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slovo primátorky

Radnice chce mít vliv na volnočasové aktivity dětíRadnice chce mít vliv na volnočasové aktivity dětí
Zastupitelé na svém 

posledním zasedání v roce 
schválili návrh rozpočtu na 
příští rok a kromě rozdělová-
ní financí se hlavním téma-
tem staly „domečky“. Takhle 
mile se označuje Dům dětí a 
mládeže ve Frýdku-Místku a 
Stanice mladých turistů. Kraj-
ské zastupitelstvo rozhodlo o 
jejich administrativním pře-
chodu pod karvinskou orga-
nizaci, městské zastupitelstvo 
chce nyní tento vývoj zvrátit.

Náměstek primátorky Petr 
Cvik zastupitele upozornil, že 
pokud by město nechalo obě dvě 
organizace pod zřizovatelským 
právem Karviné a v budoucnu si 
tuto záležitost rozmyslelo, bylo by 
to velmi problematické. Žádost 
o revokaci usnesení krajského 
zastupitelstva požadoval i radní a 
poslanec Petr Rafaj, současně ale 
zkritizoval vedení dotčených orga-
nizací, které podle něj nepřistoupi-
ly k hrozbě odpovědně. „Když se 
jedná o převod organizace někam, 
jasně se vysvětlí, proč a jak, co to 
vůbec znamená a může přinést. 
Zástupci těchto dvou organizací 
si tuto část neodpracovali, to mě 
velmi mrzí – celá diskuze jen o 
majetku a penězích – nějak mi z 
toho zmizely děti. Já bych ocenil, 
kdybych slyšel, že když budou pod 
městem, budou fungovat tak a tak, 
lépe pro děti, nějaký ekonomický 

Vážení spoluobčané,
minulý týden v úterý při akci „Dones-

te si zvoneček, rozsvítíme stromeček“ 
se celé naše město rozzářilo vánoční 
výzdobou. Podle mého názoru patří 
vánoční výzdoba k těm nejkrásnějším 
v naší republice. Abychom si mohli 
udělat představu o tom, kolik „svě-
týlek“ v našem městě tvoří vánoční 
výzdobu, uvedu několik údajů:

- ve Frýdku je nainstalováno 112 ks 
ozdob na stožárech veřejného osvět-
lení, nazdobeno je 43 kusů listnatých stromků a 9 velkých stromů. 
Stejně jako každý rok je nazdobena i budova magistrátu města

- v Místku je nainstalováno 139 kusů ozdob na sloupech veřejného 
osvětlení, nazdobeno je 12 malých listnatých stromků a 5 stromů velkých.

Nově je letos vyzdoben Park pod zámkem, část ulice Revoluční, 
Antonínovo nám., ulice Ke Staré poště a všechny vstupní uličky na 
náměstí Svobody. Nově je vyzdobeno i náměstí Evropy. Také v okra-
jových částech našeho města je pamatováno na vánoční výzdobu.

Za toto všechno patří velké poděkování nás všech technickým 
službám TS a. s., jmenovitě pak nejvíce vedoucímu provozu veřejné-
ho osvětlení p. Závadovi.

Teď ještě trochu sněhu pro dotvoření té pravé vánoční atmosféry 
a Vánoce mohou začít. Já Vám všem přeji za vedení našeho města 
příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a pod 
stromečkem hodně osobní pohody a spokojenosti.    Eva Richtrová

VÁNOČNÍ VÝZDOBA: Slušivý vánoční šat má radnice i celé město. 
Foto: Petr Pavelka

rozbor, ale toho jsem se nedočkal. 
Přechod podpořím, ale chtěl bych, 
aby obě organizace předložily pro-
jekt přechodu pod město,“ apelo-
val Petr Rafaj.

Zastupitelé si následně vyslechli 
vedoucí pracovnice obou zařízení, 
které je v krátkosti představily.

Petra Urbanová, ředitelka 
Domu dětí a mládeže ve Frýdku-
-Místku, zdůraznila, že ačkoliv se v 
současnosti jedná o příspěvkovou 
organizací kraje, úzce spolupracu-
je s městem. „Není to jen oblast 
pravidelné zájmové činnosti, ale 
i příležitostné akce, preventivní 
programy, letní a prázdninová 
činnost. Během týdne je u nás 900 
účastníků, jednou týdně na dvě 
hodiny, loni naše akce navštívilo 
přes 10 000 klientů navštívilo naše 
akce. Rok se potácíme v nejistotě 
ze strany krajského zřizovatele, 
opomenuli jsme o tom zastupitele 
informovat,“ přiznala Petra Urba-
nová, která v závěru jasně řekla, 
že DDM chce spolupracovat s 
městem a chce být servisní organi-
zací i pro další subjekty zabývající 
se naplněním volnočasových akti-
vit pro děti a občany města.

Petr Rafaj ještě upozornil, že 
kraje dostaly v rozpočtovém urče-
ní peníze na provoz těchto zaříze-
ní, a když se na město tyto organi-
zace převedou, peníze zůstanou 
na kraji. „Budou je mít na jejich 
volný rozprach, nikdo neví, na co 

NA ZASTUPITELSTVU: Náměstek primátorky Petr Cvik, s poslancem Petrem Rafajem a náměstkem 
primátorky Michalem Pobuckým konzultují další možný vývoj ohledně domu dětí a mládeže a Stanice 
mladých turistů.     Foto: Petr Pavelka
je použijí, takže by bylo vhodné, 
kdyby pravicoví kolegové zapra-
covali na sekretariátech, aby 
byly finance přeposlány na tyto 
organizace. Pak by vůbec nebylo 
co řešit. Na to zareagoval Rafael 
Kučík: „Můžu se k tomu jako kraj-
ský zastupitel přihlásit, budu se 
snažit podpořit, co půjde, uvidíme, 
s jakým výsledkem.“

Návrh požádat krajský úřad 
o přehodnocení stanoviska byl 
přijat 35 hlasy. (Více informací ze 
zastupitelstva v příštím čísle)  (pp)

Když se akce Doneste si 
zvoneček, rozsvítíme stro-
meček konala loni, zrovna se 
čerti ženili. Možná někde tady 
vzniknul nápad na téma letoš-
ní akce pod stejným názvem. 
Kromě cinkajících předmětů 
přišly ke slovu další proprie-
ty. Rohy, jazyky, kopyta, oca-
sy, vše, co z osoby pozemské 
učiní pekelníka. Frýdek-Mís-
tek zažil pokus o rekord v 
počtu čertů na jednom místě. 
A pekelná věc se podařila!

Více než dvouhodinový pro-

Frýdek-Místek mezi rekordmany!

gram měl první vyvrcholení v 
okamžiku, kdy primátorka Eva 
Richtrová předala pomyslný klíč 
od Vánoc, jehož otočením se ve 
městě rozsvítila vánoční výzdo-
ba i strom na náměstí. Pak už se 
vše chystalo na pokus o zápis do 
České knihy rekordů vytvořením 
nejdelšího živého řetězu čertů, 
nad kterým dohlíželi zástupci 
agentury Dobrý den, oficiální 
rozhodčí pro rekordní disciplíny. 
Za čerty se převlékli jak rodiče, 
tak děti, a tak mohl Frýdek-Mís-
tek zajásat. Předchozí výkon v 

Praze, kde se v roce 2000 sešlo 
299 čertů, byl hravě překonán. 
Cifra, která znamenala novou 
rekordní výši, se zastavila na 
hodnotě 622. Děti si pochvalo-
valy program se soutěžemi a 
především ceny a i je potěšilo, 
že se mohly stát součástí „něče-
ho velkého“ a některé navíc i 
při té příležitosti odhodit dětský 
strach z čertovského blekotá-
ní. „Přeji jim, aby vždycky měly 
důvod k zábavě jako dneska. 
Klíč, kterým jsme otočili, je nejen 
klíč k Vánocům, ale i klíček k 
srdcím. Vánoce jsou svátkem 
rodiny, to je nejkouzelnější, když 
tento čas můžete strávit po boku 
blízkých,“ prohlásila primátorka.

