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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
s blížícími se vánočními svátky bych 

vám chtěla za sebe i své kolegy z vede-
ní radnice popřát co nejpříjemnější pro-
žití Vánoc. Ty by měly být dobou, kdy si 
člověk najde čas nejen na sebe, ale i na 
svou rodinu a přátele, dobou, kdy se člo-
věk může zastavit, urovnat si myšlenky, 
zhodnotit, co se mu v tomto roce podařilo 
a kam by chtěl dále směřovat. Přeji vám, 
abyste tuto dobu prožili ve zdraví, spokojenosti a pohodě. Já osobně 
vzhlížím k dalšímu roku, kdy vám budeme skládat účty z našeho čtyř-
letého působení na radnici, s nadějí. Z posledního zasedání zastupi-
telstva jsem totiž přece jen měla chvílemi pocit, že nám všem, bez 
ohledu na politickou příslušnost, jde o společnou věc, o to, aby byl 
Frýdek-Místek městem, kde stojí za to žít. Tohoto pocitu jsem si letos 
bohužel moc neužila, opozice se nám totiž snažila naši práci všemož-
ně znepříjemňovat, často za hranicí vkusu i slušného chování. Chci 
být ale závěrem roku optimistická. Poslední zasedání ukázalo, že 
jsme schopni dohody, a doufám, že to nebyl jen adventní klid zbraní.

Přeji vám, abyste pod stromečkem našli alespoň něco z toho, 
co si přejete!                       Eva Richtrová

Ve Frýdku-Místku budeme mít vysokou školu!
Alespoň na něčem se opo-

zice s radnicí shodne. Pro 
město je přínosné, když v něm 
funguje vysoká škola. Pečlivé 
vyjednávání radnice o tom, 
aby do Frýdku-Místku přišla 
pražská soukromá Vysoká 
škola Jana Amose Komenské-
ho, tak může být završeno pro-
dejem městského objektu Na 
Půstkách, kde vznikne nejen 
pobočka pražského subjektu, 
ale i městská galerie.

Zastupitelstvo města roz-
hodlo o prodeji objektu bývalé 
Střední zdravotnické školy ve 
Frýdku-Místku, který město 

získalo směnou s krajským úřa-
dem za budovu bývalé 10. ZŠ, 
za částku přesahující jedenáct 
milionů korun. Město si ošetří 
předkupní právo pro případ, že 
by budova měla v budoucnu 
znovu měnit majitele, a získá 
také prostory pro zřízení měst-
ské galerie. „Nechtěli jsme 
dávat objekt do dražby, ale 
chtěli jsme spojit kulturně-spo-
lečenský zájem. Zřízení denního 
vysokoškolského studia může 
mít pro město v budoucnu vel-
ký význam,“ říká místostarosta 
Petr Cvik, který přípravy tohoto 
projektu s partnerským subjek-

tem krok po kroku realizoval a 
dovedl do finální fáze.  

Petr Hartmann sice na zastu-
pitelstvu vyjádřil myšlenku, že 
by se objekt dal využít i pro pře-
sunutí části agendy městského 
úřadu na úkor využití prostor po 
bývalém okresním úřadě, ale 
byl starostkou Evou Richtrovou 
ujištěn, že vybavení místecké 
budovy úřadu naprosto vyhovu-
je, zejména přepážková část, a 
přesun do jiných prostor by jistě 
nebyl ekonomický. Starostka 
reagovala i na obavu z nedostat-
ku ubytovacích kapacit ve městě. 
„Dle našich zjištění je ubytování 

dostatek a další perspektiva je i 
v některých bývalých armádních 
objektech, které jsme získali, 
protože jejich využití bylo právě 
jako ubytovna,“ řekla starostka.

Vysoká škola Jana Amose 
Komenského již ve Frýdku-
-Místku působí prostřednictvím 
stejnojmenné akademie, kde 
vzniklo konzultační středisko pro 
studující kombinovanou formou z 
celé Moravy, které ovšem dispo-
nuje pouze limitujícími prostory. 
Vysoká škola má zájem vytvořit 
ve městě centrum pro Moravu a 
Slezsko. „Frýdek-Místek je solid-
ní spádová oblast, a protože s 
tímto městem máme zkušenosti 
a nabízí se zde šance získat 
kvalitní prostory, rozhodli jsme 

se uplatnit právě zde naši filo-
zofii jít se studiem za studenty. 
Studenti jsou dnes náročnější, 
proto bychom jim chtěli nabíd-
nout opravdu takové podmínky, 
které očekávají. Už od září zde 
chceme otevřít další obor i denní 
studium,“ řekl rektor školy Luboš 
Chaloupka. Vysoká škola Jana 
Amose Komenského nabízí 
bakalářské studium v oborech 
vzdělávání dospělých, speciál-
ní pedagogika - vychovatelství, 
sociální a masová komunikace, 
evropská hospodářskosprávní 
studia a navazující magisterské 
studium v oborech andragogika 
a speciální pedagogika. V sou-
časné době má přes čtyři tisíce 
studentů.        (pp)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Poslední letošní jednání dalo zele-
nou vysokému školství ve městě.    Foto: Petr Pavelka

HEZKÉ VÁNOCE VÁM PŘEJÍ místostarostové Miroslav Dokoupil, Ivan Vrba,
Petr Cvik a starostka Eva Richtrová

Město založilo novou vánoční tradici

Do Frýdku-Místku přišly 
Vánoce přesně 6. prosince. 
Právě v tento den jim sym-
bolicky do města otevřel 
bránu Jakub s Dominikou, 
kterým předala po setmě-

ní za přítomnosti 
několika stovek při-
hlížejících starostka 
Eva Richtrová sym-
bolický klíč Vánoc. 
Otočením v zámku 
se rozsvítil tradiční 
Vánoční strom na 
místeckém náměstí.

Přitom ještě dopoled-
ne to na vánoční idylku 
rozhodně nevypadalo, 
protože ve městě doce-
la hustě pršelo. Naštěs-

tí to Santa zařídil, takže srážky se 
změnily ve sněhové a idyla tak 
mohla být dokonána.

Zaplněné náměstí Svobody 
mohlo nadšeně přihlížet vel-
kolepé události, kdy se v reji 

sněhových vloček vše během 
okamžiku rozzářilo. Oči dětí i 
dospělých napjatě hypnotizovaly 
Vánoční strom, z jehož větví pár 
minut po 16. hodině probleskly 
desítky žároviček. Hustá chu-
melenice kouzlo Vánoc po deš-
tivém odpoledni ještě podtrhla. 
O několik chvil později byly děti 
u vytržení, když spatřily koňský 
povoz s čerty, andělem i Mikulá-
šem. „Tihle čerti byli opravdoví,“ 
křičela sedmiletá holčička, která 
stála těsně před pódiem. Jejich 
příchod se ale neobešel ani bez 
pláče. Otrlejší drobotina věnova-
la větší pozornost koním, rodiče 
uvítali pro změnu teplou medovi-
nu nebo svařené víno.

(pokračování na straně 2)

KLÍČ OD VÁNOC: Pomocí speciálního 
zámku byl zažehnut Vánoční strom.

Foto: Petr Pavelka
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krátce

(pokračování ze strany 2)
„Je to první podobná akce 

ve městě, chtěli bychom z toho 
udělat tradici a rozsvítit město 
symbolicky s příchodem Mikulá-
še vždy najednou,“ uvedla sta-
rostka Eva Richtrová a vysvětlila 
tak skutečnost, že nainstalované 
vánoční ozdoby ve městě pár dní 
čekaly, než se mohly ukázat v 
celé své kráse. Lidé novou akci 
ve městě přijali, vyhověl jim i 
kulturní program, od nejlepších 
ladičů dobré nálady Šuba Duba 
Bandu, přes Ostravičku, až po 
historickou skupinu Keltik. Někte-
ří již při premiéře vyhověli názvu 
akce Přineste si zvoneček, roz-
svítíme stromeček a pořadatelé 

věří, že napřesrok to zacinká na 
náměstí ještě více. Spokojeni 
byli i podnikatelé na místeckém 
náměstí, kteří podobné akce 
potřebují ke své existenci. Však 
i moderátorka pilně nabádala, 
aby si přítomní zaskočili do zdej-
ších krámků a obchodů, kde se 
jim dostane onačejší péče než v 
marketech. „Občanské sdružení 
Místecké náměstí děkuje všem, 
kteří přispěli k tomu, aby se moh-
la akce konat, také všem účinku-
jícím, kteří vystoupili i přes nepří-
zeň počasí, a všem, kteří přišli a 
pomohli vytvořit krásnou před-
vánoční atmosféru,“ poděkoval 
za místní podnikatele Bohumír 
Milata.        (pp)

Město založilo novou vánoční tradici

SUPER AKCE: Na místeckém náměstí vznikla nová tradice. Klíč od ní drží 
v této chvíli starostka Eva Richtrová, ale později jej předala dětem, které 
pomocí něj rozsvítily město do vánoční nálady.  Foto: Petr Pavelka

Zkrácený den
Dne 30.12. 2005 budou úřední 

hodiny na pokladně Radniční 1148 
a Palackého 115 pouze do 10:00 
hodin. 23. 12. a 30. 12. je Městský 
úřad Frýdek-Místek pro veřejnost z 
provozních důvodů uzavřen.

Oznámení o zrušení 
identifikačních karet

Na základě stížnosti občanů, 
s platností od 1. 1. 2006 městský 
úřad ruší platnost tzv. identifikač-
ních karet, které sloužily k identifika-
ci vozidel, jež mohou na nezbytně 
nutnou dobu zastavit na chodníku 
a příjezdech do garáží na ulici Malý 
Koloredov u domů čp. 560-566. Od 
Nového roku lze ve výše uvedeném 
úseku místní komunikace zastavit, 
odstavit nebo zaparkovat vozidlo 
pouze za předpokladu dodržení 
platného dopravního značení a 
dodržení obecně platné úpravy 
pravidel silničního provozu.

Včelařský ples 
Po dlouhé době ožije v Domě 

včelařů Fojtství v Chlebovicích dávná 
tradice včelařů. ZO Českého svazu 
včelařů Frýdek-Místek chystá na 18. 
února 2006 Včelařský ples. Začátek 
bude v 17 hodin. Účastníky čeká 
domácí kuchyně, medové pečivo, 
místecký medák a medovina, živá 
hudba a další překvapení. Předpro-
dej místenek bude ve včelařské pro-
dejně v Chlebovicích každou sobotu 
od 9 do 12 hodin.

Nová zimní mapa
Beskydské informační centrum 

připravilo pro turisty novou trhací 
zimní mapu Beskyd na formá-
tu A4. „Zájemci ji od nás získají 
zdarma. Je to praktická záležitost 
hlavně pro ty, kteří si nechtějí 
pořizovat drahou skládací mapu,“ 
prozradil ředitel BIC Richard Žab-
ka. Mapa vyšla v nákladu dvacet 
tisíc kusů, náklady pokryl zisk z 
inzerce, která je její součástí. 

Ekoškola v Lískovci
Základní škola ve Frýdku-Míst-

ku, Lískovci, se zapojila do pilotní-
ho národního projektu Ekoškola, 
jenž je součástí mezinárodního 
projektu Eco-schools, zaštítěného 
mezinárodní nevládní neziskovou 
organizací FEE (Foundation for 
Environmental Education). Tento 
projekt nabízí plné zapojení žáků 
do celého procesu plánování, 
rozhodování a vlastní realizace 
všech činností v projektu. V sou-
časné době je sestaven pracovní 
tým, který ve spolupráci s žáky a 
učiteli zpracovává Analýzu ekolo-
gického stavu školy. 

Ozdobili strom
Aby letošní vánoční strom na 

náměstí Svobody byl co nejhezčí, 
se postarali žáci ze 7. ZŠ. Pod 
vedením svých učitelů několik týd-
nů vyráběli žáci 7.- 9. tříd v hodi-
nách pracovního vyučování krás-
né červenobílé vánoční ozdoby. 
Prvňáčci a druháci mají pro změnu 
za úkol v době vánočních trhů 
zazpívat koledy, které se naučili v 
hudebním kroužku u paní učitelky 
Radky Fancové.        (pp)

V pátek 2. prosince ve 
víceúčelové sportovní hale 
proběhla pro děti zábavná 
mikulášská akce, které se 
zúčastnilo přes tisíc náv-
štěvníků. Už hodinu předem 
se scházeli malí i velcí před 
halou s úhledně svázanými 
balíčky papíru, PET láhvemi, 
či v kapse schovanými vybitý-
mi bateriemi. Odevzdání kte-
rékoliv z těchto surovin totiž 
zajišťovalo vstup do haly.

„U kontejnerů byli připraveni 
pracovníci Frýdecké skládky, 
kteří zodpovídali případné dota-
zy a za odevzdaný sběr dávali 
razítko svého maskota – stonož-
ku s kbelíkem,“ prozradila tis-
ková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Kateřina Piechowicz.

Návštěvníky následně vítali 
andělé s čertem a dětem předá-
vali poukázku na nadílku. Pak jen 
stačilo se usadit v hledišti, nebo 
si obout brusle a vyjet na led a 
pořádně si zaskotačit s neposed-

Čertování s Mikulášem v hale
nými čertíky ze skupiny Charlie 
team paní Leny Freiové, která 
dětem připravila dvouhodinový 
zábavný program plný sportov-
ních a tanečních soutěží, her a 
odměn. Očekávaným vyvrchole-
ním byl slavnostní příchod Mikulá-
še doprovázeného čertíky s andě-
ly, následovala sladká nadílka.

„Věříme, že se Čertování s 
Mikulášem líbilo všem návštěvní-
kům a podaří se nám vytvořit tra-
dici, která každoročně rozveselí 
spoustu dětí,“ uvedl ředitel spo-
lečnosti Sportplex Petr Slunský.

Společnost Sportplex Frýdek-
-Místek, s.r.o. by ráda poděkova-
la sponzorujícím městským spo-
lečnostem Distep a.s., Frýdecká 
skládka, a.s., TS a.s. a akciové 
společnosti RENOMIA. „Poděko-
vání patří také studentům Gym-
názia Petra Bezruče za pořada-
telskou službu a rovněž žákům 
9. ZŠ a 11. ZŠ, kteří výtvarně 
přispěli k sváteční výzdobě této 
akce,“ doplnil Petr Slunský.  (pp)

MIKULÁŠ NA BRUSLÍCH: Do víceúčelové haly si přišlo užít na brus-
lích velké množství dětí.         Foto: Sportplex

Místek měl na náměstí 
akci Přineste si zvoneček, 
rozsvítíme stromeček, Frý-
dek zase Vánoční kamion. 
Není pochyb o tom, že obě 
akce slavily úspěch a hodně 
obyvatel města si nenecha-
lo ujít ani jednu.

Vánoční kamion se ve Frýd-
ku představil již loni, takže se 
všichni již mohli těšit na známé 
atrakce a pestrý zábavní pro-
gram. Houf elfů rozjížděl dob-
rou náladu už krátce po poledni 
a přesně ve tři hodiny bylo 

Vánoční kamion opět zářil
odměněno dítě, které jako první 
uvidělo svítící kamion s předvo-
jem v podobě majáčku městské 
policie. Hlouček těch, kteří akci 
navštívili již za světla, se pak 
musel postarat foukáním, za 
kontroly větrníků, o roztáhnutí 
plachty kamionu, v němž se 
ukrýval stylizovaný pokojíček s 
vánoční atmosférou. Coca-cola 
nabídla řadu odměn, fotoapará-
ty jen cvakaly a především za 
tmy si lidé mohli dokonale uží-
vat výjevů, které znají z reklam-
ního spotu.       (pp)

VÁNOČNÍ KAMION: Elfové v něm pěkně dováděli.
Foto: Petr Pavelka

Rada města na svém 
posledním zasedání dala 
definitivně zelenou čipování 
psů ve městě, ačkoliv zákon, 
který se měl této problemati-
ce věnovat, byl před časem 
ve sněmovně zamítnut.

