude mít 
poruchu nebo dojde k výpadku 
elektrické energie, automaticky se 
uzamkne, aby nemohlo dojít k jeho 
použití. Jednou týdně je navíc pro-
vedena fyzická kontrola funkčnosti 
signalizace babyboxu sestrami 

dětského oddělení nemocnice.
„Snažíme se o celkovou 

humanizaci prostředí nemocnice, 
což zapadá do celkové strategie 
našeho zdravotnického zařízení,“ 
dodal závěrem Miroslav Přádka, 
ředitel nemocnice a frýdecko-
místecký zastupitel.  (pp)



12 Listopad 2008Odbory

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení
na funkci vedoucí/ho oddělení účtárny finančního odboru,

Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Druh práce: vedoucí oddělení účtárny
Místo výkonu práce: Město Frýdek Místek 
Platová třída: 10. (platový stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle ustanovení § 4 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně 
samosprávných celků, ve znění pozdějších před-
pisů (včetně předpokladů dle zákona č. 451/1991 
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady 
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 
a organizacích České a Slovenské federativní 
republiky, České republiky a Slovenské republi-
ky, ve znění pozdějších předpisů)

2. minimálně středoškolské vzdělání ekono-
mického směru

3. praxe v oblasti účetnictví minimálně 5 let, 
vedení účetnictví celého subjektu výhodou

4. občanská bezúhonnost doložená výpisem z 
Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce 

Pokud uchazeč nebude mít k dispozici výpis z 
Rejstříku trestů v termínu do 1. 12. 2008, postačí k 
tomuto datu předložit písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál dokumentu bude doda-
tečně předložen při samotném výběrovém řízení.

5. znalost 
• legislativy:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů
- vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se prová-

dějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, které jsou územně samospráv-
nými celky, příspěvkovými organizacemi, státními 
fondy a organizačními složkami státu

- České účetní standardy pro účetní jednotky, 
které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 320/2001 Sb., 

• práce s PC – Word, Excel, elektronická pošta
Náležitosti přihlášky:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o 
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit mj. tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
a dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
- lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.

Zaslané materiály budou uchazeči vráceny 
spolu s písemným vyrozuměním o výsledku 
výběrového řízení, pokud s ním nebude uzavřen 
pracovní poměr.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte v 
zalepené obálce s označením „Výběrové řízení 
– neotvírat“ a s uvedením adresy podavatele do 
1. 12. 2008 na adresu:

Magistrát města Frýdku-Místku
finanční odbor
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
V přihlášce uveďte i číslo telefonu, popř. e-mailo-

vou adresu, abychom vás mohli aktuálně informo-
vat o přesném datu a hodině výběrového řízení.

Odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Magistrátu města 
Frýdku-Místku oznamuje všem 
zájemcům o finanční příspěvek z 
Kulturního fondu, že nové tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-
nost nebo podporu konání jednot-
livých akcí v roce 2009 je možné 
vyzvednout na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy nebo 
ze stojanu u informací v přízemí 
budovy Magistrátu města Frýdku-
-Místku na ul. Radniční 1148. 
Tiskopis je možné získat i na 
webových stránkách města (www.
frydekmistek.cz/radnice/tiskopisy, 
pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Kulturní fond je určen k podpo-
ře činnosti zejména neziskových 
organizací, souborů, skupin, klubů 
i jednotlivých občanů, kteří zajišťují 

Neinvestiční dotace z Kulturního fondu 
Statutárního města Frýdku-Místku na rok 2009

kulturní aktivity pro občany města 
Frýdku-Místku. Trvalý pobyt nebo 
sídlo žadatele se musí nacházet 
na katastrálním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-
nost, nájmy či provoz zařízení s 
požadovanými přílohami je nutno 
zaslat na odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy nebo podat 
na podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
nejpozději do 31. prosince 2008. O 
dotace na jednotlivé akce je mož-
no požádat ve dvou termínech, a 
to do 31. prosince 2008 a do 15. 
června 2009. Na žádosti o dotaci 
odeslané po tomto termínu nebude 
brán zřetel.

Doporučujeme všem žadatelům 
prostudovat si nový Statut kulturní-
ho fondu, který je rovněž k dispozi-
ci na webových stránkách města.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Fondu výchovy, vzdělá-
vání a zájmových aktivit, že nové 
tiskopisy žádostí o dotaci na celo-
roční činnost nebo podporu konání 
jednotlivých akcí v roce 2009 je 
možné vyzvednout na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odbor škol-
ství, kultury, mládeže a tělovýcho-
vy nebo ze stojanu u informací v 
přízemí budovy Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit Statutárního města Frýdku-Místku na rok 2009

1148. Tiskopis je možné získat i na 
webových stránkách města (www.
frydekmistek.cz/radnice/tiskopisy, 
pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Fond výchovy, vzdělávání a 
zájmových aktivit je určen k pod-
poře volnočasových, zájmových 
a výchovně vzdělávacích aktivit 
přednostně pro děti a mládež 
města Frýdku-Místku. Trvalý pobyt 
nebo sídlo žadatele se musí nachá-
zet na katastrálním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-

Odborná porota fotografické 
soutěže „Teplo pro život“ vybrala 
sedm nejlepších snímků, jejichž 
autoři obdrželi hodnotné ceny. 
Tuto soutěž vyhlásila letos v 
únoru společnost Distep, která je 
distributorem tepla a teplé vody 
na území města Frýdek-Místek.