Touto akcí vánoční atmosféra 
ve městě pouze odstartovala. U 
vánočního stromu na náměstí 
probíhá charitativní sbírka a stří-
dají se zde kulturní vystoupení, 
která budou znamenat zpestření 
pro všechny, kteří tu budou hle-
dat nějakou drobnost pro své 
blízké pod stromeček.  (pp)

PLNÉ NÁMĚSTÍ: Akce města měla úspěch. Rekord padl.  Foto: Ivan Korč
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krátce

Veřejná sbírka
Krajským úřadem Moravsko-

slezského kraje bylo osvědčeno 
oznámení o konání veřejné sbír-
ky na období od 1. 12. 2006 do 
31. 12. 2006 za účelem získání 
peněžitých prostředků pro pří-
spěvkovou organizaci Domov 
pro seniory Frýdek-Místek, a to 
na pořízení magnetického reha-
bilitačního přístroje VIOFOR a 
pomůcek pro invalidní občany 
– invalidních vozíků a chodítek. 
Přispět můžete u Vánočního 
stromu nebo na zvláštní bankov-
ní účet 35-7704820287/0100.

Vánoční koncert
Jako každý rok, tak i v letoš-

ním roce přicházejí žáci a učitelé 
Základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku v předvánočním 
období se svým vánočním kon-
certem. Na koncertě vystoupí 
více než stovka dětí s progra-
mem s většinou vánoční témati-
kou. Uskuteční se v pondělí 18. 
prosince v 18 hodin v Národním 
domě v Místku. 

Digitální fotografie,
kurz určený seniorům

Do světa digitální fotografie 
už mohou proniknout i senioři. 
V současné době úspěšně pro-
bíhá na Základní škole Frýdek-
-Místek, Československé armády 
570, ojedinělý internetový kurz 
zaměřený na digitální fotografii. 
Pro velký ohlas připravuje Měst-
ská organizace Svazu důchodců 
ČR nový kurz, na který se zájem-
ci mohou přihlásit na telefonním 
čísle 558 647 846. Zahájení se 
předpokládá po naplnění kon-
cem ledna příštího roku.

Šedesát tisíc korun
na pokojné stáří

Hned dvě speciální polo-
hovací lůžka se budou moci 
zakoupit za částku 60 tisíc 
korun, kterou pro Dům pokoj-
ného stáří ve Frýdku-Míst-
ku shromáždil Rotary klub 
Frýdek-Místek. Šek s touto 
finanční částkou převzala jeho 
ředitelka Marie Bohanesová z 
rukou prezidenta klubu Arnošta 
Kuděly po skončení Adventního 
benefičního koncertu v Bazilice 
minor Navštívení Panny Marie 
ve Frýdku-Místku, který nav-
štívila rovněž primátorka Eva 
Richtrová. Ta byla mezi těmi, 
kteří si vyslechli skladby sta-
rých i současných mistrů váž-
né hudby v podání pedagogů a 
studentů Institutu pro umělecká 
studia Ostravské univerzity. 

Pomáhejte s námi
Vánoční charitativní sbírka 

„Pomáhejte s námi“, jejíž výtěžek 
je určen neziskové organizaci 
Podané ruce, se zdárně rozjela. 
Za barevné záložky v Tescu dali 
místní lidé již bezmála čtyřicet 
tisíc korun.  (pp)

Co to cinká? Co to voní? 
Kouzlo Vánoc jako loni. Kouz-
lo Vánoc věčně nové, ze sko-
řápky už se klove. Malá chvil-
ka k zamyšlení, závan štěstí, 
nad nějž není. Těmito verši 
přivítala všechny přítomné 
členy Klubu důchodců na 
Sadové ulici Drahuška Volná.

Protože je svým veršovánka-
mi pověstná, nezaskočila Jarmi-
lu Kozlovou z odboru sociálních 
služeb a sociální péče, která 
přednesla Recept na hezký rok 
2007: „Vezme se 12 měsíců, 
pořádně se očistí od veške-
ré zlomyslnosti, chamtivosti a 
nenávisti. Každý měsíc se roz-
dělí střídavě 28, 30 a 31 dílků, 
takže vystačí na celý rok. Potom 
se každý den upraví tak, že se 
vezme jedna porce důvěry, 
jedna dávka poctivé práce, dvě 
dávky dobré nálady, přidají se tři 
vrchovaté lžíce optimismu, čajo-
vá lžička snášenlivosti, zrnko 

Senioři si zpříjemňovali předvánoční časSenioři si zpříjemňovali předvánoční čas

taktu a špetka trpělivosti. Vše se 
pěkně promíchá a bohatě zaleje 
láskou. Takto připravený pokrm 
se ozdobí kytičkou pozornosti a 

podává se s milým úsměvem a 
dobrým přátelským slovem.“

Důchodci poděkovali primátor-
ce Evě Richtrové, že si na ně přes 
velké pracovní vytížení našla čas, 
poblahopřáli jí k znovuzvolení a 
popřáli hodně síly, zdraví, pevné 
nervy a elánu, aby pod jejím vede-
ním město nadále rozkvétalo. Ale 
ani veršíkům ještě nebyl konec. 
Přání všem, směrem k novému 
roku, znělo: „Hodně pohody, dob-
ré dohody, šťastné náhody, žád-

né nehody, veselé příhody, dobré 
životní výhody.“ Primátorka, která 
byla vyzvána, aby jedla za dva 
a pila za tři, jako nejdůležitější 
pro starší spoluobčany viděla 
fakt, že nejsou sami. „Přeji vám 
hodně zdraví a abyste vánoční 
dny strávili, pokud je to možné, 
se svými nejbližšími,“ uzavřela 
Eva Richtrová. Ta ve stejný den 
stihla navštívit ještě vánoční akci 
Charity Frýdek-Místek v Lidovém 
domě.  (pp)

VÁNOČNÍ AKCE: Klub důchodců na Sadové navštívili i zástupci města.  Foto: Petr Pavelka

„Ve zdravém těle zdravý 
duch“. Tím se řídí senioři v 
Penzionu pro seniory na Lís-
kovecké ulici, kteří zde mohou 
využívat i jakési minifitcen-
trum, kde mohou udržovat 
své pohybové dovednosti a 
co nejvíce si prodloužit dobu, 
kdy nejsou bezprostředně 
odkázáni na pomoc druhých.

„Podle vyvěšeného motta se 
místní obyvatelé skutečně snaží 
žít. Dvakrát týdně se zde schá-
zejí, dříve v počtu deseti, dnes i 
osmnácti, pod dohledem sociální 
pracovnice Dagmar Drozdové, a 

Na Lískovecké ulici důchodci mládnouNa Lískovecké ulici důchodci mládnou
pravidelně cvičí,“ řekla tisková 
mluvčí frýdecko-místecké rad-
nice Kateřina Piechowicz. Ta 
byla svědkem tělocviku, který 
je psychosomatickým cvičením, 
při kterém si protáhnou starší 
lidé každičký sval. „Trénují tím 
motoriku, což je u starších lidí 
velice důležité, aby například 
neztráceli v končetinách cit. Naši 
obyvatelé navíc stráví tento čas 
ve veselém kolektivu, což pro-
spívá jejich psychice,“ doplnila 
ji Dagmar Drozdová. Užitečnosti 
pohybu jsou si vědomi i samotní 
aktéři cvičení, kteří oceňují, že se 

dostanou mezi přátele, společně 
se zasmějí a ještě udělají něco 
dobrého sami pro sebe. Zdejší 
skupinku cvičenců tvoří zejména 
ženy, ale čas od času překonají 

zábrany i muži. Každý, kdo pře-
koná stud, že už v určitém věku 
na všechno nestačí, je tady vítě-
zem. Odměnou mu bývá posílení 
kondice a zdraví.  (pp)

Důchodci z Penzionu pro 
seniory na Zámecké ulici ve 
Frýdku si sami pro sebe udě-
lali malou vánoční besídku, 
na kterou pozvali mimo jiných 
hostů také radního Ivana Vrbu 

Radní Ivan Vrba mezi důchodci. 