„Osobně to považuji za chy-
bu, protože zákon o evidenci 
psů mohl obcím pomoci řešit 
problematiku zatoulaných 
psů. Takhle bude Frýdek-Mís-
tek patřit k výjimkám, které 
k tomuto kroku přistoupily, 
ovšem určitě se to městu 
vyplatí,“ hodnotí současný 
stav poslanec Petr Rafaj, kte-
rý věří, že se k tomuto tématu 
sněmovna ještě vrátí. „V nabi-
tém programu před koncem 
roku nebyly bohužel zjevně 
prioritou,“ lituje poslanec. 
Připomíná, že v poslanecké 
sněmovně bylo přijetí záko-
na o evidenci psů původně 
vedeno snahou o opatření, 
které by mělo usnadnit řešení 

Čipování psů ve městě bude
případů nebezpečných útoků 
ze strany psů, ale zákon se 
nakonec dostal do jiné polohy. 
„Jsem přesvědčen, že zavede-
ní evidence psů a označování 
všech psů tetováním přede-
vším pomůže řešit problemati-
ku zatoulaných psů, kteří jsou 
pro společnost velmi náklad-
nou záležitostí. Stát například 
doplácí na škody způsobené 
chovatelům v horách a k nale-
zeným psům se musí chovat 
jako k věci, tedy je opatrovat 
po dobu jednoho roku, což je 
značně finančně nákladné. 
Jestliže budou všichni psi 
povinně čipováni, bude v kaž-
dé chvíli znám jejich majitel, 
který za ně ponese odpověd-
nost. Nebude už tak jednodu-
ché psa si pořídit, a když se 
někomu omrzí, beztrestně se 
jej zbavit,“ vysvětlil poslanec 
Petr Rafaj. (podrobné infor-
mace k čipování psů ve městě 
najdete na straně 8)      (pp)
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městská policie
Vyhrožoval injekcí

29. 11. kolem čtvrté odpoledne 
hlídka Městské policie Frýdek-
-Místek na základě telefonického 
oznámení zajistila a následně pře-
dala na místě sedmadvacetiletého 
M. S. z Frýdku-Místku v prodejně 
ODEMA na Růžovém pahorku, 
který byl přistižen při krádeži zboží. 
Muž se snažil okolním osobám 
během zajištění vyhrožovat injekč-
ní stříkačkou (bez jehly) s tvrzením, 
že tato je infikovaná. Ze svých 
znalostí místních poměrů strážní-
ci osobu znají jako osobu, která 
je závislá na omamných a psy-
chotropních látkách a uvedeného 
dne zřejmě procházela obdobím 
abstinence. Pro důvodné pode-
zření ze spáchání trestného činu 
byl muž předán kolegům z Policie 
České republiky.

Kradou přepravky
5. 12. ve dvě hodiny odpoledne, 

jen devět dnů po zadržení pachatelů 
krádeže přepravek ze supermarke-
tu TESCO na ulici Příborská, stráž-
níci Městské policie Frýdek-Místek 
zadrželi znovu po telefonickém 
oznámení personálu téhož super-
marketu dva muže ve věku 20 a 21 
let z Ostravy, kteří se dopustili stej-
ného prohřešku, když odcizili deset 
kusů těchto přepravek. Věc byla 
předána republikovým kolegům k 
došetření záležitosti.

Dusno na Mikuláše
6. 12. jako by si vyřizoval účty 

nejen Mikuláš. Strážníci tento den 
byli mimo jiné přivoláni ke čtyřem 
případům narušování občanské-
ho soužití. Po páté hodině vyra-
zili po telefonickém oznámení na 
ulici Jungmannovu, kde došlo 
k roztržce mezi čtyřiatřicetiletou 
přítelkyní s o dvanáct let starším 
přítelem. Obě strany byly pouče-
ny o dalším možném postupu v 
řešení svých problémů. Půl hodi-
ny nato na ulici Frýdlantská řešili 
hádku mezi pětadvacetiletou 
ženou a jejím bývalým přítelem. 
Když se obě strany uklidnily, 
muž byt přítelkyně opustil. V 
sedm večer se na ulici J. Suka 
dobýval do bytu ke své bývalé 
přítelkyni šestadvacetileté E. S. 
proti její vůli podnapilý o dva roky 
starší J. K. z Frýdku-Místku. V 
tomto případě muž za své jedná-
ní skončil na frýdecké záchytce, 
kde vystřízlivěl. Následně si jej 
převzala Policie ČR za účelem 
došetření, zda se v tomto přípa-
dě nejedná o spáchání trestného 
činu. V půl desáté pak na ulici 
Fibichova zakročovali strážníci 
proti podnapilé šestatřicetileté E. 
U. z Frýdku-Místku, která fyzicky 
napadla o pět let mladší A. H., 
rovněž místní občanku. Jelikož se 
podnapilá žena nemínila uklidnit 
a od svého protiprávního jednání 
upustit, musela i ona přenocovat 
pod lékařským dohledem.     (pp)

Kompletní vedení radni-
ce bylo ve válcovenském 
kulturním domě připraveno 
završit sérii Hovorů s obča-
ny, které probíhaly postupně 
v jednotlivých městských 
částech. Ve Frýdku se potvr-
dilo, že zdejší lidé mají na 
městský úřad „nejblíž“, což 
se projevilo na účasti.

Místostarosta Miroslav Dokou-
pil seznámil přítomné s investič-
ními akcemi a ujistil, že přesun 
autobusového stanoviště bude 
realizován tak, aby se nedotkl 
občanů města ani návštěvníků 
z jiných obcí. K otázce vodní-
ho prvku na okraji místeckého 
náměstí prohlásil: „Je to taková 
jednoduchá fontánka, nebudeme 
zde instalovat žádné moderní 
umění, kterým by se kochalo 
deset lidí ve městě.“

Kromě obchvatu a auto-
busového stanoviště byla v 
centru pozornosti bytová pro-
blematika, připravované čipo-
vání psů nebo také „lipinské“ 
schody. „Lipinské schody nás 
trápí už dlouho. Nevyhovují 
technickým parametrům a ne-
jsou ani majetkem města. Ale 
i přesto chceme hledat řešení. 
S Válcovnami plechu Frýdek-
-Místek jsme už vyvolali jedná-
ní. Bude to investice okolo čtyř 
milionů korun, při té příležitosti 

Občany zajímalo čipování psů, radar i ceny jízdenek 
bychom rekonstruovali ještě 
veřejné osvětlení,“ prozradi-
la starostka Eva Richtrová a 
poznamenala, že záležitost 
komplikuje navíc i skutečnost, 
že přilehlé pozemky vlastní 
Lesy České republiky. 

Nejednoho občana dále 
zajímalo, co vlastně bude 
obnášet čipování psů, proč 
se mají takto označovat i sta-
rá zvířata a zda je tento krok 
skutečně nezbytností. „Pokud 
chceme mít ve městě pořádek, 
musíme s tím někde začít. Čipy 
jsou čitelné zvláštní čtečkou až 
na vzdálenost sta metrů, což 
podstatně zjednoduší identifi-
kaci. Ve všech městech, kde 
čipování zavedli, mají kladné 
ohlasy,“ trpělivě vysvětlovala 
starostka.

Skalice
Na Hovorech s občany ve 

Skalici se probírala otázka ply-
nofikace a zimní údržby, která 
by se měla zlepšit nasazením 
člověka s místními znalostmi 
a zkušenostmi, dále důsledky 
výstavby vodovodu, požadav-
ky na veřejné osvětlení a pár 
záležitostí z oblasti životního 
prostředí. Předseda místního 
osadního výboru pochválil 
město za vzornou spolupráci 
při oslavách zdejšího histo-
rického výročí a ocenil, že 

město ve Skalici v letošním 
roce investovalo přes dvacet 
milionů korun. „V příštím roce 
zde prioritně chceme dokončit 
výstavbu chodníku. Předpo-
kládaný termín vydání sta-
vebního povolení je napřesrok 
koncem dubna, další měsíc 
bychom pak mohli, pokud se 
nevyskytnou nějaké nepřed-
vídatelné okolnosti, začíst se 
stavbou třetí etapy,“ ubezpečil 
místostarosta Petr Cvik. 

Chlebovice
Také v Chlebovicích byli 

spokojeni s přístupem radnice 
k této lokalitě. „Za poslední 
dva roky se udělalo více než za 
předchozích pět,“ podotkl Ivan 
Pavlas, předseda osadního 
výboru. Starostka Eva Richtro-
vá ujistila přítomné, že i příští 
rok se na ně bude pamatovat, 
například při řešení prostran-

ství před obchodem, s osvět-
lením hřbitova, s klubovnou na 
hřišti a podobně. Jako vždy na 
zdejších „hovorech“ přišla řeč 
i na piráty silnic, kteří místním 
značně ztěžují život. „V této 
chvíli nejsme vlastníky měřící 
techniky,“ musel odpovídat 
ředitel městské policie Vác-
lav Buček. V současné době, 
po zasedání zastupitelstva, je 
už ale jasné, že rozpočet pro 
příští rok s položkou na nákup 
radaru počítá. V Chlebovicích 
se komunikace probíraly ještě 
dlouho, ale nakonec se míst-
ní shodli, že kdyby se u nich 
v obci jezdilo předpisově, tak 
by z některých vedlejších cest 
nebyla vůbec šance se na 
hlavní tah dostat. Všichni se 
tak upínají k roku 2010, kdy 
by měl již být konečně hotov 
plánovaný obchvat.      (pp)

HOVORY S OBČANY: Poslední ze série setkání s občany proběhlo 
ve válcovenském kulturním domě.   Foto: Petr Pavelka

Ačkoliv je radnice vybarvo-
vána jako zapřísáhlý nepřítel 
junáků, znovu dokázala pravý 
opak a neoprávněnost podob-
ných nálepek. Rada města 
doporučila zastupitelstvu roz-
hodnout o prominutí pohledáv-
ky junáckého střediska Petra 
Bezruče ve výši 37 tisíc korun 
a zastupitelé se s tímto návr-
hem jednomyslně ztotožnili.

Junák, svaz skautů a skau-
tek, občanské sdružení se 
sídlem v Komerčním centru na 
ulici 8. pěšího pluku 1975, zde 
bezplatně užívá městské neby-
tové prostory o výměře téměř 
150 metrů čtverečních. Dluh mu 
vznikl neuhrazením vyúčtování 
služeb za loňský rok. 

„Obviňovali nás, že nepodpo-
rujeme junáky, ale my nejsme 
žádní junákobijci. Na rok 2004 
dostalo toto středisko 67 500 
korun, suverénně nejvyšší částku 
z fondu výchovy a vzdělávání, a 
junáci byli vyzváni, aby si vyhle-
dali jiné prostory, protože toto 
finanční dorovnávání není spra-

Junákům se opět věnovala
nadstandardní pozornost

vedlivé vůči jiným subjektům. 
I letos dostalo středisko Petra 
Bezruče 28 tisíc korun a věno-
vala se mu nadstandardní pozor-
nost, protože jsme vstupovali i do 
jednání o možných jiných proná-
jmech prostor. V těch stávajících 
jsou mimochodem od roku 1995, 
my jsme je tam neumístili. Určitě 
jsme udělali pro junáky mnohem 
víc než někteří kritici v novinách, 
navíc podporujeme všechna 
junácká střediska, ne pouze jedi-
né,“ zlobil se na zbytečnou kam-
paň místostarosta Petr Cvik. 

Ze strany ODS sice zazněl 
návrh, aby se zastupitelstvo tou-
to problematikou zabývalo až 
napřesrok, ovšem starostka Eva 
Richtrová upozornila na to, že 
pokud zastupitelstvo odpuštění 
dluhu neschválí, bude středisko 
v pozici dlužníka a jako takové 
nebude moci počítat s žádnou 
další podporou města. „Jinak 
junáci podle mých informací našli 
prostory v Lidovém domě, čímž 
by měl být jejich problém opravdu 
vyřešen,“ uzavřela starostka. (pp)

Ústav sociální péče Ostra-
vice – penzion Anenská 
pořádal již 6. ročník soutěže 
O pohár města Frýdku-Míst-
ku. Záštitu nad akcí tradičně 
držela starostka Eva Richtro-
vá, která na závěr vítězi pře-
dávala cenu – putovní pohár.

„Soutěžilo se v dětském požárním 
sportu. A i když se hasilo bez vody a 
o opravdových požárech nemůže 
být řeč, děti se do jednotlivých dis-
ciplín vrhaly s největším nadšením,“ 
popsala zápolení starostka.

Postižené děti bojovaly o trofej
O vítězství bojovala tři pěti-

členná družstva. Prvenství zís-
kalo družstvo Marcely Červeňá-
kové, druhé se umístilo družstvo 
Renáty Sobkové, třetí skončila 
skupina Ladislava Dvořáka.

„Všechny děti jsou členy hasič-
ského kroužku a Hasičského 
záchranného sboru Frýdek-Mís-
tek. Někdy bývá těžké je udržet 
na uzdě, ale tentokrát byly ukáz-
něné. Jsem rád, že zase mají na 
co vzpomínat,“ uvedl vychovatel 
Jan Sandany.                    (pp)

O film s názvem Žít 
– nechat žít, který natočilo 
město ve spolupráci s policií, 
je obrovský zájem. Snímek má 
instruktážní charakter a skládá 
se s několika minipříběhů. Ty 
znázorňují průběh incidentu 
mezi důchodcem a zlodějem 
či násilníkem. Film dává divá-
kovi návod, jak se například 
zachovat při napadení nebo 
jak mu vůbec předejít.

„Po odvysílání reportáže o 
našem filmu v hlavních zprávách 
v televizi mi začal zvonit telefon 
a já jsem nestačila přijímat jeden 
hovor za druhým. Všichni měli 
zájem o naši videokazetu. Během 
tohoto měsíce nás oslovilo nej-

Film města slaví úspěchy 
méně 50 institucí z celé republiky. 
Videokazety nebo DVD neprodá-
váme, ale zájemcům je darujeme. 
Musejí si však zaplatit alespoň 
poštovné a balné,“ říká Marie 
Poláchová z odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví.

„Na úspěch tohoto snímku 
chceme navázat a v příštím 
roce natočit Žít – nechat žít II. 
Zároveň připravujeme podobný 
film na téma domácího násilí a 
násilí páchaného na ženách. 
To vše bychom rádi realizovali 
v příštím roce, ale ještě nevíme, 
zda dostaneme z ministerstva 
vnitra dotaci,“ prozrazuje tis-
ková mluvčí radnice Kateřina 
Piechowicz.       (pp)
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Na ZŠ Frýdek-Místek, 
Komenského 402, se již stalo 
tradicí, že v rámci výchovy 
proti rasismu a xenofobii a 
také v rámci učiva dějepisu 
jezdíme se žáky 9. tříd na 
exkurzi do koncentračních 
táborů v Osvětimi a Březince v 
Polsku. Letošní „deváťáci“měli 
spoustu informací o těchto 
místech z dokumentárních 
filmů, ale téměř všichni chtěli 
vidět tábory na vlastní oči.

Hned po příjezdu do Osvětimi 
zhlédli v malém kinosále dvaceti-
minutový poutavý film o tom, jak 
se nelidsky zacházelo s muži, 
ženami i dětmi, kteří zde byli 
deportováni a uvězněni. Mlčky 
a s nepříjemným pocitem z toho, 
co právě viděli, se shromáždili 
před branou do tábora, kde na ně 
již čekal polský průvodce. Jeho 
poutavému výkladu v polském 
jazyce všichni dostatečně poro-
zuměli i proto, že všechna jeho 
slova do češtiny překládala p. uč. 
Drabinová. Po vstupu do areálu 
obehnaného ostnatými dráty, do 
kterých kdysi pouštěli elektrický 
proud, procházeli dům od domu, 
kde si prohlédli jednotlivé expo-
zice, které popisovaly krutý osud 
uvězněných lidí. Mezi nejhrůzněj-

Exkurze školáků 4. ZŠ v Osvětimi

ší patřily vitríny se spoustou věcí, 
použitých vězněnými lidmi, např. 
kartáčků, hřebenů, kufrů, bot, 
ale také lidských vlasů a protéz. 
Úzkost a strach vyvolávaly také 
plynové komory a místnosti, kde 
byli mrtví lidé spalováni v pecích. 
Žáci měli také možnost navštívit 
„blok 16“. V tomto českosloven-
ském domě se mohli seznámit s 
osudy vězněných Čechů a Slo-
váků, přečíst si jejich dopisy. 

Po prohlídce Osvětimi se pře-
sunuli do dalšího tábora v Březin-
ce, do kterého vedou koleje, které 
symbolizují konečnou stanici. 
„Myslíme si, že to, co se tam ode-

hrálo, by si měl každý pamatovat, 
aby se již nic podobného nestalo,“ 
pronesli po exkurzi „deváťáci.“

S toutéž tématikou se pro-
střednictvím filmového předsta-
vení s názvem „Nicholas Winton 
– Síla lidskosti“ seznámili i žáci 
8. tříd. Film představuje příběh 
jednoho mladého člověka, který 
v roce 1939 zachránil před smrtí 
669 českých a slovenských dětí. 