Porota již druhého ročníku této 
veřejné soutěže zasedala 24. září 
v prostorách společnosti Distep ve 
složení: Ing. Eva Richtrová – pri-
mátorka Frýdku-Místku, Ing. Petr 
Jonas – ředitel společnosti Distep, 
Ing. Svatopluk Eliáš – vedoucí 
marketingu společnosti Distep, 
Ing. Soňa Plháková – konzultant v 
oboru marketingu a reklamy a pro-
fesionální fotograf Ivan Korč. 

Porota měla před sebou velmi 
obtížnou práci, protože musela 
vybrat nejlepší fotografie z celkem 
251 soutěžních snímků. Mezi nej-
důležitější kritéria výběru patřilo 
nejenom dodržení tématu, foto-
grafova originalita a atmosféra, 
ale také technika a smysl pro cel-
kovou kompozici. Úroveň snímků 
byla velmi vyrovnaná, a proto byly 
v letošním roce uděleny dvě třetí 
ceny v kategorii „Ostatní“ – sou-

Druhý ročník fotosoutěže Distepu „Teplo pro život“ měl velký ohlas
těžící nad patnáct let.

Motivy byly letos ještě zajímavější 
a pestřejší než loni, kdy se soutěže 
zúčastnilo jen pár desítek odváž-
ných fotoamatérů. Je také zajímavé, 
že na prvních třech místech v obou 
kategoriích se letos umístily výhrad-
ně práce žen a dívek. 

Vítězná fotografie v kategorii 
„Ostatní“ s názvem „Tanec při 
východu slunce“ od Martiny Hrneč-
kové zachycuje dynamickou kom-
pozici tří tančících postav. Práce se 
skupinou lidí v otevřeném prostoru 
patří navíc mezi ty opravdu nároč-
né fotografické techniky, což nám 
potvrdil i profesionální fotograf Ivan 
Korč. Další výjimečnou fotografií, 
která zcela zaslouženě získala dru-
hé místo, je snímek téměř pohád-
kových hub, které vypadají, jako 
by je sklář vyfoukal z barevného 
skla. Jeho autorka Karolinka Tele-
ková ho pojmenovala „Slunce, jako 
zdroj tepla pro život“. Třetí místo 
přiřkla porota hned dvěma fotoa-
matérkám. Zatímco snímek „Bes-
kydská chalupa v zimě“ od Danuše 
Gurecké evokuje téměř ladovskou 
zasněženou idylu, fotografie „Svatý 
Jošt“ od Lenky Šindlerové zachy-

nost a jednotlivé akce s požadova-
nými přílohami je nutno zaslat na 
odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy nebo podat na poda-
telně do 31. prosince 2008. Žádos-
ti o dotace na jednotlivé akce je 
možno podávat i v průběhu roku 
2009. Na žádosti o dotaci na celo-
roční činnost odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadatelům 
prostudovat si nový Statut fondu 
výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit, který je rovněž k dispozici 
na webových stránkách města.

cuje známý frýdecko-místecký 
kostel, na jehož tmavou zeď klepou 
nesmělé paprsky zimního slunce.

V kategorii „Děti do patnácti let“ 
získala první místo Radka Kolonič-
ná s obrázkem slunečnice a odpo-
čívajícího motýla s názvem „Vyhří-
vám se na sluníčku“. Druhé místo 
obsadil snímek od Anny Cidlíkové, 
který zachycuje sluncem prokresle-
nou siluetu pavouka v síti s názvem 
„Podvečerní slunění“. Pomysl-
nou bronzovou medaili si odnáší 
úsměvná fotografie bílého pejska 
od Nikoly Literákové pojmenovaná 
„To chce klid a nohy v teple“.

Společnost Distep děkuje touto 

cestou všem nadšeným fotoama-
térům, kteří zaslali své snímky do 
soutěže. Výběr těch nejzajímavěj-

ších fotografií se objeví na webo-
vých stránkách společnosti a ve 
firemním časopisu.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k. ú. Místek
1) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 

- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve městě, 
kde pravidelně zajíždí mobilní sběr-
na, a na sběrné dvory může občan 
města Frýdek-Místek bezplatně 
přinést tyto nebezpečné odpady, 
velkoobjemové odpady a elektroza-
řízení: - nebezpečné odpady a ostat-
ní odpady: mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, zbytky barev, laků, ředi-
del, televizory, obrazovky, monitory, 
počítače, autobaterie a monočlánky, 
použité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné léky, 
lednice, mražáky, zářivky, výbojky, 
sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané !!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, telefo-
ny a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kauflandu  18. 11. - 20. 11.
U Billy  25. 11. - 27. 11.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr nebezpečných složek komu-
nálního odpadu v našem městě pro-
vádí Frýdecká skládka a.s., tel. 558 
627 047, 558 438 330, 558 636 251.