Vánoční besídka v penzionu
a ředitelku pečovatelské služ-
by Jaroslavu Najmanovou. 

Díky doprovodu koled a tradiční 
výzdobě, jejíž součástí byl  vánoční 
stromeček, si v klubovně vytvořili 
krásnou vánoční atmosféru. Celé 

odpoledne se tak 
vzpomínalo a vyprá-
vělo, a dokonce se 
rozdávaly dárky. 
„Vánoční besídky v 
tuto dobu pořádají 
všechna zařízení 
pro seniory. Díky 
obětavému perso-
nálu se tady místní 
obyvatelé mohou 
skutečně cítit jako 
doma,“ podotkl Ivan 
Vrba, který senio-
rům popřál poklid-
né prožití svátků a 
spolu s Ludmilou 
Mertovou z odboru 
sociálních služeb a 
sociální péče předal 
místním obyvatelům 
drobné dárky.

První prosincový den ve 
Víceúčelové sportovní hale ve 
Frýdku-Místku proběhla pro 
děti zábavná mikulášská akce, 
které se zúčastnilo přes tisíc 
návštěvníků. Stejně jako vloni 
se i letos scházeli malí i velcí 
před halou s úhledně svázaný-
mi balíčky papíru, PET láhvemi, 
či v kapse schovanými vybitými 
bateriemi, protože to znamena-
lo volný vstup do haly.

Sport šel tak ruku v ruce s 
ekologickou výchovou, protože 
pracovníci Frýdecké skládky 
vysvětlovali návštěvníkům způsob 
třídění odpadu ve městě. Andělé 
s čertem předávali poukázku na 
nadílku, ale neposední čertíci sko-

Čertování s MikulášemČertování s Mikulášem
tačili i na ledě. „Ve spolupráci s 
Bruslařským klubem Frýdek-Mís-
tek byl připraven skoro dvouhodi-
nový zábavný program plný brus-
lení a odměn. Program byl letos 
obohacen půvabným vystoupe-
ním malých krasobruslařů, kteří 
měli na toto sváteční odpoledne 
připravené krátké jízdy. Očekáva-
ným vyvrcholením byl slavnostní 
příchod Mikuláše doprovázeného 
andělskou jízdou. A pak následo-
vala sladká nadílka. Věříme, že se 
Čertování s Mikulášem líbilo všem 
návštěvníkům a podařilo se nám 
vytvořit tradici, která každoročně 
rozveselí spoustu dětí,“ doufá 
Renata Bilková z pořádající měst-
ské společnosti Sportplex. (pp)
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městská policie
I ženy pijí za volantem

1. 12. pět minut před půlnocí 
zjistila hlídka strážníků Městské 
policie Frýdek-Místek na ulici M. 
Majerové řidiče osobního moto-
rového vozidla, který se na par-
kovišti svou jízdou choval v roz-
poru s dopravními předpisy. Po 
zahlédnutí motohlídky městské 
policie začal couvat a po krát-
ké jízdě, při níž strážníci nabyli 
oprávněného podezření na 
řízení pod vlivem alkoholických 
nápojů, zastavil před garáží na 
uvedené ulici. Při zjišťování 
totožnosti řidiče vyšlo najevo, že 
vozidlo řídila žena, 24letá B. G. z 
Frýdku-Místku, u níž bylo orien-
tační dechovou zkouškou zjiště-
no 0,98 promile alkoholu. „Žena 
byla předána kolegům z Policie 
České republiky k dalšímu šetře-
ní,“ dodal Dalibor Volný, zástup-
ce ředitele městské policie.

Násilí a škody,
napadení policie

9. 12. v půl čtvrté ráno strážní-
ci Městské policie Frýdek-Místek 
zakročovali na základě telefonic-
kého oznámení ve Skalici v pro-
vozovně Hospůdka u Jury proti 
silně podnapilému 22letému T. 
H. z Ostravy, který fyzicky napa-
dl svou družku a její přítelkyni. 
K tomu stačil, dle tvrzení poško-
zených, poškodit jeden mobilní 
telefon a přední dveře na osob-
ním motorovém vozidle značky 
Lancia. Podnapilý mladík se cho-
val agresivním způsobem i vůči 
strážníkům, kterým nezbývalo nic 
jiného, než při pokusu útoku na 
jejich osobu použít donucovacích 
prostředků a muže tak zajistit. Na 
místo byla přivolána hlídka Poli-
cie ČR, která si záležitost převza-
la za účelem dalšího šetření. 

Agresivního muže
museli zpacifikovat

12. 12. před půl desátou večer 
byli strážníci Městské policie 
Frýdek-Místek nuceni zklidnit 
donucovacími prostředky (hmaty, 
chvaty a následně pouty) 25leté-
ho L. F. z Hukvald. Ten nejprve v 
silně podnapilém stavu vstoupil 
do provozovny Hellax na ulici 
Ostravská, začal poskakovat po 
pódiu a dožadoval se podání alko-
holického nápoje. Když byl perso-
nálem jeho požadavek ze zcela 
zřejmých důvodů odmítnut, začal 
obtěžovat i ostatní návštěvníky. 
Personálem byl muž vyveden z 
provozovny ven, ale toto opatření 
nestačilo, aby opilec pochopil, že 
jej v podniku zřejmě neobslouží. 
Po jeho návratu do podniku už 
byla přivolána hlídka strážníků, na 
kterou začal muž útočit pěstmi a 
kopáním. Jeho naivní představa o 
tom, že si může dělat, co chce, se 
střetla s tvrdou realitou, protože 
strážníci neváhali a agresivního 
opilce ve velmi krátké době zajis-
tili tak, aby nikomu neubližoval, 
a přivolali na místo hlídku Policie 
ČR, která jej převezla na frýdec-
kou protialkoholní záchytnou sta-
nici k vystřízlivění.  (pp)

Lidé, kteří si přijedou vyři-
zovat své záležitosti na frýdec-
ko-místecký magistrát, by měli 
pocítit, že snadněji najdou mís-
to pro zaparkování. Za budo-
vou radnice byly zkolaudovány 
téměř čtyři desítky nových 
parkovacích míst. Navíc v tom-
to prostoru finišuje výstavba 
veřejných WC.

„Parkoviště poslouží občanům 
při návštěvě magistrátu, bude 
bezplatné a posílí nám současné 
plochy v centru Frýdku. Samozřej-
mě budou k dispozici i pro ostatní 
občany a pro turisty, kteří k nám 
do města ve stále větší míře míří, 
takže využitelnost tohoto projektu 
bude skutečně velká,“ pochvaluje 
si náměstek primátorky Petr Cvik, 
který připomíná, že radnice si 
uvědomuje stálý nedostatek par-
kovacích ploch ve městě. „Budo-
vání dalších parkovacích ploch je 
nezbytné, máme vytipovány plo-
chy a stejně jako v minulém voleb-
ním období se budeme snažit, aby 
parkovišť stále přibývalo,“ doplnil.