Tento pravdivý dokument i 
prohlídka nacistického koncen-
tračního tábora by měly dětem 
pomáhat vytvářet správné 
postoje a názory, kterými se 
budou řídit ve svém životě.

„My se školy nebojíme“ je 
věta, kterou my, pedagogové 
4. ZŠ Komenského, slyšíme 
rádi, pohladí nás po duši. Ptá-
te se proč? Již třetím rokem 
systematicky usilujeme o to, 
abychom těm nejmenším, 
dětem mateřských škol a 
budoucím prvňáčkům, co nej-
více usnadnili jejich přestup 
do školy. Chceme, aby změna 
pro ně neznamenala stres a 
obavy z neznámého. Z těchto 
důvodů se jim naši pedago-
gové v průběhu celého škol-
ního roku věnují. 

Děti mateřských škol přichá-
zejí se svou paní učitelkou k nám 
do školy, kde jsou rozděleny 
do tří patnáctičlenných skupin. 
Každé skupině se pak věnuje 
výhradně naše vyučující. Letos 
již s námi děti poznaly prostředí 
naší tělocvičny (cvičily s overbal-
ly), pracovaly také v keramické 
dílně. Před Vánoci budou ve 
třídách vyrábět vánoční ozdo-
by, v lednu či únoru se zúčastní 
grafomotorických cvičení, která 
uvolňují ruku pro psaní. Různé 
další činnosti jsou pro tyto děti 
připraveny na jarní období. 

V čem vidíme hlavní přínos 
naší práce? Děti již před vstu-

My se školy nebojíme
pem do první třídy poznají pro-
středí své budoucí školy a při 
různých činnostech se seznámí 
s vyučujícími. Prací v klidném 
a pohodovém prostředí v nich 
vzbuzujeme zvídavost a touhu 
po vzdělání. V září pak prvňáci 
do školy přicházejí klidní, veselí 
a bez zbytečných obav.

Spoustu zajímavých aktivit, 
které naše škola nabízí, navště-
vuje mnoho žáků především 1. 
stupně. Velký zájem je zejména 
o sportovní akce, a tak když nám 
byla nabídnuta možnost zapojit 
se do projektu, který podporuje 
hru Tee-Ball, ani na chvíli jsme 
nezaváhali. Jde vlastně o pálko-
vací hru (podobnou softballu), ve 
které se proti sobě utkávají dvě 
družstva. Žáci čtvrtých a pátých 
tříd se s chutí pustili do tréninku. 
Jelikož jsme se v loňském roce 
kvůli velké nemocnosti nemohli 
turnaje mezi frýdecko-místecký-
mi školami zúčastnit, netrpělivě 
jsme se těšili na letošní rok. Do 
bojů jsme nastoupili v plné síle 
a úspěch na sebe nenechal 
dlouho čekat. Dnes se můžeme 
pyšnit zlatým pohárem, který je 
jednou z dominant dokazující 
sportovní úspěšnost žáků naší 
školy. 

Všem je známo, že ve ško-
le učitelé vyučují a snaží se 
děti naučit něčemu novému, 
žáci se s většími či menšími 
problémy novému naučí. Ale 
nejenom o tom je škola. Na 
„Šestce“ připravují v každém 
měsíci projektový den, v němž 
se do připravených projektů 
může nejen zapojit, ale i vynik-
nout v nich úplně každý.

A tak ke sportovnímu Olympij-
skému dni a k multikulturálnímu 
Dni jazyků přibyly v tomto před-
vánočním čase další dva projek-
ty. K již tradiční Mikulášské laťce 
– soutěži ve skoku do výšky, se 
letos poprvé připojil Mikulášský 
den hlavolamů.

O tom, že uspořádat takovýto 
den není žádná legrace, by moh-
li povídat kolegové matematici. 
Znamená to posbírat hlavolamy 
možných i nemožných tvarů od 
svých kolegů i svých žáků, také 
to znamená se je naučit skládat, 
aby v případě tápání žáků mohli 
pomoci nejen povzbuzením, ale 
i radou, a pak vše připravit a 
naaranžovat tak, aby i estetická 
stránka byla příjemná.

Že to stálo za to, svědčila 
spokojenost všech zúčastně-
ných. A nebylo jich málo. Každý 
z příchozích si chtěl zkusit, jak ty 
různě vyřezané kostičky budou 
do sebe zapadat, zda se podaří 
sestavit z dílů pyramidu, zda se 
povede vyndat ježka z klece, 

Mikulášský Den hlavolamů
nebo se bludištěm dokutálí kulič-
ka až do svého cíle.

Je to jen jedna z mála akcí 
předvánočního času, tou další 
významnou bude již tradiční kultur-
ní představení k Vánocům a fotba-
lový turnaj mezi žáky a kantory.

Při ohlédnutí za podzimní 
prací ve škole, která byla velmi 
ztížena prováděním rekonstrukce 
elektroinstalace na celé škole, je 
až s podivem, co všechno se v 
těžkých pracovních podmínkách 
žákům pod vedením svých uči-
telů podařilo. Nejen již zmíněné 
projekty, ale také přijetí do sítě 
škol podporujících zdraví, což se 
mimo jiné projevuje navozováním 
příjemné, ale hlavně bezstresové 
atmosféry, třeba i tím, že po vyu-
čovací hodině nezvoní a žák se 
může jednou měsíčně vykoupit ze 
zkoušení Žolíkem.

Významným počinem bylo 
zapojení do projektu Sokrates 
a další spolupráce se školami 
Evropské unie.

K tomu se přidala krásná prv-
ní místa v okresních soutěžích 
Hornická desítka a v matematic-
ké soutěži pořádané pro žáky 8. 
tříd Gymnáziem Frýdlant. Škola 
byla také organizátorem okrs-
kových kol ve fotbalu mladších 
i starších žáků, podílela se na 
organizaci republikového finále 
v soutěži Team gym junior.

Je toho dost na jednu školu!!!
A chtěli byste vědět, jak se na 

naší škole pracuje? Jak vypadá 
ono příjemné prostředí? Není nic 
snazšího, než se přijít do školy 
podívat.

V tomto školním roce proběh-
nou dva dny otevřených dveří, a to 
10. ledna 2006 a 25. dubna 2006.

V tyto dny zveme od 8 hodin 
rána do 16,30 hodin odpoledne k 
prohlídce učeben chemie, fyziky 
přírodopisu, informatiky, knihov-
ny, ale také k možnosti posadit 
se do výuky, sledovat průběh 
odpoledních kroužků a výuky ve 
školní družině nebo k ochutnáv-
ce jídla ve školní jídelně.

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Všem přejeme krásné Vánoce a 
spokojený rok 2006.
Za celý kolektiv zaměstnanců,

Mgr. Libuše Zárubová

krátce ze ZŠ J. z Poděbrad
Pozvánka na jarmark 

Ve čtvrtek 15. prosince od 
15 hodin proběhne na nádvoří 
Základní školy Jiřího z Poděbrad 
Frýdek-Místek tradiční vánoční 
jarmark. Pro návštěvníky je při-
praven bohatý výběr vánočních 
výrobků, perníčků, malovaných 
obrázků a keramiky, které pro 
vás připravili žáci společně s uči-
teli, školní družinou a keramic-
kými kroužky. V doprovodném 
programu si můžete poslech-
nout soutěž o nejlepšího zpěvá-
ka nazvanou „Vánoční nota“ a 
vaší pozornosti jistě neujde ani 
výstava Betlémů, které vyráběly 
děti z Frýdku-Místku a okolí. 

Pořádnou mikulášskou nadílku 
s andělem i čertem si vychutnaly 
děti z prvního stupně na frýdecko-
místecké „Jedenáctce“. Kromě 
sladkostí, dobrot a vlídného miku-
lášského slova pro poslušné žáky 
čekalo na nezbedy i pořádné čer-
tovo hudrování. „Náš čert dostal 
zasedací pořádek těch největších 
neposedů a lajdáků, a tak mohl 
jít najisto,“ řekla učitelka Martina 
Brunclíková a dodala: „Někteří zlo-
bivci byli překvapeni, že o jejich pro-
hřešcích vědí i v pekle, a čertovský 
zásah se určitě neminul účinkem.“
I když se ti nejmenší z „Jedenáctky“ 
na další návštěvu čerta, Mikuláše 
i anděla moc těší, musí si všichni 
trpělivě počkat celý rok.          (rs)

Mikulášské 
čertování

První letošní akci pro děti 

z MŠ v Lískovci připravila 

děvčata z 9. třídy – Kristý-

na Glombová, Pavla Nová-

ková, Veronika Krejčí, 

Gabriela Slívová. Přečetla 

jim pohádku, společně si 

vyrobili indiánské čelenky 

a zatančili kolem ohně. 

Marie Stratilová
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Odbor dopravy a silničního hospodář-
ství se člení na:

a) oddělení dopravně správních agend 
– registr silničních vozidel

b) oddělení dopravně správních agend 
– řidičská oprávnění, přestupky

c) oddělení správy dopravy a pozem-
ních komunikací

Úkoly v samostatné působnosti,
které jsou odboru trvale svěřeny
- oddělení správy dopravy a pozem-

ních komunikací
- zajišťuje čistotu, zimní údržbu, odstra-

ňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací;

- zajišťuje opravy, údržbu a investiční 
činnost na úseku místních komunikací, 
jejich součástí a příslušenství, veřejného 
osvětlení, silničního signalizačního zařízení, 
parkovacích automatů, místního rozhlasu;

- podílí se na řešení dopravní situace 
ve městě;

- vyjadřuje se k předložené projektové 
dokumentaci z dopravního hlediska, je 
účastníkem územního a stavebního řízení;

- zpracovává a předkládá návrhy 
vyhlášek a nařízení města na úseku sil-
niční dopravy, pozemních komunikací;

- v souladu s vyhláškou města o čistotě 
kontroluje čistotu na území města;
Úkoly ve vztahu k výborům, komisím 

a zvláštním orgánům města
Zabezpečuje organizačně-technické 

a administrativní práce, související s čin-
ností komise pro dopravu, bezpečnost a 
prevenci kriminality;

Vztah k rozpočtu města
- zabezpečuje nakládání s prostředky 

svěřenými rozpisem rozpočtu na úseku 
místních komunikací, jejich součástí a 
příslušenství, veřejného osvětlení, silnič-
ního signalizačního zařízení, kamerového 
dohledového systému, parkovacích auto-
matů a místního rozhlasu;

- pověřená osoba plní úkoly správce 
rozpočtu pro ORJ 07;

Úkoly v přenesené působnosti
- oddělení dopravně správních agend 

– registr silničních vozidel
- provádí schvalování technické způsobi-

losti vozidel, vede registr vozidel v územním 
obvodu obce s rozšířenou působností, vydá-
vá a eviduje tabulky registračních značek;

- provádí evidenci vozidel dle zákona o 
podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, v územním obvodu obce s roz-
šířenou působností;

- oddělení dopravně správních agend 
– evidence řidičů

- provádí samostatný výkon agendy při 
vystavování a provádění změn v úředních 
dokladech – řidičských průkazech, vede 
registr řidičů v územním obvodu obce s 
rozšířenou působností;

- provádí zkoušky žadatelů o vydání 
řidičského oprávnění;

- provádí registraci autoškol;
- vydává rozhodnutí o odnětí řidičské-

ho oprávnění, o podmínění a omezení 
řidičského oprávnění, o vrácení řidičské-
ho oprávnění a o zrušení podmínění nebo 
omezení řidičského oprávnění;

- oddělení správy dopravy a pozem-
ních komunikací

Ing. Miroslav Hronovský působí na 
odboru dopravy frýdecko-místecké radnice 
již od roku 1992. Tehdy tento odbor dispo-
noval 30 miliony korun, dnes při zachování 
stejného rozsahu povinností má k dispozici 
okolo 200 milionů korun, což dokumentuje, 
že se město této oblasti intenzivně věnuje.

Na co můžeme být z hlediska 
dopravy ve městě pyšní?

„Stav chodníků je široko-daleko v okolí v 
nejlepším stavu a co se týče veřejného osvět-
lení, patříme mezi republikovou špičku.“

Co je naopak největším problémem?
„Stav komunikací pro motorová vozidla. 

Jsme sice v lepším průměru, ale určitě 
nemůžeme být spokojeni. Problémem je 
také počet parkovacích míst ve městě, byť 
každoročně do vybudování nových inves-
tujeme nemalé peníze. Momentálně je 
například před dokončením parkoviště na 
ulici Novodvorská, Beethovenova a Lís-
kovecká, čímž získáme dalších devadesát 
míst. Narážíme však i na to, že jedni oby-
vatelé po parkovištích volají, další je však 
odmítají a komplikují stavební řízení.“

Kdyby město získalo mimořádně 50 
milionů korun, které by muselo investo-
vat v dopravě, na co byste je použili?

„Samozřejmě by to bylo politické roz-
hodnutí. Mohli bychom ale investovat do 
městské hromadné dopravy na pořízení 
dalších nízkopodlažních autobusů, které 
si lidé pochvalují, peníze by pochopitelně 
mohly jít také do oprav komunikací, aby 
se dále nezhoršoval jejich stav, a mohli 
bychom i uspokojit některé požadavky na 
vybudování nových chodníků, kterých je 
také pořád hodně.“

V současnosti občany určitě nejví-
ce zajímá otázka zimní údržby. Jak je 
zajištěna?

„Zimní údržbu město provádí prostřed-
nictvím TS a.s., kam by lidé měli v prvé 
řadě volat, pokud nejsou s údržbou spo-
kojeni. Technické služby mají dispečink 24 
hodin denně, s telefonem 558 432 649. Na 
město by se měli občané obracet, až když 
nejsou spokojeni se zjištěnými informace-
mi, protože i my si stejně musíme nejprve 
zjistit skutkový stav od technických služeb. 
Také je nutné, aby si lidé uvědomili, že 
většina páteřních komunikací je stát-
ních nebo patří pod správu kraje, a tudíž 
jejich údržba není v naší kompetenci. A u 
místních komunikací připomínám, že ze 
zákona musíme zmírňovat následky zimy 
a nemůžeme například řešit stížnosti typu, 
že je někde břečka.“    (pp)

ING. MIROSLAV HRONOVSKÝ: Vedou-
cí odboru dopravy a silničního hospodář-
ství.                Foto: Petr Pavelka

Odbor dopravy a silničního hospodářství
- vykonává funkci speciálního staveb-

ního úřadu na úseku místních komunika-
cí, silnic II. a III.třídy, veřejně přístupných 
účelových komunikací v územním obvodu 
obce s rozšířenou působností;

- vykonává funkci dopravního úřadu 
dle zákona o silniční dopravě;

- vykonává funkci silničního správního 
úřadu dle zákona o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů;

- provádí zkoušky řidičů a provo-
zovatelů taxislužby, provádí kontrolu 
dodržování zákonných podmínek pro-
vozování taxislužby;

- zajišťuje prevenci v oblasti dopravní 
nehodovosti dle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění poz-
dějších předpisů;

- stanoví místní úpravu dopravního 
značení v územním obvodu obce s rozší-
řenou působností;

Přestupky a správní delikty, které 
odbor projednává v prvním stupni
- oddělení dopravně správních agend 

– evidence řidičů
- řeší přestupky podle § 22 , § 23, § 23a, 

§ 30, § 46 a §49 zákona o přestupcích; 
- projednává správní delikty dle § 125 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů, dle § 57 zákona č. 247/2000 
Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel, 
ve znění pozdějších změn a doplňků; 

- rozhoduje ve správním řízení jako 
orgán I. stupně podle zvláštních předpisů;

- oddělení správy dopravy a pozem-
ních komunikací:

- řeší přestupky podle § 23, § 46, § 47 
a § 48 č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- projednává správní delikty § 42 záko-
na č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů; 

- rozhoduje ve správním řízení jako 
orgán I. stupně podle zvláštních předpisů;

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební povolení se vyžaduje u sta-
veb všeho druhu bez zřetele na jejich sta-
vebně technické provedení, účel a dobu 
trvání, vyžaduje se též u změn dokonče-
ných staveb, kterými jsou nástavby, pří-
stavby a stavební úpravy, pokud stavební 
zákon nestanoví jinak.