C – Ceny a poplatky za skládkování
Jakékoliv nakládání s odpadem 

je služba, která je zpoplatněna a 
původce odpadů ji hradí firmě, která 
provádí odstraňování tohoto odpadu. 

Dle druhu odpadu a způsobu 
jeho skládkování nebo odstraňo-
vání jsou i různé ceny a poplatky. 
Jedná se například o skládkování 
směsného komunálního odpadu, 
skládkování, resp. odstraňování 
nebezpečného odpadu, odstra-
ňování biologicky rozložitelného 
odpadu, využití tříděného odpadu 
(sklo, plast, papír). Celková výše 
ceny a poplatků se odvíjí od plat-

ného zákona o odpadech.
Pro ilustraci je možno uvést 

složení ceny pro skládkování 
směsného komunálního odpadu.

Tento odpad se ukládá na 
skládku a cena za uložení odpadu 
se skládá ze tří složek:

1. ze základní ceny, tj. částky 
provozních nákladů – nákladů 
spojených s uložením a hutněním 
odpadu, náklady na vybudování 
skládky, odvoz skládkových vod, 
monitoring apod.

2. z poplatku za uložení odpadu – 
tento poplatek je odváděn v plné výši 

městu nebo obci, na jehož území se 
skládka nachází (v roce 2008 je výše 
tohoto poplatku 400 Kč/tuna)

3. z rekultivační rezervy – tj. 
částka, která je odváděna na rekul-
tivační fond, který slouží k rekulti-
vaci skládky a na následnou péči o 
skládku po dobu 30 let po ukonče-
ní skládkování (v roce 2008 je výše 
rekultivační rezervy 100 Kč/tuna). 
Tento fond je možno čerpat pou-
ze na práce spojené s rekultivací 
skládky a po předchozím souhlasu 
Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje.

Sběr nebezpečných odpadů v místních částech města F-M
Dne 22. 11. v Lískovci a ve Ska-

lici proběhne sběr nebezpečných 
odpadů. Nebezpečné odpady od 
občanů zdarma odeberou pracov-

níci společnosti Frýdecká skládka, 
a. s. Se sběrem nebezpečných 
odpadů bude prováděn i sběr vel-
koobjemových odpadů.

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů:
Dne 22. 11. 2008

Skalice:
Záhoří - u žampi.  7:30 - 8:00
u kostela  8:10 - 8:40
u kulturního domu  8:50 - 9:20
Kamenec rozcestí  9:30 - 10:00

u lávky na Dobrou 10:10 - 10:40
u vrby 10:50 - 11:20
Lískovec:
u hřiště 12:10 - 12:25
u hasič. zbroj. 12:35 - 13:05
točna Hájek 13:15 - 13:45

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, 

V letošním roce probíhá 
poslední etapa povinné výmě-
ny občanských průkazů, která 
se vztahuje na všechny typy 
občanských průkazů bez stro-
jově čitelných údajů, které byly 
vydány do 31. prosince 2003. 

Občanské průkazy se strojo-
vě čitelnými údaji (zelené karty) 
vydané do 31. 12. 2003 se nemě-
ní a platí po dobu v nich uvede-
nou. Povinná výměna se týká 
pouze občanských průkazů, které 
neobsahují strojově čitelnou zónu 
(dva řádky písmen a číslic v dolní 
polovině přední strany občanské-
ho průkazu). Povinná výměna je 
zdarma.

Povinná výměna se nevztahu-
je na občanské průkazy vydané 
občanům narozeným před 1. led-
nem 1936, pokud v nich není doba 
ukončení platnosti vyznačena 

Povinná výměna občanských průkazů
konkrétním datem a všechny údaje 
uvedené v občanském průkazu 
jsou aktuální.

O výměnu dokladů je nezbyt-
né požádat nejpozději do 30. 
listopadu 2008. Z tohoto důvo-
du vyzýváme všechny občany, 
kterých se tato povinná výměna 
týká, aby tak učinili již nyní a 
nečekali až na konec stanovené 
lhůty. Předejdou tak nepříjem-
nostem, které jsou s nesplně-
ním povinnosti vyměnit si včas 
občanský průkaz spojené. 

Žádost o vydání občanského 
průkazu můžete ve Frýdku-Místku 
podat na oddělení evidence oby-
vatel, občanských průkazů a ces-
tovních dokladů Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Palackého 115 (2. 
NP, přepážkové pracoviště). K 
žádosti je nutno doložit dosavadní 
občanský průkaz a jednu fotografii 

o rozměrech 35 x 45 mm. V přípa-
dě požadavku občana o zapsání 
nepovinných údajů, které nejsou 
uvedeny v dosavadním občanském 
průkazu, je také nezbytné předložit 
doklady k ověření požadovaných 
údajů (např. doklad o získání aka-
demického titulu, oddací list, rodné 
listy dětí ve věku do 18 let). Žádost 
lze podat osobně nebo prostřed-
nictvím jiné osoby, která se nemusí 
prokazovat plnou mocí.