Parkoviště už je možné použí-
vat a v průběhu dalších dnů budou 
dokončeny také nové veřejné toa-
lety, které jsou jeho součástí. Jed-
ná se o historicky první veřejné 
záchody ve Frýdku, s jejich kolau-

Parkoviště pod magistrátem je zkolaudovánoParkoviště pod magistrátem je zkolaudováno

DOKONÁNO!: Náměstek primátorky Petr Cvik se zástupcem realizující firmy slavnostně přestřihl symbo-
lickou pásku k novému parkovišti za budovou magistrátu.    Foto: Petr Pavelka
dací se počítá začátkem roku. 
„Vůči Frýdku jsme v tomto směru 
měli dluh, Místek má veřejná WC 
na několika místech. Určitě to pat-
ří ke kultuře města, když si místní 
lidé i návštěvníci mají kde odsko-
čit a nemusí k tomu využívat zdej-
ší restaurace. Jejich majitelům se 
to samozřejmě příliš nelíbilo,“ řekl 
Petr Cvik.

Projekt parkoviště za budovou 
magistrátu byl realizován za 12 
milionů korun, má nové veřejné 
osvětlení, jsou zde nainstalovány i 

bezpečnostní kamery, které budou 
mimo jiné hlídat i případné dlouho-
dobé parkování vozidel. „Důležité 
je upozornění pro občany, že 

vjezd na parkoviště je z Těšínské 
ulice, nikoliv ze Třídy T.G.M.,“ upo-
zorňuje tisková mluvčí magistrátu 
Kateřina Piechowicz.  (pp) 

Katastrofický scénář loň-
ské zimy přinutil technické 
služby TS a. s. v součinnosti 
s radnicí vypracovat systém 
blokového čištění ulic, které 
je novinkou použitelnou v pří-
padě kalamitních stavů.

„Na základě zkušeností z 
loňské zimy budeme chtít, aby 
k větší bezpečnosti na hlavní 
komunikaci přispělo i blokové 
čištění v některých lokalitách. 
To znamená, aby auta byla na 
základě předem vyhlášené výzvy 
během jednoho dne přemístěna 
a mohli jsme uvolněný prostor 
operativně vyčistit. Aby mani-
pulace byla co nejjednodušší a 
nejrychlejší, máme nasmlouvá-
no několik firem, které by mohly 
pomoci k rychlému a účinnému 
zásahu,“ uvedl ředitel TS a. s. 
Jaromír Kohut. „Je třeba upozor-
nit, že blokové čištění klade velké 
nároky na součinnost a logistiku 
a neobejde se bez kázně a spo-
lupráce řidičů-občanů. Máme jej 
v plánu zimní údržby, ale bude 
používáno opravdu jen v krizové 
situaci. Zaparkovaná vozidla po 
krajích ulice totiž mnohdy zne-
možňují účelně sníh odstranit a 
jejich dočasné přeparkování se 
vyplatí všem,“ doplnil jej náměs-

Chystá se blokové čištění
tek primátorky Petr Cvik.

Jaromír Kohut si pochvaluje, 
že počasí je ke konci roku vlídné. 
Jeho pracovníci pouze v listopa-
du okolo dušiček uskutečnili dva 
lehčí posypy, ale spíše z pre-
ventivních důvodů. Větší potíže 
přinesly spíše silné větry, které 
přidělaly spoustu práce na v 
tomto ohledu citlivých vánočních 
ozdobách, ohroženy byly dokon-
ce i stánky na náměstí. „Začátek 
roku vysál dost financí, takže 
mírnější konec vítáme. Ušetří 
se peníze, ale máme ještě dost 
práce – doděláváme dláždění 
chodníků, výtluky, stále se čistí 
město. Listí se nám letos poved-
lo v celém městě zpracovat, loni 
nás sněhová pokrývka předběh-
la. Druhá polovina roku byla pří-
větivá, kéž by to ještě vydrželo, 
aby si pracovníci přes svátky 
skutečně odpočinuli. Také si 
neměli kdy vybrat dovolenou, 
protože letošní rok byl skutečně 
náročný. Ideálem by byl měsíc 
intenzivní zimy někdy po Novém 
roce,“ svěřil se s meteorologic-
kým přáním Jaromír Kohut, který 
připomíná, že lidé mohou i v této 
zimě počítat se stálou službou 
dispečinku, kam mohou sdělo-
vat své podněty.  (pp)

Občanská volba je sponzor-
ský program, který už funguje 
léta. Protože však neustále 
rozšiřuje své teritorium, letos 
dokonce i na Ostravsko, je stá-
le těžší prosadit se, aby hlasy 
občanů přinesly finanční podpo-
ru. I letos se to ovšem podařilo.

Frýdecká nemocnice získala 
260 tisíc korun na nákup devíti 
polohovacích postelí a Beskydská 
šachová škola Frýdek-Místek se 
těší z příspěvku 40 000 Kč na 28. 
ročník Turnajů šachových nadě-
jí. Úspěšná byla již podruhé za 
sebou, loni s projektem Šachovou 
hrou k rozvoji osobnosti, který měl 
a má za cíl ukázat nejmladším 
dětem v mateřských školách a na 
základních školách přitažlivou for-
mou šachovou hru. „Beskydská 
šachová škola děkuje všem, kteří 
podpořili její projekt a již teď zve-
me všechny na 28. ročník Turnajů 
šachových nadějí, který se usku-
teční ve Frýdku-Místku v Národ-
ním domě počátkem dubna,“ rea-
goval na úspěch ve sponzorském 
programu Antonín Surma.

Stejně jako loni putovaly peníze 
do Skalice na kulturní dům záslu-
hou Rady reprezentantů, i letos 
tento orgán, v němž město zastu-
puje primátorka Eva Richtrová, 
přisoudil peníze místnímu projektu. 

I frýdecko-místecké projekty
se dočkaly podpory pivovaru

„Rada reprezentantů shledala jako 
přínosné podpořit Pečovatelskou 
službu Frýdek-Místek a na reha-
bilitační a kompenzační pomůcky 
doporučila příspěvek ve výši sto 
tisíc korun, což jsem samozřejmě 
velmi ráda,“ hodnotila primátorka.

Letos se do programu přihlá-
silo šedesát organizací s celkem 
jednasedmdesáti projekty. Z 
těchto projektů Rada reprezen-
tantů vybrala do občanského 
hlasování celkem devatenáct 
projektů ve třech kategoriích: 
zdravotnictví a sociální péče, 
sportování a kultura ve volném 
čase a vzdělávání a ekologie. Do 
následného hlasování se zapoji-
lo téměř pět a půl tisíce občanů, 
kteří hlasovali pro projekty pomo-
cí hlasovacích kupónů, SMS a 
nově také pomocí internetu. (pp)

VÁNOČNÍ VÝZDOBA: Technické služby TS a.s. se snaží stále rozšiřovat vánoční výzdobu a každým 
rokem na nákup nových prvků vyčleňují určité prostředky. Životnost ozdob se uvádí okolo 5-7 let, takže 
musí být částečně nahrazovány ty starší, ale v součtu ozdob pořád přibývá. A ve Frýdku-Místku je to 
skutečně vidět. Letos přibyla další místa, která byla předvánočně zkrášlena.             Foto: Petr Pavelka

22. a 29. 12.
bude magistrát

pro veřejnost uzavřen
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Prvňáčci ZŠ Komenského si 
ještě ani nestačili zvyknout na 
nové prostředí, kde získávají 
první školní vědomosti, a už šli 
znovu do nového. Jak je ovšem 
známo, na lepší se zvyká dobře. 
Město rekonstruovalo budovu 
sousední mateřské školky a při-
způsobilo ji potřebám nejmen-
ších školáků.