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Frýdek-Místek

oddělení správy dopravy a pozemních 
komunikací

Radniční 1148, Frýdek-Místek 
Jak: 
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném formuláři (formulář je k dispozici na 
speciálním stavebním úřadu). 

Náležitosti podání:
- doklad o vlastnictví předmětného 

pozemku nebo stavby (výpis z katastru 
nemovitostí a kopie katastrální mapy, obě 
ne starší 6 měsíců, v originále)

- projektovou dokumentaci zpracova-
nou dle podmínek uvedených v územním 
rozhodnutí a zpracovanou oprávněným 
projektantem (předkládá se ve dvojím 

vyhotovení, pro stavby na území obcí ve 
trojím vyhotovení) 

- další doklady podle konkrétní stavby, 
dle ústního projednání s příslušným tech-
nikem stavebního úřadu 

Lhůta pro vyřízení:
Lhůty jsou dány ustanovením § 49 

správního řádu takto: v jednoduchých 
případech, zejména lze-li rozhodnout na 
podkladě dokladů předložených účastní-
kem řízení – bezodkladně, v ostatních pří-
padech, nestanoví-li zvláštní předpis jinak, 
do 30 dnů ode dne zahájení řízení. Jde-li o 
složité případy, je správní orgán oprávněn 
rozhodnout do 60 dnů, nelze-li vzhledem 
k povaze věci rozhodnout ani v této lhů-
tě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací 
orgán. O této skutečnosti je povinen účast-
níka s uvedením důvodu uvědomit.

Za kolik Kč (správní poplatek):
3000,- Kč při vydání stavebního povolení
300,- Kč při vydání rozhodnutí o 

změně stavby před dokončením (včet-
ně změny podmínek stavebního povo-
lení) nebo o prodloužení platnosti sta-
vebního povolení 

Výše uvedené údaje jsou pouze infor-
mativního charakteru. Pro projednávání 
konkrétních případů je nutná konzultace 
na stavebním úřadě. 

POZEMNÍ KOMUNIKACE
PŘEKOPY, ZÁBORY, REKLAMNÍ 

ZAŘÍZENÍ, AMBULANTNÍ PRODEJ, 
PŘEDZAHRÁDKY 

§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích v platném znění zvlášt-
ní užívání pozemních komunikací 

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospodář-
ství Městského Úřadu Frýdek-Místek

oddělení správy dopravy a pozemních 
komunikací 

místní komunikace
Radniční 1148, Frýdek-Místek
558 609 221, 558 609229 
silnice II. a III. třídy
Palackého 115, Frýdek-Místek 
558 609 624
Jak:
Formou písemné žádosti, ke které 

musí být doloženo:
- situační snímek
- souhlas vlastníka komunikace 
• (u místních komunikací ve vlastnictví 

města FM vydává odbor správy obecního 
majetku MěÚ FM)

• (silnice II. a III. třídy – Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, Horymírova 
2287, FM, tel.č. 558 404 570 - ústředna) 

- souhlas Policie ČR 
(Okresní ředitelství PČR, dopravní inspek-

torát, Beskydská 2061, FM, 974 732 257-8)
- stanovení přechodné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích 
(vydá ODaSH MěÚ FM, ul. Radniční, 

p. Vrbica – 558 609 224), 
- živnostenský list nebo výpis z 

obchodního rejstříku, 
- v případě zastupování písemná plná moc
- k nahlédnutí pravomocné stavební 

povolení (bylo-li vydáno)
Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

(pokračování na str. 6)
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(pokračování ze str. 5)
Za kolik Kč (správní poplatek):

určuje se dle zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích v plat-
ném znění, položka 36 a) a závisí 
na době zvláštního užívání

do 10 dní včetně 100,- Kč 
do 6 měsíců včetně 500,- Kč
nad 6 měsíců 1 000,- Kč 

POZEMNÍ KOMUNIKACE
PŘIPOJOVÁNÍ POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ
§ 10 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního 

hospodářství Městského Úřa-
du Frýdek-Místek

oddělení správy dopravy a 
pozemních komunikací 

místní komunikace
Radniční 1148, Frýdek-Místek
558 609 221, 558 609229 
silnice II. a III. třídy
Palackého 115, Frýdek-Místek 
558 609 624
Jak:
Formou písemné žádosti, ke 

které musí být doloženo:
- situační snímek
- souhlas vlastníka komunikace 
• (u místních komunikací ve vlast-

nictví města FM vydává odbor sprá-
vy obecního majetku MěÚ FM)

• (silnice II. a III. třídy – Sprá-
va silnic Moravskoslezského 
kraje, Horymírova 2287, FM, tel.
č. 558 404 570 - ústředna) 

- souhlas Policie ČR 
(Okresní ředitelství PČR, 

dopravní inspektorát, Beskydská 
2061, FM, 974 732 257-8)

- v případě zastupování písem-
ná plná moc

- výpis z katastru nemovitostí
Lhůta pro vyřízení:
30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
500,- Kč
určuje se dle zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích v plat-
ném znění, položka 36 c)

POZEMNÍ KOMUNIKACE
SOUHLAS S MÍSTNÍ A PŘE-

CHODNOU ÚPRAVOU PROVO-
ZU NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ 

ÚČELOVÉ KOMUNIKACI
§ 77 odst. 2 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů
Kde:
Odbor dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřa-
du Frýdek-Místek 

oddělení správy dopravy a 
pozemních komunikací 

Radniční 1148, Frýdek-Místek 
558 609 221, 558 609 224 
Jak:
Formou písemné žádosti, ke 

které musí být doloženo:
- situační snímek, popř. pro-

jektová dokumentace DZ
- písemné stanovisko Policie ČR 
(Okresní ředitelství Policie 

ČR, dopravní inspektorát, Bes-
kydská 2061, Frýdek-Místek, 
tel. 974 732 257-8)

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku

POZEMNÍ KOMUNIKACE
STANOVENÍ MÍSTNÍ A PŘE-

CHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU  
NA POZEMNÍCH KOMUNIKA-
CÍCH SILNICE II. A III. TŘÍDY, 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
§ 77 odst. 1 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřa-
du Frýdek-Místek 

oddělení správy dopravy a 
pozemních komunikací 

Radniční 1148, Frýdek-Místek 
558 609 221, 558 609 224 
Jak:
Formou písemné žádosti, ke 

které musí být doloženo:
- situační snímek, popř. pro-

jektová dokumentace DZ
- písemné vyjádření Policie ČR 
(Okresní ředitelství Policie 

ČR, dopravní inspektorát, Bes-
kydská 2061, Frýdek-Místek, tel. 
974 732 257-8)

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku

POZEMNÍ KOMUNIKACE
UZAVÍRKY POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ
§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřa-
du Frýdek-Místek

oddělení správy dopravy a 
pozemních komunikací 

místní komunikace
Radniční 1148, Frýdek-Místek
558 609 221, 558 609229 
silnice II. a III. třídy
Palackého 115, Frýdek-Místek 
558 609 624
Jak:
Formou písemné žádosti, ke 

které musí být doloženo:
- souhlas Policie ČR 
(Okresní ředitelství PČR, 

dopravní inspektorát, Beskydská 
2061, FM, 974 732 257-8)

- v případě zastupování písem-
ná plná moc

- žádost o povolení uzavírky 

a nařízení objížďky komunikace 
obsahuje:

a) přesné určení uzavírky 
podle označení vzdálenosti v km 
a m od začátku dotčené komuni-
kace (dále jen “staničení”), popří-
padě místopisného průběhu,

b) dobu trvání uzavírky s pří-
padnou možností jejího přeru-
šení ve dnech pracovního volna 
a pracovního klidu,

c) důvod uzavírky (je-li důvo-
dem provádění stavebních prací, 
také jejich rozsah, způsob pro-
vádění a označení toho, kdo má 
tyto práce provádět),

d) návrh trasy objížďky včet-
ně grafické přílohy,

e) jméno a příjmení pracov-
níka odpovědného za organizo-
vání a zabezpečení akce, která 
je důvodem podání žádosti, 
adresu a telefonní spojení na 
jeho pracoviště i bydliště,

f) pokud je požadovaná doba 
trvání uzavírky a objížďky delší než 
tři dny a týká-li se stavebních prací, 
musí být uveden harmonogram 
prací obsahující množství a časový 
průběh jednotlivých druhů prací,

g) souhlas dotčeného doprav-
ního úřadu, pokud si uzavírka 
vyžádá dočasné přemístění 
zastávek linkové osobní dopravy.

Lhůta pro vyřízení:
min. 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

DĚDICTVÍ
zákon č.56/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 
243/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 341/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřa-
du Frýdek-Místek
oddělení registru silničních vozidel
558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak : 
Formou písemné žádosti na 

příslušném tiskopise stanoveném 
vyhláškou č. 243/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (přihláška 

k registraci vozidla - dvojlist)
- soudní rozhodnutí o dědictví 

s dokladem o nabytí právní moci
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- vozidlo musí mít platnou 

technickou prohlídku
- doklad o zákonném pojištění
- občanský průkaz / živnost. 

list nebo výpis z obchodního 
rejstříku - při registraci na IČ

- cizinci - pas + povolení k 
pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku 

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL
DOČASNÉ VYŘAZENÍ
VOZIDLA Z PROVOZU

zákon č.56/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška č. 
243/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 341/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřa-
du Frýdek-Místek

oddělení registru silničních 
vozidel

Palackého 115, Frýdek-Místek 
558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak : 
Formou písemné žádosti na 

příslušném tiskopise stanoveném 
vyhláškou č. 243/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o 

vyřazení vozidla)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- RZ (registrační značky)
- občanský průkaz / živnost. 

list nebo výpis z obchodního 
rejstříku – při registraci na IČ

- cizinci – pas + povolení k 
pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
100,- Kč  
určuje se dle zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplat-
cích v platném znění, položka 26b

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL
DOVOZ – PŘIHLÁŠENÍ 

VOZIDLA
zákon č.56/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 
243/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 341/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřa-
du Frýdek-Místek
oddělení registru silničních vozidel

Palackého 115, Frýdek-Místek 
558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak : 
Formou písemné žádosti na 

příslušném tiskopise stanoveném 
vyhláškou č. 243/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (přihláška 

k registraci vozidla - dvojlist)

- velký technický průkaz
- protokol o technické prohlíd-

ce před schválením technické 
způsobilosti

- evidenční prohlídka (nepři-
hlašuje-li vozidlo dovozce) 

- doklad o zákonném pojištění
- leasingová smlouva (je-li 

vozidlo na leasing)
- občanský průkaz / živnost. 

list nebo výpis z obchodního 
rejstříku – při registraci na IČ

- cizinci – pas + povolení k 
pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
300,- Kč motocykl do 50 cm3 
500,- Kč motocykl nad 50 cm3 

včetně motocyklu s přívěsným 
nebo postranním vozíkem nebo 
motorová tříkolka 

800,- Kč motorové vozidlo s 
nejméně čtyřmi koly 

500,- Kč přípojné vozidlo do 
750 kg hmotnosti včetně 

700,- Kč přípojné vozidlo nad 
750 kg hmotnosti 

určuje se dle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplat-
cích v platném znění, položka 26a

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL
DUPLIKÁT ORV (MALÝ 
TECHNICKÝ PRŮKAZ)

zákon č.56/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška č. 
243/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 341/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřa-
du Frýdek-Místek
oddělení registru silničních vozidel

Palackého 115, Frýdek-Místek 
558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak :
Formou písemné žádosti na 

příslušném tiskopise stanoveném 
vyhláškou č. 243/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o 

zápis změn údajů)
- velký technický průkaz 
- vozidlo musí mít platnou 

technickou prohlídku
- občanský průkaz / živnost. 

list nebo výpis z obchodního 
rejstříku – při registraci na IČ

- cizinci – pas + povolení k 
pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
100,- Kč  
určuje se dle zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplat-
cích v platném znění, položka 16a



Sport 7 Prosinec 2005

Mistrovská 
utkání HC F-M

Sobota 17. 12.
10,00 8+9.tř. - TJ N.Jičín

17,00 muži - HC Kopřivnice
Neděle 18. 12.

9,00 6+7.tř. - TJ N.Jičín
13,30 dorost - TJ N.Jičín

Středa 21. 12. 
12,00 4+5.tř. - HC Vítkovice

Pondělí 26. 12.   
9,00 mezinárodní turnaj 6. tříd

Úterý 27. 12. 
7,00 mezinárodní turnaj 6. tříd

Středa 28. 12.   
9,00 mezinárodní turnaj 9. tříd

Čtvrtek 29. 12. 
7,00 mezinárodní turnaj 9.tříd
Hokejový klub pořádá každé 
pondělí a čtvrtek v 17,00 a 
v sobotu v 7,15 nábor žáků 
ročníku 1996 a mladších do 

hokejové přípravky.
Tréninky přípravky:

pondělí v 17,15
čtvrtek v 17,15
sobota v 07,30

sobota 17. 12. 08:30 – 09:30 hod. veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 18. 18. 16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
středa 21. 12. 16:15 – 17:30 hod. veřejné bruslení
neděle 25. 12. 16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
úterý 27. 12. 16:30 – 17:45 hod. veřejné bruslení
pátek 30. 12. 16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
sobota 31. 12. 10:00 – 11:30 hod. veřejné bruslení

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – PROSINEC

Podzimní měsíce patří mezi 
softbalistkami již tradičně k 
období bilancování výsledků 
uplynulé sezóny. Frýdecké 
softbalistky se v loňském 
roce zúčastnily soutěží ve 
třech věkových kategoriích.

Naše nejmladší členky – děv-
čata z 1. až 5. tříd základních 
škol – bojovaly s ostravskými 
týmy o titul nejúspěšnějšího 
týmu žaček Moravskoslezské-
ho kraje. V konečném účtování 
obsadily 3. místo.

Kadetky – žákyně 6. až 9. 
tříd základních škol – byly ještě 
o krůček úspěšnější a oslavily 
nakonec 2. místo!

Naší nejúspěšnější kategorií je 
už po několik sezon družstvo žen. 
Tak jako v loňském roce i letos 

Softbalistky bilancují sezonu

frýdecké ženy vybojovaly celko-
vé vítězství v Moravské soutěži. 
Letošní výsledek je o to cennější, 
že tým zakusil hořkost porážky 
pouze v jediném zápase!

V současné době se již všichni 
chystáme na nastávající sezónu 
2006. Zimní příprava sestává pře-
devším v doplňování fyzické kon-
dice a pilování technických doved-
ností. Tým žaček v zimním období 
tradičně pořádá nábor nových 
hráček. Máte-li tedy zájem, aby 
vaše dítě pravidelně sportovalo, 
nebo se jen pobavilo se svými 
vrstevníky při sportovních zápo-
leních všeho druhu, přiveďte jej 
do našeho oddílu. Více informací 
najdete na www.baseballnet.cz.

Eva Kopcová, trenérka BK 
KLASIK Frýdek-Místek

Dramatickým finále skončilo 
počátkem prosince ve sportovní 
hale na ulici Pionýrů Mistrovství 
republiky TEAMGYM JUNIOR 
Asociace školních sportovních 
klubů, jehož pořadatelem byla 
11. základní škola. 

Ve vysoké konkurenci deví-
ti zkušených týmů se našim 
gymnastkám v obou kategoriích 
podařilo znovu získat stříbrné 
medaile. Soutěž TEAMGYM 
JUNIOR, kterou znají příznivci 
gymnastiky více než deset let 
pod původním názvem Eurotý-
my, letos probíhala podle nových 
hodnotících pravidel, které více 
posunují výkony gymnastů 
směrem k vrcholovému sportu. 
„Letos na soutěž přijela družstva 
z Chropyně, Kolína, Kroměříže, 
Opavy a Třebíče,“ informovala 
ředitelka závodu a naše trenérka 
Pavla Rašková a dále uvedla: 
„Poslední z družstev patřilo k 
favoritům soutěže. Třebíčská 

Stříbro zůstalo na domácí půdě
základní škola je specializovaná 
na gymnastiku, má vynikající 
vybavení a skvělý trenérský tým. 
To vše Třebíčtí v soutěži zúročili 
a dokázali, že v klání neměli kon-
kurenci. Musím však naše děvča-
ta pochválit, protože se ukázalo, 
že i my dovedeme zabodovat a 
začínáme Třebíči velmi silně šla-
pat na paty.“ Výsledky soutěže 
ukázaly, že našim mladším žáky-
ním uniklo vítězství o dvacet pět 
setin bodu a starším o bod a půl. 