Informace o platnosti vydaných 
občanských průkazů získáte také v 
kancelářích č. 252 a č. 251.

Úřední hodiny oddělení eviden-
ce obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů:
pondělí, středa 08:00 – 17:00 h.
čtvrtek 08:00 – 15:00 h.

Vaše případné dotazy rádi zod-
povíme na telefonních číslech 558 
609 455 nebo 558 609 458.

Nefunkční zářivky a výbojky 
nepatří do kontejneru se směsným 
komunálním odpadem, protože 
z nich mohou při rozbití unikat 
nebezpečné látky. 

Správným místem pro vyřazené 
světelné zdroje (trubicové zářivky, 
kompaktní úsporné zářivky a výboj-
ky) jsou sběrné dvory (ve Frýdku, ul. 
Hlavní „Pod estakádou“ – u vjezdu 
do objektu závodu Slezan 09, v 
Místku ul. Svazarmovská 88 za 
Lidlem – objekt společnosti Sběrné 
dvory, s.r.o. nebo v areálu Frýdecké 
skládky a.s. na Panských Nových 
Dvorech), popř. mobilní sběrna (ta je 
umístěna na vybraných parkovištích 
na územní města Frýdek-Místek, 
aktuální umístění mobilní sběrny je 
zveřejněno na internetových strán-
kách města Frýdek-Místek nebo 
zde ve Zpravodaji Rady města 
Frýdku-Místku), které slouží jako 
místo bezplatného zpětného odběru 
elektrozařízení z domácností. Mimo 
vysloužilých televizí a ledniček tady 
můžete bezplatně odevzdat i zářivky 

Neházejte zářivky do popelnic
nebo úsporky. Najednou lze přinést 
maximálně třicet kusů, ale po před-
chozí dohodě s provozovatelem 
sběrného dvora jich můžete vrátit 
i více. Tyto světelné zdroje však 
musí být celé a nepoškozené. Jinak 
nepodléhají bezplatnému zpětnému 
odběru a město je likviduje za popla-
tek jako odpad. 

Dalším místem, kde je možné 
zdarma odevzdat použité zářivky, 
jsou prodejny, ve kterých tyto výrob-
ky nakupujete. V prodejně vám vez-
mou zpět tolik kusů použitých světel-
ných zdrojů, kolik kupujete nových. 
Při nákupu musí být zákazník infor-
mován o způsobu a možnostech 
zpětného odběru použitého elek-
trozařízení. V případě, že zákazník 
v obchodě tuto informaci nedostane, 
je prodejce povinen od něj stará 
elektrozařízení odebrat v neomeze-
ném množství, aniž by jejich odběr 
vázal na nákup nových výrobků. 
Poslední prodejci pak mohou tyto 
odebrané světelné zdroje odevzdat 
v nejbližším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru 
použitých elektrozařízení, který 
zajišťují společnosti EKOLAMP, 
Asekol a Elektrowin, snižuje počet 
černých skládek a šetří obcím pení-
ze. Kolektivní systém EKOLAMP 
vybavuje sběrné dvory speciálně 
označenými kovovými nádobami a 
zajišťuje jejich výměnu za prázdné. 
Nepoškozené světelné zdroje jsou 
pak na náklady EKOLAMPu pře-
pravovány k recyklaci. 

Statutární město Frýdek-Místek 
má zájem, aby se množství ode-
vzdaných použitých lineárních a 
úsporných zářivek stále zvyšovalo, 
a proto uzavřelo smlouvu o zpět-
ném odběru s kolektivním systé-
mem EKOLAMP. Pomoci můžete 
i vy – žádnou zářivku ani úsporku 
neházejte do popelnice nebo do 
kontejneru. Tam se s největší 
pravděpodobností rozbijí. Pokud 
se však v nepoškozeném stavu 
dostanou k recyklaci, bude možné 
z nich více než devadesát procent 
materiálu (sklo, hliník) využít. 

Odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Magistrátu města Frýd-
ku-Místku oznamuje všem zájem-
cům o finanční příspěvek ze sportov-
ního fondu, že nové tiskopisy žádostí 
o dotace na celoroční činnost nebo 
podporu konání jednotlivých akcí v 
roce 2009 je možné vyzvednout ze 
stojanu u informací v přízemí budo-
vy Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, případně na 
odboru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy. Tiskopis je možné zís-
kat i na webových stránkách města 
(www.frydekmistek.cz/radnice/tisko-
pisy, pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Neinvestiční dotace ze sportov-
ního fondu jsou určeny výhradně 
k podpoře sportovních organizací 
pracujících s dětmi a mládeží (vč. 
sborů dobrovolných hasičů na 

Neinvestiční dotace ze sportovního fondu
Statutárního města Frýdek-Místek na rok 2009

požární sport dětí) a zdravotně 
postiženými sportovci. Organizace 
musí mít sídlo ve Frýdku-Místku a 
působit na území města. Dotace 
nebudou poskytovány podnikatel-
ským subjektům a sportovním klu-
bům zařazeným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy žádostí 
o dotaci na celoroční činnost a jed-
notlivé akce s požadovanými aktu-
álními přílohami je nutno podat na 
podatelně Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148 nejpozději do 
31. prosince 2008. Žádosti o dotace 
na jednotlivé akce je možno podávat 
i v průběhu roku 2009. Na žádosti o 
dotace na celoroční činnost odeslané 
po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Doporučujeme všem žadatelům pro-
studovat si nový statut sportovního 
fondu, který je rovněž k dispozici na 
webových stránkách města.

zbytky barev, laků, ředidel, autoba-
terie, monočlánky, zářivky, výboj-
ky, prošlé a nepotřebné léky.

Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, kober-

ce, matrace apod.  Odbor ŽPaZ
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083, www.kinovlast.cz

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

otevřeno duben-říjen 
v pátek 9-17 h., sobota 9-12 hod.

Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.cz,

603 542 619

Muzea v Chlebovicích

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz
kulturnidumfm@seznam.cz
www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

KOUZELNÝ KOUTEK
náměstí Svobody 16

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840

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

Tel.: 558 647 366, Mob.: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h.

Nově Út pouze 14.30 – 17.00!!! 

Sobota 15. listopadu ve 1430 h - Kino Petra Bezruče
MICHAL JE KVÍTKO 

aneb pokropte ho vodou a nikdy nezvadne
A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Micha-
lově zahrádce. Kopretina zpívá, palma tančí a 
kaktus do všeho mluví. Konev má rýmu a umělá 
kytka z toho má legraci!
vstupné: 140 Kč. Vstupenky nerezervujeme!!!
Dítě do tří let v doprovodu dvou dospělých platí-
cích – vstup zdarma!
Výstavy:
1.11. - 3.12. – chodby Národního domu
Fotoreportáž Karla Fryše z cesty po Austrálii, 
Novém Zélandu a USA

Neděle 16. listopadu v 15.00 hodin 
Divadlo Kapsa Andělská Hora

KTERAK BERUŠKA UŠKA O SEDMOU 
TEČKU PŘIŠLA

Činoherní pohádka o malých broučcích, kteří 
uspořádají na louce bál. Děti se seznámí s 
broukem Oukem, beruškou Uškou, šnekem 
Ekem a malým chlapcem Péťou Zahrádkou.

vstupné: 50 Kč
Úterý 18. listopadu v 19.00 hodin

THE BACKWARDS – Beatles revival
Skupina je jedním z nejlepších revivalů na 
světě, největším úspěchem je dvojnásobné 
vítězství na BEATLEFESTU v New Yorku v 

létech 1998 a 2003. Několikrát také vystoupili v 
slavném CAVERN CLUBU v Liverpoolu.

vstupné: 250 a 200 Kč
Neděle 23. listopadu v 15 hodin

Liduščino divadlo Praha
VÁNOČNÍ DIAMANT

Činohra s luminiscencí pro nejmenší. Vánoční 
pohádka o jednom kouzelném diamantu, o 

andílkovi a nezbedném čertovi.
vstupné: 50 Kč

Pátek 28. listopadu v 19.00 hodin
KAREL PLÍHAL

V pořadu zazní nové písně z chystaného CD 
„Vzduchoprázdniny“, které vyjde na jaře 2009. 
Dostane se i na starší písničky, protože Plíhal 
bude také trochu vzpomínat – letos je to už 30 
let, co se poprvé objevil na pódiu. Po úspěš-
ném pořadu „Nebe počká“ představí divákům 
pořad s jednoduchým názvem „Karel Plíhal“.

vstupné: 200 Kč
Neděle 30. listopadu v 15.00 hodin 

Umělecká agentura Aleny Bastlové Opava
O ZLÉ KRÁLOVNĚ

Výpravná hudební činoherní pohádka na 
motivy českých klasických pohádek.

vstupné: 50 Kč
Výstavy

3. - 30. listopadu
Východ slunce v Beskydech a Světlo 

Východu v Himalájích
Výstava fotografií Michala Chýlka.

KINO
Středa 19. 11. v 17.00 a v 19.30 hod.
HELLBOY II: Zlatá armáda /USA
Další filmové dobrodružství nezdolného tvora z 

komiksu. Tentokrát bojuje s vládcem elfí říše.
Čtvrtek 20. – neděle 23.11. 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ 

6. ročník soutěžní putovní filmové přehlídky 
dobrodružství, adrenalinu, extrémů a cestopisů

PROGRAM
Čtvrtek 20. 11. v 19.00 hod.