„Nákladem 1,6 milionu korun 
jsme realizovali přebudování soci-
álního zařízení, úpravy vstupu a 
učeben. Kromě přemístění prvních 
tříd se do části objektu stěhuje i 
školní družina,“ sdělil náměstek 
primátorky Petr Cvik. Vedoucí 
odboru školství, mládeže a tělový-
chovy Ilona Nowaková jej doplnila, 
že škola získala pro své nejmenší 

Prvňáčci jsou v novém

V NOVÉM: Prvňáčci ZŠ Komenského se učí v rekonstruovaných prostorech.  Foto: Petr Pavelka

žáky mnohem více prostoru, záro-
veň ale zůstalo zachováno zdejší 
specifické prostředí, kdy jsou 
prvňáčci mimo režim hlavní budo-
vy, takže je například nestresuje 
pravidelné zvonění nebo mají k 
dispozici přilehlý venkovní pro-
stor. Současně poděkovala všem 
pedagogickým pracovníkům za 
práci, která musela být odvedena 
při stěhování. „Učitelé, kteří viděli, 
jak to tu nyní vypadá, se necha-
li slyšet, že by hned měnili. I do 
budoucna budeme chtít tyto pro-
story podržet pro prvňáčky,“ ujis-
tila Šárka Nahodilová. Prvňáci se 
tak budou po letních prázdninách 
stěhovat znovu. To už ale budou 
druháci, připravenější na školní 
svět.        (pp)

„Alfou a omegou naší 
didaktiky budiž hledat a 
nacházet takovou metodu, 
aby učitelé vyučovali méně, 
žáci se však naučili více, aby 
ve školách bylo méně shonu, 
nechuti a marné práce, zato 

Osmička začala pracovat podle školního vzdělávacího programu

však více pohody, poutavé 
činnosti a trvalého úspěchu v 
učení.“ Jan Amos Komenský, 
Didaktika velká

O rok dřív, než ukládá základ-
ním školám školský zákon, jsme 
na naší škole začali vyučovat v 

prvním a šestém ročníku žáky 
podle vlastního školního vzdělá-
vacího programu, který nese moti-
vační název „Osmička – expres 
do stanice Svět“. Náš školní 
vzdělávací program je v duchu 
myšlenek Jana Amose Komen-
ského koncipován tak, aby na 
úrovni školy, ročníků a předmětů 
vytvářel co nejlepší předpoklady 
pro maximální rozvoj každého 
žáka školy při respektování jeho 
individuality, pozornost věnuje-
me také mimořádně nadaným 
žákům. Všem dětem nabízíme 
možnost zažít úspěch.

Vzhledem k dlouhodobému 
zaměření školy na rozšířenou 
výuku cizích jazyků a informa-
tiky vyučujeme podle našeho 
vzdělávacího programu povinně 
angličtinu a informatiku již od 
prvního ročníku a tyto předměty 
budeme vyučovat postupně ve 

všech třídách se zachováním 
specializovaných tříd. 

Ve výuce vytváříme dostatečný 
prostor pro vyjadřování žáků při 
problémovém vyučování, při zpra-
covávání školních projektů z nej-
různějších oblastí a pro prezentaci 
jejich výstupů. Učíme žáky pra-
covat s různými zdroji informací 
(tištěnými, elektronickými apod.), 
k dispozici mají školní knihovnu 
se studovnou a mohou využívat 
školní počítače s připojením na 
internet. Využíváme nových vyu-
čovacích metod a organizačních 
forem výuky, při kterých vytváří-
me vhodné podmínky pro rozví-
jení klíčových kompetencí žáků. 
Organizujeme tematicky zamě-
řené projekty a exkurze, kde si 
žáci ověřují využitelnost školních 
poznatků v praxi.

Proběhla doslova vlna vzájem-
ných hospitací vedoucích metodic-

kých komisí jednotlivých oblastí 
u vyučujících prvních a šestých 
ročníků, aby si společně ověřili 
praktickou realizaci školního vzdě-
lávacího programu ve výuce.

O první zkušenosti s uvedením 
našeho školního vzdělávacího 
programu do života jsme se v lis-
topadu podělili také s vedoucími 
metodických sdružení 1. stupně 
základních škol obvodu Místek. 
Učitelé se zájmem diskutovali o 
metodických postupech, formách 
výuky a nápadech při osvojování 
základních anglických slovíček. 
Prvňáčci všem bez zábran před-
vedli, co se už naučili v hodinách 
informatiky. V nové počítačové 
učebně Prostřední PeCkov, již 
třetí na škole, se cítí jako doma i 
proto, že nábytek byl vyroben „na 
míru“ dětem 1. stupně. Pro jejich 
snadnější orientaci i motivaci 
jsou jednotlivé počítače označe-
ny zástupci z říše zvířátek. Výuka 
je zpočátku realizována pomocí 
grafického programu, ve kterém 
si děti rozvíjejí své grafomotoric-
ké schopnosti používáním table-
tů. Svá dílka si mohou vytisknout 
na tiskárně a pochlubit se s nimi 
svým rodičům. Názornost při 
výuce je umocněna používáním 
dataprojektoru.

Pozadu nejsou ani naši učite-
lé druhého stupně, kteří pokračují 
v úspěšných vzdělávacích „díl-
nách“ z minulých let a letos se v 
nich zaměřili na tvorbu školního 
vzdělávacího programu s využi-
tím ICT, na autoevaluaci školy 
a na výuku zeměpisu s využitím 
ICT. V březnu bude následovat 
dílna zaměřená na matematiku.

Všechny tyto aktivity jsou 
náročné na čas a přípravu peda-
gogů, přispívají ovšem ke zkva-
litňování a zvyšování atraktivity 
výuky, což kladně hodnotí děti i 
rodičovská veřejnost.

PaedDr. Marie Rojková, 
ředitelka školy

Mgr. Tomáš Pyško při výuce informatiky ve třídě 1.C.

Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče, Frý-
dek-Místek, tř. T. G. Masa-
ryka 454, je první školou ve 
Frýdku, která již realizuje svůj 
vlastní školní vzdělávací pro-
gram od prvního dne probíha-
jícího školního roku.

„Od první třídy vyučujeme ang-
lický jazyk, od sedmé si žáci přibí-
rají druhý cizí jazyk. Už prvňáčci 
využívají počítačové techniky a 
od čtvrté si žáci vybírají volitelné 
předměty. Učitelský tým vytváří 
individuální plány všem potřeb-

Pod Sovou už mají svůj
vlastní vzdělávací program

ným žákům, jak nadaným, tak 
handicapovaným,“ uvedl ředitel 
školy Zbyněk Šostý. Jeho škola 
se může pochlubit vynikajícími 
výsledky při přípravě žáků na 
víceletá gymnázia a další střední 
školy, klade velký důraz na slovní 
hodnocení a na sebehodnoce-
ní žáků, pro které připravuje 35 
zájmových kroužků. Veřejnost 
nasávala zdejší atmosféru na 
předvánočním jarmarku a výtvar-
ných dílnách, na 10. ledna škola 
„Pod Sovou“ chystá den otevře-
ných dveří.  (pp)

V minulém školním roce 
žáci a učitelé Střední školy 
a Základní školy na ulici Pio-
nýrů 767 ve Frýdku-Místku 
úspěšně ukončili práce na 
mezinárodním projektu Okno 

Příprava nového evropského projektu spolupráce mezi speciálními školami
do mého světa. Mezinárodní 
spolupráci škola vyhodnotila 
jako přínosnou a pro žáky a 
učitele velmi zajímavou.

„Proto jsme se rozhodli 
připravit nový projekt v rámci 

mezinárodního hnutí Socrates 
– Comenius 1 – Partnerství škol. 
V květnu minulého školního roku 
jsme připravili teze projektu, 
který jsme zaměřili na environ-
mentální výchovu a vzdělávání. 
Návrh projektu jsme publiko-
vali na webu Comenius Space. 
Během léta projevili zájem o 
spolupráci speciální školy z 
švédského Lidkopingu, slovin-
ského Mariboru, základní škola 
z města Assemini ze Sardinie 
a speciální škola z tureckého 
Cankiri. Na všech uvedených 
školách jsou vzděláváni žáci a 
studenti se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a možnost 
se zapojit do mezinárodní spo-
lupráce jim vytváří rovné šance 
s jejich vrstevníky a přispívá k 
integraci a inkluzi našich žáků 
do většinové společnosti. Z uve-
deného důvodu stále vzrůstá 
zájem spolupráce našich speci-
álních škol se školami v ostat-

ních zemích EU,“ sdělila Paed-
Dr. Ilja Maloušková, ředitelka 
Střední školy a Základní školy, 
Pionýrů 767, Frýdek-Místek.