Na celém závodě byla vidět 
obrovská vůle a usilovná přípra-
va. „Jsem příjemně překvapen 
vysokou úrovní soutěže a zdá 
se mi, že se na mistrovství do 
Frýdku-Místku sjela opravdová 
gymnastická špička,“ uvedl ředi-
tel frýdecko-místecké základní 
školy Jiřího z Poděbrad Jiří Adá-
mek a pokračoval: „Naše děv-
čata byla moc šikovná a jejich 
stříbrné medaile mě nesmírně 
potěšily.“ Jiří Adámek také vyso-

ce ohodnotil organizaci celého 
mistrovství, na němž se kromě 
Pavly Raškové podíleli i její 
kolegové z učitelského sboru 
a někteří z rodičů. Poděkování 
patří i vedení 6. základní školy, 
které ochotně propůjčilo spor-
tovní halu na ulici Pionýrů a vše-
stranně vyšlo vstříc potřebám 
organizátorů mistrovství.     (rs)

VÝSLEDKY MR TEAGYM 
JUNIOR 2005:

Kat. Junior I: 
1. Třebíč 
2. Frýdek-Místek 
3. Chropyně 
4. Opava, Vrchní 
5. Bělá pod Bezdězem
6. Opava, Šrámkova
Kat. Junior II:
1. Třebíč
2. Frýdek-Místek
3. Opava, Englišova
4. Kolín 
Kat. Junior III: 
1. Kroměříž

BK KLASIK Frýdek-Místek
pořádá
NÁBOR

nových členek do přípravky 
softbalového týmu žaček

(dívky z 1.-5. tříd ZŠ)
Trénujeme 2x týdně v 

pondělí a středu vždy od 16 
do 17,30 hodin v tělocvičně 
Gymnázia v Místku (boční 

vchod, železné dveře)
Věnujeme se rozvoji 

všeobecných sportovních 
dovedností dětí – házení, 

běh, švihadla.
Snažíme se o zvýšení 

celkové tělesné kondice 
dětí formou her a soutěží 
všeho druhu tak, aby byly 
připraveny na provozování 

libovolného sportovního 
odvětví nebo se „ pouze“ 

pobavily pohybem!
Kontakt – trenérky:

774 267 343, 606 738 382
www.baseballnet.cz

Již tradiční turnaj v thajském 
boxu pod názvem Aréna před-
staví nejkvalitnější zápasy toho-
to roku. Klub Como-3 gym při-
lákal tentokrát do Arény mistra 
světa v thajském boxu polského 
bojovníka Macieka Skupinské-
ho. A nejen jeho budou moci 
fanoušci tvrdého boje zhlédnout 
28. 12. od 18 hodin na fotbalo-
vém stadionu „Stovky“. 

Aréna V. MAXIMUS přinese 
kromě tohoto bojovníka spoustu 
napínavých zápasů. „Z nových 
bojovníků budeme moci vidět 
Kořínka, Vojtka a Flakse z Como-3 
gym. Dále se nám představí bojov-
ník všech Arén David Prokop, mistr 
Moravy a ČR v taekwondo. Bude 
zápasit s Plachým z Bandog gym 
Opava, který má za sebou již tři-
náct zápasů,“ láká pořadatel Martin 
Vaňka. Ten dále slibuje očekávaný 
zápas fanoušky oblíbeného Pitbula 
Švarce, jenž změří síly s Mikulin-
cem z Bandog gym Opava, jenž se 
již od šesti let věnuje karate a nyní 
zápasí v čistém thajském boxu. 
Mezi zápasy thajského boxu dojde 
znovu i na zápas úplně bez pravidel 
(Ultimate Fight) v supertěžké váze. 

Vánoční Aréna přiveze mistra světa

Za Como-3 gym Frýdek-Místek 
nastoupí Petr Sláma (100 kg). Ten 
již zvítězil KO ve velice pohledném 
a tvrdém utkání na Aréně 2 nad 
Richardem Tkáčem. Tentokrát mu 
v cestě bude stát bojovník z Tiger 
Clubu Zlín, Koryčan Hulk Libor se 
svými 105 kilogramy. Do svého 19. 
zápasu se 14 výhrami a 9 vítěz-
stvími k.o., nastoupí také Zdeněk 
Wampír Šlehober z Como-3 gym. 
Soupeř mu přijede z Chomutova. 
„A nebude zrovna lehkým soupe-
řem, o čemž svědčí jeho titul mistra 

České republiky. Bude jím Pavel 
Pařízek z Elgo Chomutov, svěře-
nec profesionálního mistra světa 
Jiřího Žáka. Ten má za sebou ve 33 
letech kolem 25 zápasů a spoustu 
zkušeností z celého světa Muay-
Thai,“ referuje Vaňka.

Finálový zápas večera Arény V. 
MAXIMUS obstará za české barvy 
bojovník z Chomutova, vítěz zápasu 
z Arény IV. David Šimonek. Na Aré-
ně IV. porazil svého známějšího sou-
peře, velice tvrdého Patrika Lidáka z 
Ostravy. Na Aréně V. nastoupí proti 
mistru světa roku 2003 z Kazachs-
tánu. Bude jím bojovník z Polska z 
klubu Serafín Maciek Skupinski. „Ve 
svých titulech má taky titul Polska a 
mezinárodní titul Polska. Dokonce 
dvakrát dokázal porazit profesionál-
ního mistra Evropy S1 Jana Mazura. 
Tento zápas přinese opravdu vrchol 
Arény a taky vrchol celého thajbo-
xerského roku,“ přibližuje Martin 
Vaňka. Lístky tentokrát máte mož-
nost získat i zdarma, pokud najdete 
dost síly a rozhodnete se pro daro-
vání krve v krevním centru na Třídě 
TGM.                                             (pp)

ARÉNA: Před koncem roku přijde pátý díl atraktivní podívané.     Foto: Petr Pavelka

TURNAJ V ŠENOVĚ: Euroregion se snažil v oslabené sestavě 
prorazit na volejbalovém klání v Šenově. Snažil se i poslanec 
Petr Rafaj (při útoku).         Foto: Richard Žabka
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Hřímající čerti, mírumilovný 
Mikuláš, nesoucí se melodie 
koled, vůně purpury, mráz na 
oknech, adventní věnce, sví-
ce, to vše vyvolává neklamný 
pocit blížících se vánočních 
svátků. Zvláštní vzrušení, kte-
ré je spojeno jen s těmito svá-
tečními dny v roce, chce pod-
pořit také Dům dětí a mládeže 
ve Frýdku-Místku, který si pro 
tento čas připravil řadu akcí. 

„Až do 16. prosince můžete 
nosit do domu dětí vlastní výtvory 

Vánoční nálada s DDM
s motivem čertů, pekla i samot-
ného Lucifera. Odměnou vám 
bude volná vstupenka na bazén 
a vystavení vašich čertů v domě 
dětí a mládeže. Na vánoční notu 
se určitě naladíte při našem 
vánočním dopoledni. To se koná 
17. prosince v domě dětí. Přiví-
tá vás vůně vánoční čokolády, 
uděláte si svícen z přírodnin, zají-
mavá přáníčka a drobný dárek,“ 
referovala Ivana Sošková. Výčet 
vánočních akcí tím nekončí – v 
dalším týdnu od 19. do 21. pro-

since můžete po celé dny nav-
štívit zdejší vánoční dílnu Kouz-
la vánoční. „Zde si v příjemné 
atmosféře vyrobíte dárky pro své 
blízké, ozdobíte vánoční svícen, 
zhotovíte andělíčka pro štěstí, 
ozdobu na stromek, vánoční přá-
ní. Srdečně zveme malé i velké, 
rodiče s dětmi, družiny, školy,“ 
přednesla pozvání Ivana Soš-
ková. Bližší informace najdete v 
Domě dětí a mládeže ve Frýdku-
-Místku nebo na internetových 
stránkách www.ddmfm.cz.   (pp)

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 
12/2005 o trvalém označování psů, která nabude 
účinnosti 1. 1. 2006, je povinností každého držite-
le psa chovaného na území města Frýdek-Místek, 
který je starší 6 měsíců, trvale označit psa mikroči-
pem nebo tetováním, a to do 30. 6. 2006. 

Držitel psa, který před účinností této vyhlášky 
nechal psa trvale označit nebo ho před účin-
ností této vyhlášky nabyl trvale označeného, je 
povinen do 31. 1. 2006 předložit doklad (např. 
očkovací průkaz psa, průkaz původu psa) o trva-
lém označení psa finančnímu odboru, oddělení 
místních daní a poplatků MěÚ Frýdek-Místek, 
Radniční 1148, č.dveří 104.

Nesplněním této povinnosti lze postih-
nout držitele psa dle zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění p. p. pokutou až do výše 200 
tisíc Kč a dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích ve znění p.p. až do výše 30 tisíc Kč.

Označování psů bude prováděno na nákla-
dy města Frýdek-Místek.

Trvalé označování psů budou provádět následu-
jící veterinární lékaři určení městem Frýdek-Místek:
- MVDr. Petr Šlachta, Bruzovská 1852, Frýdek-Místek
- MVDr. Pavel Janák, 4. května 217, Frýdek-Místek
- MVDr. Jiří Karásek, Sadová 1158, Frýdek-Místek
- MVDr. Dalibor Ress, J. Suka 1753, Frýdek-Místek
- MVDr. Vítězslav Novák, Sadová 1158, Frýdek-Místek

Psi budou označeni na základě předložení for-
muláře „Potvrzení o řádném přihlášení psa k míst-
nímu poplatku ze psů“ (dále jen „potvrzení“), vyda-
ného Městským úřadem Frýdek-Místek, finančním 
odborem, který bude v průběhu měsíce prosince 
2005, ledna a února 2006 rozeslán všem evidova-
ným držitelům psů. Toto potvrzení bude vystave-
no na psa, který je uveden v evidenci finančního 
odboru Městského úřadu Frýdek-Místek.

Vzhledem k tomu, že tato povinnost se vzta-
huje na všechny psy chované na území města, 
vyzýváme tímto držitele psů, kteří nemají dosud 
své psy přihlášené, aby tak neprodleně učinili. 

Jak jsme vás již seznámili 
v minulém čísle zpravodaje, 
letos poprvé dostávají také 
občané Frýdku-Místku jedineč-
nou možnost zapojit se do pro-
jektu, který probíhá již pátým 
rokem v různých městech 
České republiky a v podobné 
formě i jinde ve světě. Myšlen-
kou Ceny Křesadlo je ocenit 
vloženou snahu, energii i čas 
těch, kteří jsou zdarma ochotni 
pomáhat nejrůznějším způso-
bem druhým lidem. 

„Smyslem této prestižní ceny 
je také podpořit dobrovolnictví ve 
městě a vzbudit zájem veřejnosti 
o tuto oblast,“ říká Martin Sysala, 
který má ve městě na starosti 
neziskové organizace, a vyzý-
vá všechny, kteří znají ve svém 
okolí někoho, kdo se bez nároku 
na odměnu věnuje práci s dětmi, 
seniory, ekologii, kultuře či jiné 
veřejně prospěšné činnosti, aby 
nominovali ty, co si podle jejich 
názoru zaslouží ocenění.

Nominace je podmíněna 

Nominujte adepty na Křesadlo
několika kritérii. Práce, za kte-
rou je dobrovolník navržen, byla 
vykonávána bezplatně na území 
města Frýdek-Místek a byla pro-
váděna i v roce 2005. Cena je 
určena prioritně jednotlivcům, 
ale mohou ji získat i skupiny, 
přičemž nominovaní nemusí mít 
bydliště ve Frýdku-Místku. Kan-
didátem se může stát jakýkoliv 
dobrovolník. I obyčejný člověk, 
který dělá neobyčejné věci, je 
výjimečný a zasluhuje ocenění. 
„Zaslané návrhy posoudí sed-
mičlenná komise, sestavená ze 
zástupců města, neziskového 
sektoru, medií a obchodních 
společností. Vyvrcholením pro-
jektu bude veřejné slavnostní 
ocenění všech nominovaných, 
které proběhne v únoru 2006 
za účasti starostky města Evy 
Richtrové. Pět vybraných dob-
rovolníků navíc obdrží originální 
křesadlo, jako symbol jejich 
snahy vykřesávat jiskry lidství a 
pomoci druhým,“ odkrývá další 
postup Martin Sysala.          (pp) 

Jaký je tedy postup při zajištění označení psa:
1. Držitel psa zkontroluje údaje uvedené na 

obdrženém potvrzení, s tím, že chybějící údaje 
doplní, 

2. v případě, že uvedené údaje nesouhlasí, 
je držitel psa povinen dostavit se na oddělení 
místních daní a poplatků městského úřadu, ul. 
Radniční 1148, č. dveří 104 pro nové potvrzení 
s platnými údaji, 

3. po obdržení potvrzení navštíví držitel psa se 
svým psem a potvrzením jednoho z výše uvede-
ných veterinárních lékařů k označení psa, 

4. čipování – aplikaci v hodnotě 350,- Kč nebo 
tetování, kdy je smluvní cena stanovena v místě 
a čase obvyklém ve smyslu zákona č. 40/2004 
Sb., o veřejných zakázkách, si držitel psa uhradí 
u veterinárního lékaře,

5. veterinární lékař nalepí po označení psa na 
potvrzení registrační číslo mikročipu (číslo tetová-
ní) a vydá držiteli psa příjmový pokladní doklad 
(doklad o zaplacení),

6. držitel psa se s potvrzením, na kterém je 
vyznačeno registrační číslo mikročipu nebo teto-
vání a příjmovým pokladním dokladem (dokla-
dem o zaplacení), vydaným veterinárním lékařem 
dostaví do pokladny Městského úřadu Frýdek-
-Místek, Radniční 1148, kde mu po předložení 
obou dokladů bude uvedená částka proplacena 
v úředních hodinách:

pondělí a středa od 8:15 do 16:30 hodin
úterý a pátek od 8:15 do 13:30 hodin
čtvrtek od 8:15 do 14:30 hodin
7. v případě, že držitel psa, který je řádně evi-

dován, nedopatřením neobdrží do konce února 
roku 2006 potvrzení městského úřadu, je nutné 
si neprodleně osobně toto potvrzení vyzvednout 
na finančním odboru, oddělení místních daní a 
poplatků, Radniční 1148, přízemí č. dveří 104 v 
úředních hodinách:

pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin 

Označování psů bude prováděno na náklady města

Nominační lístek – „KŘESADLO 2005“
Návrh na ocenění za dobrovolnou práci

Návrh předejte nebo zašlete nejpozději do 15. ledna 2006 na adresu: Dobrovolnické centrum ADRA, Radniční 1242,738 01 Frýdek-Místek; Popř. e-mailem: dcfm@adra.cz
Nominační lístky můžete také odevzdat do sběrných schránek umístěných v ČSOB, TESCO, HIPERNOVA, BAUMAX a v prodejnách zdravé výživy VEGA ve Frýdku-Místku. 

Bližší informace získáte na tel.: 558 436 261, nebo na www.dcfm.cz.

Jméno navrhovatele (organizace):................................................................................................................

Kontakt:.........................................................................................................................................................

Jméno navrhovaného kandidáta:..................................................................................................................

Kontakt (adresa, e-mail):...............................................................................................................................

Popis činnosti kandidáta a důvody pro navržení kandidáta (popř. rozveďte v příloze):.................................

.......................................................................................................................................................................
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GASCONTROL,
spoleènost s r.o.
Palkovická 1432
738 01 Frýdek - Místek
Tel./Fax:
e-mail:
web:

595 142 572
gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

pøijímá žádosti o pøipojení k distribuèní
soustavì
pøijímá žádosti o dodávku zemního plynu
uzavírá smlouvy na dodávku
zemního plynu
provádí montáže plynomìrù (bezplatnì)

Otevírací doba

Pondìlí  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Úterý  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Støeda  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Ètvrtek  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Pátek  zavøeno

Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kanceláø

smluvního partnera SMP

U novì plynofikovaných objektù

U stávajících zákazníkù SMP pøijímá

žádosti na zmìnu odbìratele
žádosti na zmìny v kupních smlouvách
žádosti na demontáž plynomìru

Zákaznická linka SMP 840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz

Z dùvodu poklesu zájmu zákazníkù o hotovostní platby ruší SMP od 1.9.2005 veškeré platby 

v hotovosti na zákaznických kanceláøích. Bližší informace o jiných zpùsobech platby za odbìr 

zemního plynu vám poskytnou pracovnice smluvního partnera nebo také na www.rwe-smp.cz.