Cesta 626 /ČR – reportáž z výstupu horolezců 
na tatranský Ganek
Knocking on Heaven´s Door /ČR – base jumping 
– krásy a úskalí nového adrenalinového sportu
Eiger speed riding/Eiger rychlá jízda /Francie 
– Free ride na lyžích z Eigeru s použitím padáku
The Race/Závod /Německo – závod paraglidis-
ty a lezce v italských Dolomitech
Viva freediving /ČR – světový rekord ve freedi-
vingu v Ostravě – 120 km za 24 hodin
Planeta lidí – výpravy za domorodci Nové 
Guinee – Kombajnové /ČR – nebezpečný 
kmen Kombajů
Jozef Juzek Psotka – Radosť zo života /SK 
– dokument o slavném slovenském horolezci a 
tragédii na Everestu

Pátek 21. 11. v 17.30 
Des hommes sur la montagne/Vysokohorští 
vůdci /Belgie, Francie 
– předávání zkušeností novým vysokohorským 
vůdcům v Chamoniax
Krumlovský vodácký maraton 2007 /ČR – 5. 
ročník největšího vodáckého maratonu v ČR
The Last Sanctuary/Poslední svatyně /Fran-
cie – Francouzská Polynésie – domov mnoha 
druhů živočichů

ve 20.00 hod.
Venezuela – ztracený svět vodopádů /ČR 
– cestopis 
Dotek Arktidy /ČR – splnění velkého snu v krá-
lovství ledních medvědů – Arktidě
Sen o nejtěžší hoře světa/ ČR – dokument o 
výstupu na K2 v roce 2007

Sobota 22.11. v 15.00
A Russian Wave/Ruské vlnění /Kanada 
– nové divoké řeky na SV Ruska
Cliff Basecamp /ČR – lezení party kamarádů 
na ostrově Hvar
Everest: A climb for Peace/Everest: lezení 
pro mír /USA – charitativní výstup na Everest

v 17.30.
Red Bull X Alps 2007 /ČR – extrémní závod v 
paraglidingu – přelet Alp
On the verge of the Impossible//Na pokraji 
nemožného /Španělsko – výstup na majestát-
né vrcholy Gasherbrum III. a IV
Portrait of a Serial Jumper/Portrét skokana 
/Německo – Nor André Bach – průkopník mezi-
národní base jump scény

ve 20.00 hod.
Maledivy – velké divy! /ČR – jak to bylo se 
souostrovím Maledivy
River surf/Surf na divoké vodě /Francie 
Aconcagua speed flying/Aconcagua rychlé 
létání /Francie – snowkiting z Aconcaguy
Gasherbrum II – The fastest Summit G II 
– nejrychleji na vrcholu/Německo 
– sky running – moderním stylem horolezectví 
na Gasherbrum II
Play Gravity/Hra přitažlivosti /Švýcarsko 
– freeride a akrobatický paragliding na Aljašce

Neděle 23. 11. v 17.30 hod.
Planeta lidí – výpravy za domorodci Nové 
Guinee – Výstup na Mandalu /ČR – výstup na 
Mandalu s domorodými nosiči
Cesta za prašanem – ACG NIKE Perfect 
Powder /ČR – snowboarding v Severní Americe
Omo 2 – premeny /SK – změny na řece Omo

(Více o festivalu na www.mfof.cz)
Středa 26. – čtvrtek 27. 11. v 17.00 hod.

KOZÍ PŘÍBĚH – Pověsti staré Prahy /ČR
První český celovečerní 3D animovaný film Jana 
Tománka, který oživuje svět středověké Prahy a posí-
lá do jejich osidel chasníka Kubu s věrnou kozou.

v 19.00 hod.
TEMNÝ RYTÍŘ /USA

Další dobrodružství muže s netopýří pláštěnkou, 
tentokrát Bruce Wayne soupeří hlavně s Jokerem.

Sobota 29. – neděle 30. 11. v 17.00 hod.
DĚTI NOCI /ČR

Film režisérky Michaely Pavlátové vypráví o 
křehkém přátelství, lásce a naději.

v 19.00 hod.
QUANTUM OF SOLACE/USA

Dvaadvacátý film z úspěšné řady o neohroženém 

agentovi Jejího Veličenstva Jamesi Bondovi.
FILMY PRO SENIORY

Středa 19. 11. v 10.00 hod.
ONCE/Irsko
Potkali se v ulicích Dublinu: on muzikant, ona 
imigrantka…Muzikál Johna Carneyho s hudbou 
Glena Hansarda. 

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 17. 11. v 19.00 hod.
Nominace na Oskara: KARAMAZOVI /ČR 
Celovečerní hraný film režiséra a scénáristy 
Petra Zelenky na motivy románu F. M. Dosto-
jevského Bratři Karamazovi s osobnostmi Dej-
vického divadla.
Pondělí 24. 11. v 19.00 hod.
SIROTČINEC /Mexiko, Španělsko 
Napůl hororový, napůl fantasy příběh o ženě, 
která se po letech vrací s manželem a synem do 
míst, kde vyrůstala. Opuštěný sirotčinec ovšem, 
zdá se, opuštěný není…

DEBUTY SLAVNÝCH REŽISÉRŮ
Úterý 25. 11. v 19.00 hod./
Jaromil Jireš – KŘIK /ČSSR. 
Psychologické drama o rodinném rozvratu, kte-
ré vzniklo podle scénáře Ludvíka Aškenazyho.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
FERDIŠ DUŠA – ŽIVOT A DÍLO
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 18. listopadu 17,00 h – zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Připravujeme:
Neděle 7. prosince 900 - 1500 h. – frýdecký zámek
VÁNOČNÍ JARMARK
spojen s prodejem lidových a umělec. předmětů