V termínu od 13. do 17. listo-
padu se zástupci školy zúčast-
nili přípravné schůzky, která 
proběhla v Turecku ve městě 
Cankiri. V průběhu příprav-
né schůzky byly zpracovány 
všechny dokumenty potřebné 
k podání přihlášky projektu. „V 
lednu příštího roku zašleme při-
hlášku naší národní agentuře. 
Doufáme, že společná práce 
bude korunována úspěchem a 
náš projekt, který jsme nazvali 
Svět je v našich rukou bude na 
národních i mezinárodní úrov-
ni v centrále hnutí Socrates v 
Bruselu schválen a my budeme 
moci rozvinout spolupráci a přá-
telství s našimi novými partnery 
ze speciálních škol,“ věří Dr. 
Jan Vavřička, školní koordinátor 
mezinárodních projektů.  (pp)
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Ve dnech 4. a 5. listopadu 
zorganizovala školní druži-
na Základní školy v Lískovci 
pro žáky víkendový pobyt v 
přírodě.

Zúčastnilo se 26 žáků 1. 
stupně, kteří vyměnili víkend 
ve městě za báječné dva dny 
plné her a soutěží v penzio-
nu Osmek na Ostravici. Děti 
byly rozděleny do družstev a 
celý víkend proběhl v duchu 
soutěží „O nejlepšího horala“. 
Všichni si navzájem pomáhali, 
fandili a drželi palce.

Kromě turistiky si děti 
postavily své první letošní 
sněhuláky a užily si „koulo-
vačky“. Také změřily své síly 
při soutěžích v bazéně v hote-
lu Odra, kde jejich nadšení 

Děti přivítaly první sníhDěti přivítaly první sníh
hlasité povzbuzování poba-
vilo všechny hosty i personál 
hotelu. Večer děti čekaly další 
hry, do kterých se všechny s 
nadšením zapojovaly. 

V neděli proběhla řada her 
v klubovně penzionu, jelikož už 
počasí nepřálo. Po obědě nastal 
čas na vyhlášení nejlepšího 
účastníka výletu, vítězství si prá-
vem zasloužila Nikolka, žákyně 
2. třídy.

Odměněni však byly i ostatní 
děti, jelikož se skvěle a s ohrom-
ným nadšením vrhaly do všech 
her a soutěží. Pak už děti čeka-
la jen cesta zpátky a rodiče na 
nádraží. Všichni se shodli, že to 
byl úžasný víkend na horách, 
i když strávený bez počítačů a 
televize. Danuše Ševčíková

Když Radek Hanykovics, 
který je u nás nejznámějším 
odsouzeným člověkem za 
pašování drog v Thajsku, 
přednášel v září ve Stounu 
středoškolákům, jeho syrové 
vyprávění mělo velkou odezvu. 
Radnice se rozhodla, že by jeho 
poselství mohla zprostředko-
vat i mladším ročníkům.

„V září si besedu během Týd-
ne drogové nezávislosti vyslechlo 

Hanykovics přednášel deváťákům
asi patnáct set studentů a my 
jsme si s Radkem řekli, že by 
vůbec nebylo špatné to zopako-
vat pro deváťáky základních škol. 
Původně jsme měli obavu, že je 
to na ně přece jen brzo, ale mlá-
dež dnes dospívá rychleji a platí, 
že čím dřív se s drogovou preven-
cí začne, tím lépe,“ řekla Marie 
Poláchová z odboru sociálních 
služeb a sociální péče. Do klubu 
Stoun tak v druhé vlně zamířilo 

zhruba pět set žáků, kteří si vypo-
slechli drsný, ale poučný Hanyko-
vicsův příběh. „Do Frýdku-Místku 
jsem se vracel rád, protože mi 
přirostli k srdci lidi i prostředí klu-
bu. Děcka jsou fajn, většinou není 
problém udržet jejich pozornost a 
taky se dost ptají na různé věci,“ 
vypověděl Hanykovics a pro-
zradil, že si nenechá ujít koncert 
legendární crossoverové kapely 
Dog Eat Dog.  (pp)

Letos v květnu oslavil Brus-
lařský klub Frýdek-Místek
4. výročí svého založení a 
vstoupil do právě začínajícího 
olympijského cyklu 2006-2010, 
ve kterém vedení klubu očeká-
vá výraznější úspěchy, zejména 
od prvních závodníků klubu.

„Nyní se nacházíme po úvod-
ní části závodního období. Naši 
závodníci startovali ve třech závo-
dech se střídavými úspěchy. V pří-
pravném období jsme absolvovali 
jarní soustředění na ledě v Brně a 
velmi náročný srpnový tréninkový 
program ve Frýdku-Místku. Tato 
příprava se projevila ve výsledcích 
zářijových testů výkonnosti, které 
musí závodníci povinně absolvo-
vat a které dopadly výtečně, vyso-
kou trénovanost potvrdila také 
prohlídka u sportovního lékaře,“ 
řekl Milan Brzý, který si ovšem jed-
ním dechem musel postesknout 
i nad kopcem smůly, protože na 
jaře i později v létě tři závodnice 
musely kvůli onemocnění či zdra-
votním potížím vynechat dva až tři 
měsíce tréninku. „Naštěstí v tom 
byl i červenec, kdy míváme volno. 
Od srpna do listopadu se ovšem s 
onemocněním několikrát potýkala 

Frýdek-Místek má skvělou
krasobruslařskou školu

vloni nejmladší a úspěšná závod-
nice Rykalová. Hlavní závodní 
sezóna v mladších kategoriích, 
které obesíláme, je však před 
námi. Od ledna do března 2007 
bychom se měli zúčastnit mini-
málně sedmi závodů, v domácím 
prostředí se představíme dne 3. 3. 
při 3. ročníku závodu Beskydský 
ledňáček,“ sdělil Milan Brzý.

Nejtěžší úlohu mají průkop-
nice frýdecko-místeckých kra-
sobruslařů Sandra Guňková a 
Terezie Šostá, které již postupně 
zvládají dvojité skoky a měly by 
se začít prosazovat v silné kon-
kurenci kategorie nejmladšího 
žactva. O dva roky mladší závod-
nice kategorie nováčků Dominka 
Kraussová, Anna Rykalová a 
Eliška Sýkorová mají šanci ata-
kovat medailová umístění, nebo 
umístění v první desítce startov-
ního pořadí, nejlehčí situaci má 
benjamínek v závodním družstvu 
Damián Mück, který podává sta-
bilní a pěkné výkony a vyhrává. 
Od ledna, kdy se do soutěží 
zapojí také nejmladší dívenka 
Alexandra Cholevová, bude 
klub startovat v šesti kategoriích 
s minimálně jednou závodnicí či 

závodníkem v každé kategorii.
„S přicházejícím koncem roku 

bych chtěl využít této příležitosti 
a poděkovat všem dárcům a 
partnerům klubu, zejména nej-
většímu donátorovi Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek za projeve-
nou podporu. Všem příznivcům 
sportu bych rád jménem klubu 
popřál příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho zdraví, štěstí a 
úspěchů v roce 2007,“ poděkoval 
a popřál Milan Brzý.  (pp)

Bruslařský klub děkuje
těmto sponzorům:

Stravování na Základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

Krása paličkované krajky
Ve dnech 18. až 20. prosin-

ce se v domě dětí a mládeže 
uskuteční výstava prací členek 
kroužku paličkování s vánoční 
tématikou. Obrazy z paličko-
vané krajky, vánoční ozdoby, 
šperky a oděvní doplňky si 
můžete prohlédnout v Domě 
dětí a mládeže ve Frýdku-Míst-
ku, Pionýrů 752, a to v pondělí 
od 13 hodin, v úterý a středu 
po celý den do 16 hodin. Kouz-
lo této tradiční techniky spolu s 
vánočními motivy vás příjemně 
naladí v předvánočním čase. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

Vánoční dílny
Vánoce se blíží a my hledá-

me, čím potěšit naše blízké. Pro 
ty, kteří chtějí dárky vlastnoručně 
vytvořit, připravil Dům dětí a mlá-
deže ve Frýdku-Místku opět své 
vánoční dílny pod názvem KOUZ-
LA VÁNOČNÍ. Ve dnech 18. až 
20. prosince od 13 do 16 hodin 
si můžete přijít vyrobit baňku na 
vánoční stromek, přáníčko, andě-
líčka ze šustí, jmenovky a malé 
překvapení pod stromeček. Větší 
skupiny z družin se mohou objed-
nat na telefonním čísle: 558 434 
154, srdečně zveme jednotlivce a 
rodiče s dětmi.