V období vánoèních svátkù mùže být otevírací
doba upravena.

PRO INZERCI
VOLEJTE

603 249 743

Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

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

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

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

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

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

ZPRAVODAJ RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU VYCHÁZÍ 
V NÁKLADU 25 000 KS A JE ZDARMA DISTRIBUOVÁN 

DO VŠECH SCHRÁNEK VE MĚSTĚ.

CENA ZA INZERCI: 33 Kč/cm2
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ZÁMĚR MĚSTA 
FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový pros-

tor-garáž nacházející se v 
suterénu domu č.p. 120, ul. 
Pod Školou, k.ú. Frýdek na 
základě výsledku „dražby 
výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Pos-
tupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví města Frýdek-
-Místek“, který byl schválen 
Radou města Frýdek-Místek 
dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 16. 
1. 2006

Místo konání „Dražby“: 
MěÚ Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 1148

- malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 

13:30 hodin
Garáž je umístěna v 

suterénu domu č.p. 120, ul. 
Pod Školou, k.ú. Frýdek.

Celková plocha garáže je 
14,85 m2.

Vyvolávací cena je stano-
vena ve výši minimálního 
ročního nájemného na 1 m2 
plochy garáže a činí 700,- 
Kč/m2/rok.

Prohlídka garáže se 
uskuteční 10. 1. 2006 v 9:00 
hodin na místě samém.

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, 
která nejpozději do okamžiku 
zahájení zápisu účastníků k 
dražbě uhradila zálohu na 
úhradu nákladů dražby na 
účet města ve výši 5.000,- Kč 
a která nejpozději při zápisu 
účastníka k dražbě předložila 
doklad o zaplacení zálohy 
na úhradu nákladů dražby 
(kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje jednotlivě 
vždy ke každé garáži – neby-
tovému prostoru, který je 
předmětem dražby (č.ú.: 
6015-928-781/0100, VS 325 
980 002).

Další informace je možné 
získat na tel. č. 558 609 174 
nebo osobně na MěÚ Frýdek-
Místek, odboru správy obec-
ního majetku, III. NP, dveře 
č. 311.

„Postup při pronajímání 
garáží nacházejících se v ob-
jektech ve vlastnictví města 
Frýdek-Místek“ je zveřejněn 
na úřední desce umístěné 
v budově MěÚ Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 1148, v 
I. NP (u vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v 

suterénu domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, k.ú. Místek 
na základě výsledku „dražby výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve vlastnictví Města Frýdek-
-Místek“, který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 8. 
10. 2001.

Den konání „Dražby“: 16. 1. 2006
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 

1148
- malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 146, ul. 17.listopadu, 

k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního 

nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 6. 1. 2006 ve 14:00 hodin na 

místě samém.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která 

nejpozději do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě 
uhradila zálohu na úhradu nákladů dražby na účet města ve 
výši 5.000,- Kč a která nejpozději při zápisu účastníka k dražbě 
předložila doklad o zaplacení zálohy na úhradu nákladů dražby 
(kauce), přičemž zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke 
každé garáži – nebytovému prostoru, který je předmětem dražby 
(č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 006).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, 
III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v ob-
jektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn 
na úřední desce umístěné v budově MěÚ Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).
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Sídliště Riviéra se chlu-
bí jmény několika slav-
ných hudebních skladatelů. 
Podobně je tomu na sídlišti 
zvaném Kolaříkovo, jehož 
pojmenování po stránce jazy-
kové je dost neobvyklé. 

Jména Františka Kolaříka a 
Pavla Křížkovského nedosáhla 
sice takového věhlasu jako jména 
ostatních hudebních velikánů, po 
nichž nesou pojmenování ulice 
na sídlišti Kolaříkova – Čajkovský, 
Fibich, Foerster – a ulice na síd-
lišti Riviéra – Mozart, Beethoven, 
Suk, Mysliveček. Přesto jejich 
sbormistrovské a skladatelské 
umění je staví na významnou 
pozici hudebního dění 19. století 
a přelomu století dalšího v teh-
dejším Místku. Jistě si oba dva 

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (6.)

PAMĚTNÍ DESKA: V roce 1937 
byla na domě, kde žil a též 
zemřel Kolařík, umístěna pamět-
ní deska, která byla po vybourá-
ní původního domu přenesena 
na dnešní Knihkupectví Bílek. 

Foto: Petr Pavelka

zaslouží památku na ně ucho-
vanou prostřednictvím jmen ulic 
Kolaříkova a Křížkovského. 

O Pavlu Křížkovském (1820 – 
1885) víme, že byl skladatelem 
sborové a chrámové hudby, také 
sbormistrem a učitelem Leoše 
Janáčka a Františka Kolaříka. 
Právě Pavel Křížkovský si v Brně 
všiml velkého hudebního nadání 
Františka Kolaříka, který jako 
čtrnáctiletý (narodil se v Opa-
tovicích u Vyškova roku 1867) 
začal v Brně studovat varhanic-
kou školu založenou a řízenou 
Leošem Janáčkem. Oba učitelé 
ovlivnili budoucí tvůrčí činnost 
svého talentovaného žáka. 

František Kolařík přišel v 
roce 1886 do Místku, kde se stal 
ředitelem kůru. Jeho příchodem 

byl významně posílen hudeb-
ně-pěvecký odbor Občanské 
besedy, která vznikla v Místku 
již v roce 1865. František Kola-
řík jako nový sbormistr spolku 
úspěšně navázal na dlouholetou 
tradici sborového zpěvu a začal 
ho dále rozvíjet. Jeho zásluhou 
a reorganizací hudebně–pěvec-
kého spolku Občanské besedy 
vznikl v roce 1910 samostatný 
mužský Pěvecký sbor Smeta-
na. V duchu hesla Zpěvem k 
srdci, srdcem k vlasti dokázal 
hudbou a zpěvem poskytnout 
obecenstvu nejen mimořádný 
umělecký zážitek, ale též posílit 
v něm myšlenku národního uvě-
domění. Pořádáním hudebních 
produkcí ve prospěch místec-
kého gymnázia a jeho chudých 

žáků přispěl k založení (1895) 
a rozvoji tohoto ústavu, stal se 
jeho profesorem. Sbormistr, 
hudební skladatel, pedagog a 
regenschori položil též základy 
hudební školy v Místku. Po vzo-
ru Pěveckého sdružení morav-
ských učitelů připravoval pečlivě 
koncertní činnost. 

Dne 20. září 1927 po 41 
letech života v Místku neúnavný 
organizátor zdejšího hudebního 
života František Kolařík nečeka-
ně umírá. Ještě den před smrtí 
se sešel se svým učitelem a 
velkým přítelem Leošem Janáč-
kem, jemuž byl průvodcem na 
cestách za lašskou písní. Slavný 
skladatel však svého snad nej-
milejšího žáka na poslední cestě 
nedoprovázel. Osudem raněný 
a pověrčivý mistr do Místku 
nepřijel, avšak do roka i on ode-
šel na věčnost. Též jeho jméno 
patří do seznamu místeckých 
ulic a bývalý místecký hřbitov 
– místo posledního Kolaříkova 
odpočinku, přeměněný v park, 
nese Janáčkovo jméno. 

Sborový zpěv odchodem 
Františka Kolaříka neutichl. I 
když v závěru minulého století 
Smetanovci řešili generační kri-
zi, sbor byl přeměněn na sbor 
smíšený, který v nové podobě 
úspěšně navázal na tradici 
sborového zpěvu v našem 
městě. Pod vedením energické 
sbormistryně ing. Hany Olko-
vé si vybudoval nový rozsáhlý 
repertoár. Často spolupracuje 
především se Symfonickým 
orchestrem Frýdek-Místek a s 
Ženským pěveckým sborem 

15. prosince zavítal na tři hodiny na Zámecké náměstí kamion Coca-Cola, v jehož útrobách mohly 
děti prožít odpoledne v kouzelném domečku Santa Clause. Čekaly je soutěže, hry, dárky i překvapení. 
V Nové scéně Vlast koncertoval smíšený pěvecký sbor CATENA MUSICA z Frýdku-Místku. 16. prosince 
se konala v Lidovém domě přehlídka žákovských sborů. Hukvaldského rodáka a významného hudebního 
skladatele připomenula výstava ve frýdeckém zámku s názvem Náš Leoš Janáček. Základní škola Jiřího 
z Poděbrad připravila vánoční jarmark s žákovskými výrobky a pracemi s vánoční tématikou.V kulturním 
programu nechybělo vystoupení školního sboru a mladých flétnistů. Soutěž o nejlepšího zpěváka Vánoční 
nota byla určena dětem mateřských i základních škol z celého Frýdku-Místku. Divadlo Ungelt nabídlo v 
Nové scéně Vlast hru Láska a porozumění. 17. prosince zvala Galerie Langův dům na večer poezie a 
prózy. V kostele sv. Jana Křtitele proběhlo adventní noční bdění, kterou připravila mládež. Místecká Vio-
la uspořádala další z literárních podvečerů s živým slovem Libora Knězka. Do klubu Stoun přišli příznivci 
kapely Mňága a Žďorp. 18. prosince byla zahájena vernisáží výstava PORTRET SALON 2005 v Gale-
rii Pod svícnem. V Praze bojovalo v republikové soutěži v aerobiku pět děvčat lektorky Šárky Číhalové. 
Děvčata se umístila v první patnáctce. Až na bronzovou pozici vystoupila Barbora Budinská. 19. prosince 
koncertoval na balkoně kostela sv. Jana Křtitele Slávek Klecandr společně s frýdeckou skupinou Hrozen.
20. prosince bylo pokřtěno za přítomnosti starostky města nové letadlo ČSA, které na svém trupu nese jmé-
no Frýdek-Místek s vyobrazením městského znaku. Místostarosta Petr Cvik poděkoval na frýdecko-místecké 
radnici za úspěšnou reprezentaci ČR i Frýdku-Místku dvěma držitelům zlatých medailí a jedné stříbrné z para-
lympijských her v Aténách Milanu Kubalovi a Radimu Bělešovi. Místostarosta Ivan Vrba se zúčastnil vyhláše-
ní vítězů výtvarné soutěže Já a rodina, kterou u příležitosti 10. ročníku Mezinárodního roku rodiny uspořádal 
odbor sociálních služeb a zdravotnictví městského úřadu. Bylo oceněno 11 prací. Autoři nejlepších z nich 
byli odměněni výtvarnými potřebami. 21. prosince se konala v Lidovém domě přehlídka zájmové činnosti 
studentů středních škol Frýdku-Místku. FESTVISŠ - Festival výjimečných individualit středních škol byl uspo-
řádán za finanční podpory města ve spolupráci s Integrovanou střední školou na Lískovecké ulici. Boží hod 

vánoční jsme mohli slavit kromě 
obvyklého pořadu bohoslužeb 
ve Frýdku a v Místku též na „Půl-
noční“ v kostele sv. Jana a Pavla.
26. prosince se konal Vánoční 
koncert v Rytířském sále frýdec-
kého zámku, při němž vystoupili 
Irena Magnusková a Petr Stra-
koš. Bruslařský klub Frýdek-Mís-
tek ve spolupráci s městem zval 
děti i teenagery na odpoledne ve 
víceúčelové sportovní hale. Cel-
kem více než sto dětí si zabruslilo 
a zasoutěžilo. Na programu byla 
též krasobruslařská exhibice 
úspěšných medailistů z Mistrov-
ství České republiky v kategorii 
seniorů a juniorů i nejlepších 
závodníků z Moravskoslezského 

kraje. Z domácích se představily sedmiletá Terezie Šostá a o rok starší Blanka Hünerová. Zemětřesení a 
vlny tsunami na pobřeží jižní a jihovýchodní Asie si vyžádaly přes 200 000 obětí nejhorší živelné katastrofy 
roku 2004. Zemětřesení vychýlilo o 2,5 cm zemskou osu a změnilo mapu Asie. Některé z menších ostrovů se 
posunuly nebo je zaplavilo moře a zmizely. 30. prosince uspořádal Národní dům Předsilvestrovský taneční 
swingový večer s LR COSMETIC BIG BAND Edy Šurmana a jeho sólisty. 31. prosince se konaly děkovné 
bohoslužby u příležitosti konce občanského roku 2004. V kostele sv. Jana a Pavla v Místku v 15.30 hod., v 
bazilice v 16 hod. a v kostele sv. Jana Křtitele v 23 hod. Na rozloučení se starým rokem zval Sokolík – divadlo 
i hospůdka. U víceúčelové haly zazářil velkolepý ohňostroj pořádaný městem Frýdek-Místek.          (an)

VÁNOČNÍ KAMION: Za zavázání Santových botek byla odměna.
Foto: Petr Pavelka

U příležitosti 100. výročí naro-
zení básníka a překladatele Ón-
dry Lysohorského a také výročí 
známějších i méně známých spi-
sovatelů a básníků Pobeskydí – 
J. Kaluse, V. Martínka, J. Olšáka 
a dalších uspořádalo v minulém 
měsíci Muzeum Beskyd výstavu 
pod názvem Literární tradice v 
Pobeskydí.

„Nářeční území, pro něž se 
už ustálilo pojmenování lašské, 
tvořilo sice vždycky jednotné 
území kmenové, ale nemělo 
jednoty ani po stránce správní 
a kulturní. Kraj ten byl vzdá-
len od kulturního a národního 
středu českého, takže kulturní 
popudy doléhaly do východních 
oblastí utlumeně a často roztříš-
těně,“ zní slova V. Martínka, od 
jehož úmrtí uplynulo 45 let. Od 
narození čeladenského slavíka 
Josefa uplynulo 150 let a od tra-
gického úmrtí nepříliš známého 
básníka a fejetonisty Karla Fiži 

Tošanovského 60 let. Výstava 
si však kladla za cíl prostřednic-
tvím písemných, fotografických, 
obrazových i trojrozměrných 
předmětů vzpomenout i dal-
ší, kteří mnohdy v pozadí a v 
anonymitě tvořili a „přispívali k 
rozmnožení společného pokla-
du národního“.                (pp)

Historie literátů

DOBOVÁ PRACOVNA: Na múzy 
čekali s kalamářem.

Foto: Petr Pavelka

Martinů. S nimi také vstoupil 
do nového tisíciletí koncertem 
k Miléniu roku 2000. Připomeň-
me si, že o 100 let dříve zahrál 
bouřlivé „Hej, Slovane!“ Franti-
šek Kolařík při slavné půlnoční 
mši roku 1900 v duchu jeho 
vlasteneckého přesvědčení, že 
„nastává století Slovanů“.

Pěvecký sbor Smetana ani 
dnes ve svých vystoupeních 
nezapomíná na svého význam-
ného sbormistra a hudebního 
skladatele. Snad nejznámější 
a doposud stále provozovanou 
skladbou je Kolaříkova pastorál-
ní mše „Písně, koledy a požeh-
nání pro smíšený sbor, sóla a 
orchestr s průvodem varhan“. 
Část tohoto díla zazní i letos ve 
frýdeckém zámku během kon-
certu nazvaného Svatoštěpán-
ské odpoledne.     A. Nováková
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Sběr nebezpečných a vel-
koobjemových složek komu-
nálního odpadu je zajištěn 
pomocí mobilní sběrny, která 
parkuje vždy na vybraných 
parkovištích. V nejbližší době 
je možno tyto odpady ode-
vzdat na těchto místech: 

parkoviště u Kina P. Bezruče: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
10.1. - 12.1.

parkoviště u krytého bazénu: 
13.12. - 15.12.

parkoviště u Kauflandu: 
20.12. - 22.12.

parkoviště naproti zastávky 
Na Veselé: 3.1. - 5.1.
provozní doba mobilní sběrny je vždy 
úterý, středa, čtvrtek od 10. hod. do 

18. hod. (dle harmonogramu).
Se svými náměty a připomín-

kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.

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

Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

(II.NP –kanc.č.29)
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2

(II.NP.-kanc.č. 34)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2

(II.NP-kanc.č. 35)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 43 m2

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

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

(V.NP – kanc. č. 506)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody

- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

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

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 165,71 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 591, ul. Národních mučedníků
6) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (I.PP)
7) Objekt čp. 56, ul. Zámecká
- nebytový prostor o výměře 87,25 m2 (I.NP)
8) Objekt čp. 10, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 72,60 m2

Na podzim a na jaře často 
lidé pálí odpad ze zahrad. Je 
to problém, na který si stěžují 
i samotní občané, například na 
nedávných Hovorech s občany 
v jednotlivých částech města.