• Ukázka lidových řemesel
• Mikulášská nadílka

• Čertice Makrela – pohádka
• Vánoční hudba

• Obrazy Ledy Pešatové – první část výstavy
• Vánoční speciality a pamlsky

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY
Čtvrtek 20. listopadu 
Zelený dům na Zámecké ul. ve Frýdku v 16.30 h
KRNOV – MĚSTO NA HRANICI
Čtvrtek 27. listopadu 
Zelený dům na Zámecké ul. ve Frýdku v 16.30 h
DŘEVĚNÉ KAPLE A ZVONICE V BES-
KYDECH A OKOLÍ

Čtvrtek 27. listopadu
Shromáždění delegátů Stavebního
bytového družstva Frýdek-Místek

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 13. 12. ROCKOVÉ VÁNOCE

Vystoupí: ALKEHOL, DOGA, ŠKWOR, TORR, 
STONEFREE, ORGASMATRON.

Předprodej: 200 Kč, 5 ks vstupenek – 800 Kč, 
na místě 250 Kč.

Kulturní dům Frýdek, BIC, zlatnictví v Intersparu, 
galanterie na ul. Radniční Frýdek, stánek s 

občerstvením u vchodu do Frýdecké nemocnice.

17. 11. Státní svátek! Zavřeno!!
21. 11. - Chrastítko
Vyrobíme si chrastítko z ruličky od toaletního 
papíru.
25. 11. - Zveme vás na Multikulturní odpoledne
do Broučků. Je to první akce velkého projektu, který 
má pomoci integrovat rodiny cizinců žijící v našem 
městě a okolí do naší komunity (do budoucna plá-
nujeme další podobná setkání,chceme nabídnout 
i kurz českého jazyka apod.). Pokud znáte takové 
rodiny, přiveďte je s sebou. Začátek akce v 15.00 
hod. Malé občerstvení zajištěno.
28. 11. - Bramborová tiskátka
5. 12. - Mikulášská besídka 
od 9.00 hod a od 10.30 hod. Jen pro zapsané! 
Zapsat svoje dítě můžete od 18. do 28. 11. 
Cena balíčku 40 Kč.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 

besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO!!!

Otevřeno 14.30 – 17.00 hod.
Středa – cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní asi-
stentky je vždy ve středu v 10.00 hod. Hlídání 
dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod. 
Angličtina pro nejmenší
Od září probíhá výuka angličtiny pro děti s rodiči. 
Orientální tance pro maminky
Zájemkyně o výuku břišního tance se mohou 
hlásit u hospodyňky. 
Termín bude upřesněn.

Michal Pustějovský
Zvukové odlitky 

Mikulášský večírek
pondělí 1. 12. od 17,00 hodin 

vstupné 40 Kč dospělý, 20 Kč dítě
balíčky pro Mikuláše se jménem Vašeho 

dítěte s sebou
Hry, výroba vánočních ozdob a 

tanečky a zpívánky s kytarou skvělého 
Jarka Hanze Bruthanse

Vánoční večírek
pátek 19. 12. od 17,00 hodin

vstupné 50 Kč dospělý, 40 Kč dítě
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LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00
ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

F. Čejky 450, F-M (v budově Lidového domu)
tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Cílová skupina: 6-18 let

Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních současných 
malířů a grafiků

Výstava Josefa Novického

19. 11. Prevent. specif. program na téma alkohol
24. – 28. 11. Výroba drobných vánočních dárků 
Každý pátek od 15:00 do 16:00 hodin chodíme 
sportovat do tělocvičny 4. ZŠ.

„DIVADELNÍ PODZIM“
Pro děti

vstupné 25 Kč
Sobota 22. listopadu v 15 hodin

Čertice Makrela
premiéra veselé hudební pohádky o dětech, 

čertech a pirátech, hraje DS Čtyřlístek
Pro mládež a dospělé

vstupné 80 Kč
Sobota 22. listopadu v 18 hodin
ING Kolektiv – Karel Spasitel

Ingovská pohádka aneb Pohřeb dobrý, 
všechno dobré!

celovečerní představení pohádky pro dospělé 
– hraje soubor ING Kolektiv

Půjčování kostýmů v listopadu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

16. 11. neděle HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
PŘEDSVÁTEČNÍ NEDĚLE V RYTMU STA-
RÝCH HITŮ, ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE 
– STAVTE SE DO STOUNU POBAVIT – DJ 
BARUCHA TO ZAŘÍDÍ
17. 11. pondělí ROCKOTÉKA
SVÁTEČNÍ ROCKOTÉKA VE STOUNU, STA-
RÉ I NOVÉ PECKY HRAJE DJ PETR KLEGA
19. 11. středa 100°C – LIVE! 
ROCK 21. STOLETI, STAVTE SE NA STUPNĚ 
PO DLOUHE DOBĚ O5 VE STOUNU!!!
20. 11. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR, ANEB ROCK PROTI PROUDU, 
VSTUP ZDARMA!!!
21. 11. pátek NAA:SH:UP - SPECIAL EDITION
MKTBROS + REDRUM + BASSTILLBEAT + 
SPECIAL GUEST 
22. 11. sobota PUNKROCK NIGHT!
PUNKROCK NIGHT IN STOUN, THE SNOPEL, 
THE FIALKY, NEŽFALEŽ, VYVRHEL
24. 11. pondělí  N. E. W. OLDIES PÁRTY

HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE DJ 
PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, VSTUP 
ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
26. 11. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…, VSTUP ZDARMA!!!
27. 11. čtvrtek TANKER-KŘEST
SUPPORT: FIRE AT WILL, KŘEST MÍSTNÍ 
METALOVÉ PARTY SINS WINTER TOUR 08/09
28. 11. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
DÝDŽEJKA BARUCHA A STARÉ DOBRÉ HITY 
– TENTOKRÁT V PÁTEK
29. 11. sobota SHAMANIC SOUND SYSTEM!!!
DRUMTEK IN DA STOUN, WOJTISHEK, JUM-
PER + SHAMANIC SOUND SYSTEM – LIVE!!!
ROSENGARD, LIGHTS,SPECIAL INTERIOR + 
VIDEOPROJEKTION
PŘIPRAVUJEME:
12. 12. HEMP ROF VICTORY!
20. 12. HORKÝŽE SLÍŽE – LIVE!!
29. 12. DELINQUENT HABITS – LIVE!!!

21. – 23. 11. - ZAHRADA
Program: Máte chuť tvořit a 

hledáte nové kamarády? Spo-
lečně strávíme víkend plný 

inspirace. Budeme tvořit 
kašírované sochy a sousoší – tentokrát 
na téma citátů světových velikánů. Čeká 
vás pak slavnostní vernisáž na místeckém 
náměstí. To vše v rámci projektu Zahrada. 
Cena: 200 Kč. Informace a přihlášky: Ivana 
Kulhánková, telefon: 731 167 010, 558 434 
154, e-mail: iva@klicfm.cz
24. 11. - VYRÁBÍME ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Program: Navštivte naši výtvarnou dílnu 
a vyrobte si jeden z oblíbených symbolů 
Vánoc. Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova 
A, Pionýrů 752, Místek, 14:30 - 17.30 hodin. 
Cena: 40 Kč. Informace: Ivana Kulhánková, 
telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-mail: 
iva@klicfm.cz

ŠACHY
28. 11. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

– 5. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 
4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek, 
15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, telefon: 
732 224 966

GALERIE POD SVÍCNEM

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek-Místek, 

telefon: 558 629 135, www.klub-stolarna.cz
22. 11. SING, SING PENELOPE

(elektronický jazz PL)

Dne 26. 11. 2008 se uskuteční ve vel-
kém sále Lidového domu v Místku další 
koncert z cyklu Mladé Místecké Pódium. 
Vystoupí dětský pěvecký sbor ZŠ Komen-
ského ve Frýdku-Místku, spoluúčinkuje 
Pěvecký sbor Smetana se svými hosty. 
Začátek koncertu je stanoven na 17 hodin

8. 11. – 12. 12. 
Jana Kubicová: malba

Jaroslav Pešat
Medvědi na Aljašce

zdobení stromečku, vánoční tradice,
rozdávání vánočních dárků (dárek pro 

děti v ceně)
zpívání pod vánoční hvězdou

Rezervace na všechny akce v Kouzel-
ném Koutku

- Programy a cvičení rodičů
s dětmi od půl roku věku

stále volná místa v kurzech pro děti od 
půl roku do 3 let

cena 400 Kč/ 8 lekcí
- Program Předškolkové zvykání
aneb Já to zvládnu bez maminky

děti od 2 let
pondělí 8,30-12,30 hod – délka pobytu 

dětí dle jejich potřeb 
cena 55 Kč/ hodinu 

- Kreativní dopoledne pro maminky
pro velký úspěch otevíráme kromě středy 

také kurz v pondělí 9-10 hod
- Hlídání dětí jednorázově i dlouhodobě 

Potřebujete si odpočinout?
Potřebujete se vrátit do práce?

Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme Vám k dispozici dle Vašich potřeb 

dopoledne i odpoledne
CENA 35 až 55 Kč / hodinu hlídání

- Klub Kouzelníček pro děti od dvou let
pátek 8,30-10,30 hod

volná herna se střídá s bloky cvičení, 
rukodělných činností a zpíváním, nebude 

chybět ani pohádka - vstup s rodičem
cena permanentky 700 Kč na 10 vstupů, 

permanentka není časově omezena
- Volná herna odpoledne kdykoli 

stačí se telefonicky nebo emailem objed-
nat alespoň 1 den předem

- Poradna pro maminky - 
LEKCE KOJENÍ 

KURZ MANIPULACE S KOJENCI 
KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ 
LEKCE ŠÁTKOVÁNÍ po domluvě

VÁNOČNÍ TRHY
místecké náměstí
od 6. do 23. prosince
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Vánoční kamion
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