S nově postavenou základ-
ní školou Jiřího z Poděbrad ve 
Frýdku-Místku začíná součas-
ně s vyučováním žáků prvního 
a druhého stupně fungovat i 
nová školní jídelna s kuchyní. 
Zabezpečuje stravování nejen 
žáků a učitelského sboru ško-
ly, ale v menším množství i 
cizích strávníků z řad důchod-
ců, zdravotnických a jiných 
pracovníků a zaměstnanců 
různých menších firem nachá-
zejících se v blízkém okolí.

Sám, jako důchodce, stra-
vuji se v tomto stravovacím 
zařízení skoro deset let. Pro-
tože jsem se i v době aktivní 
pracovní činnosti stravoval 
v různých stravovacích zaří-
zeních, jsem přesvědčen, že 
mi to dává určitý mandát k 
hodnocení práce zaměstnan-
ců školní jídelny a kuchyně i 
kvality zhotovovaných jídel. 
Činím tak i proto, že školská 
stravovací zařízení vždy stála, 
stojí a budou stát ve stínu dění 
školy, neboť výsledky školní 

výuky a výchovy jsou pro její 
vedení, ale i rodiče žáků školy 
na prvním místě.

Proto jsem se rozhodl tou-
to cestou poděkovat vedoucí 
školní jídelny, vedoucí kuchyně 
a všem jejím zaměstnancům 
za jejich dlouholetou zásluž-
nou a kvalitní práci, kterou 
podle mého názoru vykonávají 
k spokojenosti všech bývalých, 
existujících, ale i budoucích 
strávníků. Podle školské stup-
nice známek ji jednoznačně 
hodnotím na výbornou. Strava 
je pestrá, chutná a domnívám 
se, že odpovídá i zásadám 
zdravé výživy. Je podávána i v 
příjemném, možno říci až kul-
turním prostředí.

Závěrem chci všem zaměst-
nancům školní jídelny a kuchyně 
popřát, aby jim to šlo při sesta-
vování pestrého a co do výživy 
zdravého jídelního lístku jako 
doposud a aby jim to nadále 
dobře vařilo, smažilo a peklo. 

Váš spokojený strávník J. K.
(adresa pisatele v redakci)

z DDM
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POSTUPUJÍ DÁL: Po zápase mezi Sokolem Frýdek-Místek a Olomoucí mohly být nakonec spokojeny 
oba celky, domácí s postupem a hostující s výhrou. Sokol doma prohrál 3:2, ale protože v Olomouci 
dokázal zvítězit 3:1, postoupil v Českém poháru dál.                 Foto: Petr Pavelka

V sobotu 25. listopadu pro-
běhl ve Víceúčelové sportovní 
hale 2. Sportplex Cup – turnaj 
amatérských družstev v led-
ním hokeji.

Do celodenního turnaje se při-
hlásilo celkem šest hokejových 
týmů, kteří s plným nasazením 
bojovali o poháry Sportplexu. 
Oproti minulému turnaji se tento-
krát hrálo na skupiny. Pořadí ve 
skupině určila závěrečná utká-
ní. Zápasy ve skupinách byly 
velmi atraktivní. Útočné akce 
se střídaly na obou stranách 
a divák se měl na co dívat. Na 
ledě se střetlo celkem 96 hráčů 
v 9 kvalitních utkáních. A jak to 

Sportplex Cup v hokeji
vše dopadlo? O 1. místě rozhodl 
skvělý brankář HC Tygři.

1. místo HC Tygři
2. místo HC Arcimpex
3. místo HC Hazard
4. místo HC Stará Bělá
5. místo HC New York
6. místo HC Palkovice
Nejlepším brankářem turnaje se 

stal František Bleha z HC Tygři.
Nejlepším hráčem se stal Pře-

mysl Sadílek z HC Arcimpex.
Vítězům i poraženým městská 

společnost Sportplex gratuluje a 
těší se na účast v dalším turnaji.

Již se připravuje další turnaj 
Sportplex Cupu, který se usku-
teční do konce této sezóny.

Až na daleké Šumavě v 
Bělé nad Radbuzou se konalo 
Mistrovství České republiky v 
přespolním běhu. Na startu 
letošního posledního atletic-
kého mistrovství se sešlo na 
350 běžců z celé republiky, 
aby si rozdělili poslední sady 
mistrovských medailí a bojo-
vali o nominaci na mistrovství 
Evropy. Připravena pro ně 
byla náročná kopcovitá trať.

Mezi startujícími nechyběla ani 
skupinka atletů z našeho města a 
další vynikající úspěch pro frýdec-
ko-místeckou atletiku vybojoval v 
tvrdé konkurenci nejlepších běžců 
Peter Mikulenka. V závodě mužů 
mílařů se v polovině prvního dvou-
kilometrového okruhu dostal do 

Další úspěch frýdecko-místeckých atletů
čela a udával ostré tempo. Jediný, 
kdo dokázal udržet s naším závod-
níkem krok, byl loňský mistr ČR Jiří 
Miler z Mladé Boleslavi. Při náběhu 
do druhého kola měla již vedoucí 
dvojice značný náskok a svým 
soupeřům se neustále vzdalovala. 
V ostrém finiši pak prokázal rychlej-
ší nohy Jiří Miler a stal se mistrem 
ČR pro rok 2006. Přesto je stříbrná 
medaile dalším velkým úspěchem 
slezanské atletiky. Vždyť za naším 
borcem zůstal mimo jiné i letošní 
mistr ČR na 1500 m Petr Doubrav-
ský z Olympu Praha, který se musel 
spokojit s bronzovou medailí. 

Špatně si nevedli ani další 
naši zástupci. Do širšího okru-
hu favoritů patřil i Petr Lukeš v 
závodě žáků. Na tříkilometrové 

trati se pohyboval od počátku 
ve vedoucí skupině a nakonec 
vybojoval 5. místo, když ho od 
vytoužené medaile dělily pou-
hé tři sekundy. Přesto určitě 
nezklamal. V závodě dorostenců 
doběhl Jan Zemaník v polovině 
závodního pole na 35. místě. 

Mistrovství mělo výbornou 
sportovní i společenskou úroveň, 
konalo se pod záštitou hejtmana 
Západočeského kraje a nasadilo 
laťku poměrně vysoko pro další 
pořadatele. A tím bude atletický 
oddíl našeho města. Hostitelem 
nejlepších běžců v příštím roce 
bude právě Frýdek-Místek. 
Mistrovství České republiky se 
uskuteční v sobotu 17. března 
2007 u přehrady Olešná. 

Sportovci ze Školy TaeKwon-
Do ITF Frýdek-Místek, přede-
vším děti a mládež do 18 let, 
svými výkony mezi 420 soutěží-
cími při vrcholné akci Českého 
svazu TaeKwon-Do ITF zajistili 
5. příčku v hodnocení úspěš-
nosti mezi 23 školami. 