Proto bychom chtěli občany 
seznámit, jak je likvidace tako-
výchto odpadů řešena zákonem 
a vyhláškou. Nejprve se podívá-
me do zákona o ochraně ovzduší, 
který upravuje spalování paliv a 
rostlinného materiálu v otevřených 
ohništích. Zákonem o ochraně 
ovzduší je povoleno v otevřených 
ohništích nebo zahradních krbech 
spalovat pouze dřevo, dřevěné 
uhlí a suchý rostlinný materiál, 
přičemž uvedená paliva a mate-
riály nesmějí být kontaminovány 
chemickými látkami. Za porušení 
tohoto ustanovení může příslušný 
orgán obce uložit pokutu ve výši 
500 Kč až 150 000 Kč. 

Zákaz spalování odpadu ze 
zahrad vhodného ke kompostová-
ní je stanoven Obecně závaznou 
vyhláškou č. 12/2001 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů, včetně 

Spalování odpadu 
ze zahrad je zakázáno

systému nakládání se stavebním 
odpadem na území města Frýdek-
-Místek. Nyní je připraven návrh 
změny této vyhlášky, který byl 
projednán dne 12. prosince 2005, 
na 23. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku. Návrh přes-
ně vymezuje způsob nakládání s 
odpadem vhodným ke komposto-
vání a rozšiřuje stanoviště, kde 
jsou lidé, kteří nejsou schopni ho 
sami kompostovat, povinni tento 
odpad předat. Odpad můžou pře-
dat v kompostárně v Bruzovicích 
nebo odložit do nádob k tomu urče-
ných. Přesná stanoviště sběrných 
míst a čas přistavení těchto nádob 
budou zveřejněny způsobem ve 
městě obvyklým, tj. ve Zpravodaji 
Rady města Frýdku-Místku a na 
internetových stránkách města 
Frýdek-Místek. Dále ještě občany 
upozorňujeme, že odpad vhodný 
ke kompostování, tj. listí, tráva, 
a větve, je zakázáno odkládat 
do nádob na směsný komunální 
odpad, papír, sklo a plasty a do 
velkoobjemových kontejnerů na 
velkoobjemový odpad.

Odbor životního prostředí
a zemědělství

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

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

Upozornění pro žadatele
o přidělení obecního bytu

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

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

Vážení občané, 
končí se rok 2005 a u této příležitosti si Vám pracovníci společnosti 

Frýdecká skládka, a.s. dovolují popřát příjemné prožití vánočních svát-
ků, hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů v novém roce 2006.

Frýdecká skládka, a.s. odváží odpady z města Frýdku-Místku již 11 
let a snahou všech zaměstnanců je pracovat tak, aby občané i vedení 
města, které je naším největším akcionářem, byli s naší prací spokojeni. 
Každým rokem okolo Vánoc obcházejí domácnosti někteří občané, kteří 
se vydávají za naše pracovníky a požadují peněžní nebo naturální pří-
spěvky. V žádném případě to nejsou pracovníci Frýdecké skládky, a.s.

Svoz odpadů z popelnic a kontejnerů ve městě a přilehlých 
obcích v době vánočních svátků – v sobotu 24. 12. bude proveden 
svoz místo pondělí 26. 12. 2005.              Děkujeme za pochopení

Sportovní fond města
Komise pro sport a mládež 

pracující při Radě města Frýdek-
-Místek oznamuje všem sportov-
ním organizacím – občanským 
sdružením se sídlem ve Frýdku-
-Místku, pracujícím s dětmi a 
mládeží, že mohou podávat 
žádosti o neinvestiční dotace 
ze sportovního fondu města 
na rok 2006.

Formuláře žádostí o přidě-
lení finančních prostředků na 
rok 2006 na celoroční činnost 
organizací i pořádání jedno-
rázových akcí jsou k dispozici 
na stojanech vedle informací 

Komise pro výchovu a vzdělá-
vání pracující při Radě města Frý-
dek-Místek oznamuje všem orga-
nizacím – občanským sdružením, 
školám a školským zařízením, pří-
spěvkovým organizacím a jiným 
právním subjektům nezřízeným 
za účelem podnikání (účelovým 
zařízením, církvím apod.), pra-
cujícím s dětmi a mládeží města 
Frýdku-Místku v oblasti zájmo-
vých, volnočasových a výchovně 
vzdělávacích aktivit, že mohou 
podávat žádosti o neinvestiční 
dotace z fondu výchovy a vzdělá-

Fond výchovy a vzdělávání města
vání města na rok 2006. Formu-
láře žádostí o přidělení finančních 
prostředků na rok 2006 na celo-
roční činnost organizací i pořádání 
jednorázových akcí jsou k dispo-
zici na stojanech vedle informací 
Městského úřadu Frýdek-Místek 
v hlavní budově (Radniční 1148) 
a na webových stránkách města 
www.frydekmistek.cz v sekci tis-
kopisy, pokyny, materiály odboru 
školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy. Řádně vyplněné formuláře 
s požadovanými přílohami je nut-
no zaslat (nebo podat na podatel-

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

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

Město Frýdek-Místek, 
zastoupeno odborem správy 
obecního majetku, odprodá 
nízkotlakou parní plynovou 

kotelnu, jako mobilní 
zdroj tepla osazený do 

přepravitelného skeletu. 
Nízkotlaká parní mobilní 

kotelna je osazena dvěma 
kotlovými jednotkami typu 

VIESSMANN PAROMAT-NF 
na zemní plyn. Jednotkový 
tepelný výkon jednoho kotle 
je 580 kW, celkový výkon 

kotelny je 1160 kW.
Podrobnější informace 

poskytne ing. Strnadel na 
tel. č. 558 609 179. 

Městského úřadu ve Frýdku-
-Místku v hlavní budově (Radnič-
ní 1148) a na webových strán-
kách města www.frydekmistek.
cz v sekci tiskopisy, pokyny, 
materiály odboru školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy. 
Řádně vyplněné formuláře s 
požadovanými přílohami je 
nutno zaslat (nebo podat na 
podatelně městského úřadu) na 
adresu: Městský úřad Frýdek-
Místek, odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, Radnič-
ní 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
a to nejpozději 31. 12. 2005! 
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Posledním projektem letoš-
ního roku v Galerii Langův 
dům je výstava smaltů a šperků 
Reného Hory pod názvem Hla-
vy. Návštěvníci vernisáže mohli 
jasně vidět, že tohoto tématu 
má autor skutečně plnou hlavu, 
a kdo chyběl, ten si z toho vel-
kou hlavu dělat nemusí.

„Adventní čas v naší galerii 
věnujeme soudobému autor-
skému šperku, jehož tradice se 
u nás začala rozvíjet po druhé 
světové válce, kdy už se jím 
nezabývali pouze zlatníci, ale 
i umělci z jiných oblastí. Tím 
se v této oblasti projevil indivi-
dualismus i výtvarná kvalita. V 
osmdesátých a devadesátých 
letech přišel další posun, čerství 
absolventi rozvířili další diskuzi 
na toto téma,“ zasvěcovala do 
historie výtvarných šperků gale-
ristka Libuše Olšáková.

René Hora absolvoval Střední 
průmyslovou školu v Jablonci nad 
Nisou, další zkušenosti získal na 
vysoké škole umělecko-průmys-
lové a šperk povznesl nad pouhý 
doplněk, když jej povýšil na drob-
né architektury, s využitím plastu 
i kovu, se zkoumáním a oživová-

Hlava pomazaná, oslí i rodiny

ním starých technologií, včetně 
smaltárenské, které se soustavně 
věnuje. Do Frýdku-Místku přivezl 
titanovou sérii šperků a mod-
rožlutou záplavu smaltárenských 
piktogramů s motivem hlavy a 
ještě vybídl zúčastněné, aby mu 
do připraveného čtverečku navrhli 
nějaký další hlavový motiv. 

Kamil Drabina na autora pro-
zradil, že se svými věcmi nebývá 
spokojen, a sdělil zdánlivě jed-
noduchý recept na to, jak vyrobit 
dobrý šperk: invence, nápad, 

zvládnuté řemeslo. Právě u 
vystavených smaltů ale jako by 
se René Hora pouze na řemeslo 
omezil. Díky smaltárenské tradi-
ci ve Frýdlantě všichni víme, že 
se touto jedinečnou technikou 
dá vykouzlit mnohem více.

Libuše Olšáková v závěru ver-
nisáže poděkovala všem, kteří její 
galerii podporují, včetně města 
Frýdek-Místek, a vyslovila naději, 
že pokud ve městě vznikne měst-
ská galerie, nebude se omezovat 
pouze na regionální autory.   (pp)

RENÉ HORA: Poslední projekt roku v Langově domě.
Foto: Petr Pavelka

Všichni přátelé vážné hud-
by jsou zváni na vánoční kon-
cert Symfonického orchestru 
Frýdek-Místek, který se koná 
v sobotu 17. prosince v 19 
hodin v sále místecké Nové 
scény Vlast.

Jako sólisté vystoupí členové 
Národního divadla moravsko-
slezského, zpěváci Marianna 
Pillárová a Vojtěch Kupka, vio-
loncellistka Martina Poláchová, 
žákyně Základní umělecké ško-
ly ve Frýdku-Místku a Ženský 

Pozvánka na Vánoční koncert
pěvecký sbor Bohuslava Mar-
tinů se sbormistrem Milanem 
Báchorkem. „Na koncertě zazní 
díla starých mistrů s vánoční 
tématikou a české koledy a 
pastorely,“ prozradil Martin Kli-
mánek, předseda Společnosti 
pro symfonickou a komorní 
hudbu ve Frýdku-Místku. Sym-
fonický orchestr Frýdek-Místek 
dirigují Jaromír Javůrek a Aleš 
Kománek a jeho koncert jistě 
přispěje k atmosféře vánočních 
svátků.        (pp)

Speciální školy na ulici 
Pionýrů 767 ve Frýdku-Místku 
navázaly v minulém roce spolu-
práci s pobočkou knihkupectví 
Librex na ulici Hlavní v Místku. 

„Jsme velmi rádi, že vznikla a 
pokračuje tradice výstavek prací 
žáků a studentů našich Speciál-
ních škol v uvedeném knihku-
pectví. Naši žáci měli možnost 
zde prezentovat svá díla již v 
adventním období minulého roku 
a také zde vystavovali své práce 
u příležitosti dne dětí v tomto 
roce. Letošní výstavka žákov-
ských prací s vánoční tématikou 
je tedy již třetí v pořadí.

Jsme přesvědčeni o tom, že 
je velmi důležité různými forma-
mi seznamovat širokou veřejnost 
s pracemi našich handicapova-

Žáci Speciálních škol vystavují 
svá díla v knihkupectví Librex 

ných spoluobčanů. Jsme velmi 
rádi, že nám knihkupectví Librex 
vyšlo vstříc při realizaci výše uve-
dených výstavek,“ poděkovala 
ředitelka školy Ilja Maloušková, 
podle které je i touto formou 
naplňována filozofie integrace 
osob se specifickými potřebami 
v rámci většinové společnosti. 
Speciální školy v rámci výchovy 
a vzdělávání handicapovaných 
osob využívají pro jejich integra-
ci a inkluzi mnoho různých cest. 
Proto se s výsledky žákovských 
prací v předvánočním období 
můžete seznámit nejen v knihku-
pectví Librex, ale také například 
na panelu instalovaném v prodej-
ně Baumax a v neposlední řadě 
na výstavě Malované vánoce na 
Zámku ve Frýdku.       (pp) Odbor sociálních služeb 

a zdravotnictví Městského 
úřadu Frýdek-Místek vyhlásil 
u příležitosti 40. narozenin 
Večerníčka výtvarnou soutěž 
pro základní a mateřské školy 
na téma „Moje nejoblíbenější 
Večerníčkova pohádka nebo 
postavička“. 

Slavnostní vyhodnocení 
prací a odměnění nejlepších 
malých výtvarníků bylo usku-
tečněno v zasedací místnosti 
odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví za přítomnosti 
místostarosty Ivana Vrby, pod 
jehož záštitou akce probíhala. 
Ten se rád vracel do dětských 
let: „Například víla Amálka je 
úplně jako živá. Perfektní je i 

Místostarostu Ivana Vrbu nadchly 
dětské kresby příběhů Večerníčka

Maxipes Fík. Autorka použila 
zvláštní techniku. Za povšimnu-
tí stojí hlavně velkorysý přístup 
k detailům. Tento večerníček 
jsem měl sám obzvlášť rád.“

Soutěžilo se ve třech kate-
goriích – hodnotily se práce dětí 
předškolního, mladšího školního 
věku a dětí ze speciálních škol. 
„Celkem jsme obdrželi 253 výkre-
sů. Bylo velice složité posuzovat, 
který je lepší. Někdy rozhodovala 
i neobvyklá technika nebo čistota 
práce,“ vysvětlila Helena Janáč-
ková z odboru sociálních služeb 
a zdravotnictví.

„Letos probíhala soutěž již 
druhým rokem. První ročník 
měl téma „Rodina a já“. Rádi 
bychom z toho udělali tradici a 

soutěžní téma připravili každo-
ročně,“ sdělila tisková mluvčí 
frýdecko-místecké radnice Kate-
řina Piechowicz.      (pp)

VÍLA AMÁLKA: Tu místostarosta 
Vrba zbožňoval.  Foto: Petr Pavelka

Výběr nejzdařilejších prací:
Kategorie I. děti předškolního věku : 
1. místo: Klára Oramusová – Rákosníček MŠ J. Lady
2. místo: Patricie Vyzinová – Králíci z klobouku MŠ. J. Lady
3. místo: děti Kuřátka – Víla Amálka MŠ. J. Božana
Kategorie II. děti mladšího školního věku :
1. místo: Sandra Fořtlová, ZŠ J. Čapka 2555 – Maxipes Fík
2. místo: David Pořízek, ZŠ Chlebovice – Křemílek a Vochomůrka
3. místo: Nikola Bělíčková, ZŠ J. z Poděbrad – Pejsek a kočička
Kategorie III. děti speciální školy:
1. místo: Baláž Antonín – Mach a Šebestová
2. místo: Matěj Žďárek – Rumcajs
3. místo: Marcela Vojteková – Rákosníček 
Zvláštní ocenění:
třída III. B ZŠ J. Čapka 2555 – za nápad
Lenka Fialová 2.C ZŠ El. Krásnohorské 2254 – za provedení 

MAXIPES FÍK: Sandra Fořtlová za něj 
brala první místo.     Foto: Petr Pavelka

Střední odborná ško-
la řemesel a podnikání a 
Střední odborné učiliště 
Frýdek-Místek, Potoční 1094, 
se s úspěchem prezentuje 
módními přehlídkami svých 
studentek, které předvádí, 
co jim jejich nabyté znalosti 
v praxi již dovolují. Nejinak 
tomu bylo v rámci Dne ote-
vřených dveří 9. prosince.

Dívky předvedly několik 
kolekcí, i z netradičních mate-
riálů, jako například karet 
či žaluzií, a diváci se přitom 
stihli o škole dozvědět to nej-
podstatnější. Další potřebné 

Módní přehlídky propagují školu

informace mohli pak získat 
prohlídkou školy, která nabí-
zí čtyřleté obory s maturitou 
i tříleté obory s výučním lis-
tem. Do první kategorie patří 
obchodně podnikatelská čin-
nost, oděvnictví a další, do 
druhé například krejčí nebo 
prodavač – textil a oděvy. 
Škola dokáže připravit i na 
další studium na vysokých 
školách, garantuje odbornou 
praxi ve špičkových firmách a 
dokáže nabídnout i zahraniční 
stáže. Další den otevřených 
dveří plánuje poslední ledno-
vý den.      (pp)

VLASTNÍ KOLEKCE: Nápady děvčatům nechybí, stejně jako odva-
ha je prezentovat.    Foto: Petr Pavelka

Z VEČERNÍČKŮ
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Čtvrtek 15. prosince v 16.00 h
Pátek 16. až sobota 17. prosince v 16  a 19 h
Neděle 18. až středa 21. prosince v 16.00 h
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

Harry během čtvrtého roku v Bradavicích bo-
juje nejen o Pohár čarodějů, ale i o svůj život.
Mládeži přístupný, 160 min
Čtvrtek 15. prosince v 19.00 h

ČTYŘI BRATŘI /USA/
Bratři se vrátili domů, aby pomstili smrt 
své matky. Film vyniká realistickým 
vylíčením prostředí.
Mládeži do 15 let nevhodný, 109 min 
Neděle 18. prosince v 19.00 h

NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU 
/Francie/

Film byl inspirován Texaským masakrem 
motorových pil – drama jedné krvavé noci 
plné napětí a hrůzy.
Mládeži do 15 let nevhodný, 90 min 
Pondělí 19. až středa 21. prosince v 19.00 h
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ /USA ČR/

Matt Damon a Heath Ledger v hl. rolích 
výpravné dobrodružné podívané ze 
zvláštního světa, v němž se realita mísí 
s kouzly a čáry.
Mládeži do 12 let nevhodný, 119 min 
Čtvrtek 22. až pátek 23. prosince v 19.00 h

NOČNÍ LET /USA/
Hitchcockovský thriller na palubě letadla 
nám v mnohém připomene známý film 
Telefonní budka.
Mládeži do 15 let nevhodný, 85 min 
Pátek 25. až pondělí 26. prosince v 17.00 h

LÁSKA NA INZERÁT /USA/
Diane Laneová a John Cusack v romanci na 
téma seznamování pro starší a pokročilé.
Mládeži do 12 let nevhodný, 95 min 
Neděle 25. až pondělí 26. prosince v 19.00 h

40 LET PANIC /USA/
Nejodvážnější a nejodvázanější film 
letošního roku – lechtivá komedie o na-
ivním panici středního věku.
Mládeži do 15 let nevhodný, 116 min 
Úterý 27. až středa 28. prosince v 19.00 h

ZLOMENÉ KVĚTINY /USA/

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Pátek 23. prosince v 18.00 hodin
- Chrám sv. Jana a Pavla
J. J. RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Pátek 30. prosince ve 20.00 hodin 
– Národní dům
PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ 

TANEČNÍ VEČER
Swing band Edy Šurmana se sólisty.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Stálá expozice, která poskytuje 
ucelený obraz o životě v Beskydech a 
Pobeskydí. Historicko-etnografická část 
prezentuje nyní na 800 sbírkových před-
mětů, dokumentujících tradiční zeměděl-
ství, řemesla, obchod, železářství a další. 
Řada originálních přístrojů, hracích skříní 
a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. sto-
letí. V přírodovědné části expozice, v níž 
jsou prezentovány typické biotopy Pobe-
skydské pahorkatiny a MS Beskyd, je 
vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 
750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků 
nerostů a hornin a přibližně 100 herbářo-
vých položek. K nejcennějším exponátům 
patří zkamenělina druhohorní cykasové 
rostliny benetitového typu a dva dermo-
plastické preparáty savců – losa evrop-
ského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídková trasa po frýdeckém zám-
ku. Nabízí zámecké interiéry instalované 
v reprezentačních prostorách, vyhlídko-
vou věž – gloriet, kapli sv. Barbory, nově 
rekonstruovaný Rytířský sál s erby slez-
ské šlechty a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. 
Barbory. Připomíná skutečnost, že Frý-
dek patřil k nejznámějším a k nejnavště-
vovanějším mariánským poutním místům 
ve Slezsku. Od listopadu je expozice 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce 
Pána Ježíše a Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie, které byly přestěhovány z 
poutního kostela Navštívení Panny Marie 
– Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK

Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „..šumivá, divo-
ká Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní, byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Stálá expozice věnovaná životu a dílu 
frýdeckého rodáka, který byl a je světově 
uznávaným básníkem a překladatelem. (po-
pá 8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

Výstavy:
MALOVANÉ VÁNOCE

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

Potrvá do 8. ledna 2005.
ZANIKAJÍCÍ ZÁMKY MORAVSKO-

SLEZSKÉHO KRAJE
Studijní výstava přibližuje historii i sou-

časnost některých ohrožených nebo už 
přímo zanikajících zámků. Jsou to šlech-
tická sídla v Ostravě-Kunčicích, Ropici, 
Bravanticích a Hnojníku. K vidění jsou 
kromě jiného historické a aktuální fotogra-
fie zámků, několik knih z ropické zámecké 
knihovny, či třeba ukázka části autentické-
ho mobiliáře hnojnického zámku. Výstava 
byla připravena ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem v Ostravě. 

Výstava je pro veřejnost otevřena ome-
zeně: úterý, středa, pátek 14-16 hodin, 
čtvrtek 14-17 hodin, sobota, neděle 13-17 
hodin. V dopoledních hodinách ve výstavě 
probíhají výukové programy pro školy.

Potrvá do 8. ledna 2006.
BOTY, BOTY, BOTIČKY

Lidé nosí obuv odnepaměti. Z nutnosti, 
ale i pro parádu, ve všední dny i ve svátky, v 
radosti i ve smutku. Aniž si to uvědomujeme, 
obuv je fantastickým zdrojem informací.

Výstava sleduje vývoj obouvání od nej-
starších dějin až po současnost. Unikátní je 
kolekce různých typů obuvi několika konti-
nentů světa. K velmi atraktivním exponátům 
patří soubor obuvi vyrobené ve firmě Baťa v 
letech 1894-1945. Průřez baťovskou produk-
cí dává návštěvníkům příležitost nahlédnout 
do historie snad nejslavnější české firmy.

Potrvá do 26. března 2006.
TĚŠÍNSKÉ STŘÍBRNÉ KROJOVÉ ŠPERKY

Typickým zdobným prvkem těšínského 
kroje jsou nádherné kovové šperky, pře-
vážně stříbrné, zpracované mistrnou rukou 
umných řemeslníků. Hlavními šperkařský-
mi středisky na Těšínsku byla města Těšín 
a Jablunkov. Zlatníci však působili i v dal-
ších malých městech a k výrobě krojových 
šperků používali nejen stříbro, ale i měď, 
cín, olovo a tzv. pakfong /slitina mědi a zin-
ku s přídavkem niklu, tzv. bílá mosaz/. 

K nejznámějším a nejrozšířenějším 
technikám výroby patřily techniky odlevu, 
lisování a filigránu.

Těšínské krojové šperky rozdělujeme podle 
funkce na několik skupin: spony, háčky, dvou-
dílné spony, knoflíky, náhrdelníky a pásy.

Přednáška „Stříbrné krojové šperky 

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

AKCE NÁRODNÍHO DOMU 
Čtvrtek 15. prosince v 19.00 hodin 
Divadlo Kalich Praha
BEZ PŘEDSUDKŮ
Komedie pro odvážné diváky a ještě 

odvážnější herce. Letití přátelé spolu stráví 
společnou noc, která jim nabídne možnost 
popovídat si otevřeně o věcech, na které 
se ženy ostýchají ptát mužů a muži žen.

Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Mimo předplatné
Pátek 16. prosince v 19.00 hodin 
Divadlo Kalich Praha
BEZ PŘEDSUDKŮ
Předplatitelská skupina B
Sobota 17. prosince 
VÁNOČNÍ KONCERT SYMFONIC-

KÉHO ORCHESTRU FM
Účinkují: Symfonický orchestr F-M, 

Ženský pěvecký sbor B. Martinů, Maria-
na Pillarová – členka Moravskoslezské-
ho divadla Ostrava.

Dirigují: Jaromír Javůrek a Aleš Kománek
FILMOVÝ KLUB  

Pondělí 19. prosince v 19.00 h
SANTA JE ÚCHYL /2003-USA, SRN/
Režie: Terry Zvwigoff
Billy Bob Thornton ve vánoční krimi-

nální komedii.
Mládeži do 15 let nevhodný, 92 min 
Úterý 20. prosince v 19.00 h
MANDERLAY /2005-Dánsko, Švéd-

sko, Francie/
Režie: Lars von Trier
Zvláštní a znepokojující příběh z plan-

tážní osady Manderlay kdesi hluboko na 
jihu USA. Důmyslně vystavěný a precizně 
natočený příběh s překvapujícím závěrem.

Mládeži do 15 let nevhodný, 139 min 
Úterý 27. prosince v 19.00 h
DISTRIKT !! /2004-Maďarsko/
Režie: Aron Gander
Divoký celovečerní animovaný film 

– komedie na téma zmodernizované ver-
ze Romea a Julie.

Mládeži do 15 let nevhodný, 90 min 
 DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Pátek 16. prosince v 10.00 h
VYLÉČENÝ ČERTÍK /ČR/
Pásmo veselých roztomilých pohádek 

pro malé i velké diváky.
Mládeži přístupný, 65 min
Pátek 16. prosince v 13.30 h
KOUZELNÝ KOLOTOČ /VB/
Dobrodružný animovaný film uváděný v 

českém znění o zlém čaroději Zeebadovi.
Mládeži přístupný, 80 min 

Těšínského Slezska“ spojená s prohlíd-
kou výstavy se koná ve čtvrtek 5. ledna 
2006 v 16 hodin na frýdeckém zámku.

Potrvá do 23. ledna 2006.
PROGRAMY, KONCERTY
Neděle 18. prosince v 15,00 hodin 
– Rytířský sál frýdeckého zámku

VÁNOČNÍ NEDĚLNÍ CHVILKA
POEZIE A PRÓZY

Účinkuje: Místecká Viola
Návštěvníci si mohou prohlédnout 

výstavu „Těšínské stříbrné krojové šperky“
Pondělí 26. prosince 13,00 – 17,00 h
– frýdecký zámek
SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15,00 hodin Vánoční koncert
Účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Smetana
Dirigentka: Ing. Eva Olková
Dále budou k vidění výstavy: Malované 

Vánoce, Těšínské stříbrné krojové šperky, 
Boty, boty, botičky, Zanikající zámky Morav-
skoslezského kraje a expozice Frýdek – 
Mariánské poutní místo v kapli sv. Barbory.

Bill Murray v roli donchuana lámajícího srd-
ce žen. Výjimečné a lidsky příjemné dílo.
Mládeži do 15 let nevhodný, 110 min 
Čtvrtek 29. až pátek 30. prosince v 19.00 h
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI 

DO DEŠTĚ /ČR/
Repríza tragikomedie o dvou outsiderech 
a jejich trapném životě. V hl. rolích Jan 
Budař a Richard Krajčo.
Mládeži do 15 let nevhodný, 108 min 
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GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN
15. 12. 100°C + BUSHCRAFT (UK)
SKVĚLÝ KONCERT VITĚZŮ COCA-COLA POPSTAR A HVĚZDY SÁZAVAFESTU
16. 12. MUSIC MASSACRE vol. 9
ADULTERY, SACRIST, ABSTRACT ESSENCE, MORRIOR, KING DIAMOND REVIVAL
17. 12. VESNICKA DYSKA
NOVÝ POŘAD S HITY, KTERÉ JSTE VE STOUNU ASI NESLYŠELI, DJ RADIJONKA, 
VSTUP 10,- Kč, RUM ZA 20,-
19. 12. IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA 
21. 12. EKOMAT PÁRTY
SOUKROMÁ AKCE
22. 12. ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A PLNO SKVĚLÉ MUZIKY
23. 12. WHIZZ vol. 7
OLI, SMARIO, +SPECIAL guest, VIDEOPROJEKTION 
24. 12. VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA
DJ JACOBO & DJ JŮRA HRAJÍ TROCHU JINÉ KOLEDY, OTEVŘENO OD 21:00!
25. 12. HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL + SUN-E-TIC (RETRO)
DJ KLEGA, NESMRTELNÉ HITY, NEJLEPŠÍ CHLAPECKÁ KAPELA, HOLKY VSTUP ZDARMA 
26. 12. NAJZAR + DOWNBELLOW
VÁNOČNÍ KONCERT MÍSTNÍCH PARTIČEK
27. 12. HIP-HOP (RAPRO) 
POHODOVÁ AKCIČKA S DJ HOOLOU
28. 12. STOUNMIX & AFTER ARENA V. MAXIMUS
VÝBĚR SKVĚLÉ HUDBY A AFTER PARTY PO THAJSKÉM BOXU, VSTUP ZDARMA
29. 12. STOUNMIX
DOBRÁ MUZIKA K TANCI I SKLENIČCE Z REŽIE STOUNU  
30. 12. ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A OSVĚDČENÉ PECKY
31. 12. VELKÁ SILVESTROVSKÁ SHOW
OPĚT SKVĚLÁ SHOW, JAKO LONI, JÍDLO V CENĚ, ŠAMPUS + NĚCO NAVÍC:-)

22. prosince 
„Nezbednické předvánoční odpoled-

ne“ – poslední setkání v roce 2005 spoje-
né se slavnostním programem a nadílkou.

23. prosince – 1. ledna - KLUBOVNA 
UZAVŘENA!

(z důvodů čerpání dovolené a náhrad-
ního volna vedoucích)

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

René Hora
Hlavy

Šperky, smalty

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 
GRAMOTNOSTI (NPPG)

- vzdělávací program vyhlášený minis-
terstvem informatiky

- kurzy probíhají v DDM na ulici Pioný-
rů 752 v Místku

- kurz 1: Základy práce s PC, kurz 2: 
Základy práce s textovým editorem, kurz 
3: Internet a elektronická pošta, kurz 4: 
Portál veřejné správy

- doba trvání jednoho kurzu: 2-3 hodiny
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí 

ministerstvo informatiky)
- absolvent všech modulů získává 

osvědčení od Ministerstva informatiky ČR
- Informace a přihlášky: Patrik Siegels-

tein, telefon: 558 434 154, 732 646 125
- zářijové termíny: informace telefonicky, 

osobně v DDM, nebo na www.ddmfm.cz
17. prosince

VÁNOČNÍ DOPOLEDNE PRO 
DOVEDNÉ RUCE

Vánoční výzdobu, přáníčka, drobné dárky 
a vánoční sladkosti si přijďte udělat do DDM.

- cena: 35,- Kč
- DDM FM, Pionýrů 752, 9:00-13:00 

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

dat po Internetu
- cena: 25,- Kč/2 hodiny
- DDM Místek, 9:00-11:00 a 11:00-

13:00 hodin
20. - 21. prosince
KOUZLA VÁNOČNÍ
Vánoční dílna, ve které si vyrobíte 

drobné dárečky, vánoční dekorace a 
výzdobu na váš vánoční stůl.

- cena: 25,- Kč
- DDM FM, Pionýrů 752, úterý a stře-

da, 9:00-16:00 hodin
- skupiny hlaste, prosím, předem na tele-

fonním čísle: 558 434 154, Olga Sošková

14. - 18. 12. Grúň
Lyžařský a snowboardingový instruktor-
ský kurz, pro budoucí instruktory školního 
lyžování.
Informace A. Kubaláková
16. - 18. 12. Grúň
Lyžařský doškolovací kurz pro instruktory 
školního lyžování. Pro ty, jimž uplynula 
pětiletá platnost osvědčení.
Informace A. Kubaláková
24. 12. Pouštění lodiček z ořechových 
skořápek u Holubic v Místku.
Informace Pavla Kozáková.

15. 12. v 16. hod.
Vánoční slet Broučků
Každoroční lampiónový průvod, prskavky 
s sebou. Sraz v KM.
16. 12. Výtvarka s Hankou
Výroba keramických ozdob na stromeček 
z rychleschnoucí hlíny.
21. 12. Vánoční besídka
Přijďte posedět k vánočnímu stromku a 
přineste s sebou dárek v hodnotě 20 Kč. 
Zazpíváme si koledy a maminky se jistě 
rády pochlubí svým cukrovím. 
Od 22. 12. bude v KM Broučci zavřeno. 
Přejeme všem klidné a příjemné Vánoce, 
mnoho úspěchů v novém roce a těšíme 
se s vámi opět nashledanou 2. 1. 2006.

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

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

STANICE MLADÝCH TURISTŮ

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

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

ŠACHY
16. prosince 

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 7. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30-18:30 hodin

27. prosince
ŠACHOVÝ TURNAJ „DVOJIČKY“
- šachový turnaj rodinných a smíšených 
dvojic pro všechny generace
- DDM, Pionýrů 752, 8:30-13:00 hodin

27. 12. Vánoční pohár v lezení – závod 
horolezců na cvičné stěně. SMTu a stěně v 
areálu SOUT Místek. Závod je přizpůsoben 
začátečníkům i zkušeným lezcům od 5 do 
99 a více let. Informace Martin Gavlas.
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