Jednu z prvních medailí na 
republikové úrovni vybojoval Kristi-
án Tvrdík, bronzovou v sestavách 
žáků mezi zelenými a zelenomod-
rými pásky. Necelý měsíc nato zís-
kal zlato na oblastní soutěži sever-
ní Moravy. Zlatou medaili na MČR 
získala Denisa Morysová ve stejné 
kategorii žákyň. Lucie Morysová, 
její sestra, se umístila hned za ní, 
na 2. místě. Obrovského úspěchu 
dosáhla Kateřina Krčová, která si 
nenechala děvčata utéct a stanu-
la na 3. stupni vítězů! Nepřekvapí 
pak zisk zlatých medailí v sesta-
vách týmů, když výkon podpořily 

také Nikola Damková a Daniela 
Piskořová. Tým žáků získal stří-
bro. V sestavách mezi juniory se 
zelenými a zelenomodrými se 
dokázal probojovat do finále a 
dokonce zvítězit Tomáš Mamula, 
prosadil se i František Chromják, 
mezi modrými a modročervenými, 
a zazářil i Petr Velčovský. Petr 
Kupčák získal cenné individuální 
stříbro v sestavách. Bronz v juni-
orkách vybojovala Kateřina Kolá-
řová a Radek Košátko stříbro v 
seniorech. 

Velmi cenné ostruhy získává 
ve sportovním boji Marek Mojží-
šek, který v kategorii žáků do 50 
kg získal bronzovou medaili. Je 
fenoménem, protože mu součas-
ně patří 4. příčka v ČR v šachu! 
Víťa Lorenc má republikový bronz 
ve váze B do 63 kg, stejně jako 
junior Zdeněk Weselowski. Čes-
ký juniorský reprezentant Filip 

Gavlas zvítězil v kategorii A do 63 
kg. Dříve také juniorský reprezen-
tant Radim Koziar získal bronzo-
vou medaili také v této kategorii, 
stejně jako Jana Koloničná v 
áčku do 60 kg. Výčet úspěchů 
by mohl dále pokračovat. Více 
najdete na webových stránkách
http://tkdfm.taekwondo.cz.

Denisa Morysová získala zlatoDenisa Morysová získala zlato

Mladí sportovci z Frýdku-
-Místku se mohou pochlubit tri-
umfálním výkonem. Ve slovinc-
kém městě Zreče totiž před 14 
dny vybojovali řadu cen v mezi-
národní soutěži v taekwon-do. 

„Jeli jsme třemi plně naložený-
mi auty asi 650 kilometrů. Cesta 
proběhla bez problémů a večer po 
registraci jsme si užívali slovinské 
pohostinnosti. Od sobotního rána 
byly zahájeny technické sestavy, 
po ukončení pokračovala soutěž 
ve sportovním boji. Všech dvanáct 
závodníků, sedm děvčat a pět 
chlapců, nastoupilo s úmyslem 
ukázat, že právě oni jsou ti nejlep-
ší. V průběhu soutěže byl čím dál 
větší důvod k radosti. Naši borci 
nedali ostatním žádnou šanci,“ 
usmívá se předseda oddílu Jozef 
Juhás. Zlatou medaili získali v 
kategorií žáci Katka Weizerová, 
Anička Mokroschová, Pjeter Pren-
qi, Albert Habrnál a Ondřej Mok-
rosch. Mezi juniory si pak stejně 

Taekwondisté bodovali ve Slovinsku

dobře vedla Dominika Žitníková. V 
dalších soubojích frýdečtí závodní-
ci vybojovali ještě devět stříbrných 
a sedm bronzových medailí.

Po skončení soutěže a 
spočítání výsledků byla škola 
Taekwon-Do ITF JOOMUK Frý-
dek-Místek vyhlášena třetí nejú-
spěšnější školou Slovenia Open 
a získala pohár. „Naši závodníci 
si vedli výborně a udělali radost 
svým trenérům a především sami 
sobě. Pro naši školu JOOMUK je 
to obrovský úspěch, který navá-
zal na loňskou účast a potvrdil, 
že naše děti obstojí i ve srovná-
ní s nejlepšími v Evropě. Díky 
dobrým letošním výsledkům ze 
závodů v Maďarsku a Slovinsku 
úspěšně reprezentujeme město 
Frýdek-Místek a české mládež-
nické Taekwon-Do ITF v Evropě. 
Toto jde jenom díky obětavosti 
trenérů, rodičů a finanční podpo-
ře magistrátu města Frýdek-Mís-
tek,“ dodává Jozef Juhás.

DENISA MORYSOVÁ: Mistryně ČR.
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Speciální linka - Aquabus

Aquabus
Městská společnost Sport-

plex, provozující aquapark na 
Olešné, podobně jako v letním 
období posílila autobusové spoje-
ní s tímto relaxačním komplexem. 
Speciální aquabus je účelovým 
spojem mezi městem a Olešnou. 
Pasažéři mají možnost vystoupit 
pouze na Olešné a přistupovat 
na stanovištích dle zveřejněného 
jízdního řádu. „Oproti létu je auto-
busové spojení ještě vylepšeno, 
protože nově zbudovaná cílová 
zastávka je pouhých padesát 
metrů od aquaparku,“ vysvětlil 
ředitel Sportplexu Petr Slunský.
Elektronický vstupní systém

Návštěvníci aquaparku se 
nejdříve setkají s recepcí. Zde 
mají možnost zakoupit si vstup 
do bazénu nebo do wellness 
provozu se saunami. 

Pokud má někdo zájem sau-
nu si vyzkoušet, má k dispozici v 
hale bazénu parní saunu, kde se 
může příjemně vyhřát v plavkách. 
Každému je vydán náramek s 
čipem, který v sobě nese základní 
informace o vstupném. Vložením 
dalších peněz se z něj na recepci 
stane elektronická peněženka, ze 
které lze pak v aquaparku platit za 
občerstvení. „Výhodou pak je, že 
lidé nemusí s sebou dovnitř nosit 
peníze. Chodí a nakupují bez 
bankovek či mincí, vše se eviduje 
na čipu a rozdíl je pak vyrovnán 
při odchodu,“ uvedl Petr Slunský. 
Náramek s čipem je využíván i v 
prostoru šaten. Za turniketem, 
kterým se dá projít právě jen s 

Na krytý aquapark na Olešné jezdí speciální aquabus

čipem, si příchozí musí zout obuv 
a vejdou do převlékací kabiny. 
Věci si pak uloží do uzamykatelné 
šatní skříňky, která se uzavře zno-
vu pomocí náramku a pouze s ním 
lze zase otevřít. Veškeré údaje na 
čipu je možné si kdykoliv ověřit na 
infopanelech, které jsou umístěny 
na strategických místech.

Plavky
Koupání v bazénu je možné 

pouze v klasickém koupacím 
oděvu, za který nelze považovat 
bermudy nebo kraťasy. „To, co je 
někdy označováno jako americ-
ké plavky, není vhodné v zařízení 
s chemickou úpravou vody. Jsou 
to spíše oděvy na vodní sporty 
na otevřených vodních plochách 
a jejich potíž je hlavně v tom, že 
se v nich dá i běžně chodit a čas-
to mají kapsy, v nichž mohou být 
nejrůznější nečistoty nebo zapo-
menuté drobnosti, které jsou 
velkým problémem z hlediska 
dodržování přísných hygienic-
kých podmínek. Kovové doplňky 
pak způsobují oděrky na nerezo-
vém povrchu bazénu, který pak 
rezaví,“ vysvětlil ředitel.

Atrakce
Po osprchování je možno využí-

vat v bazénové části bez dalších 
poplatků veškeré atrakce. Ty jsou 
spouštěny automaticky počítačem 
tak, aby v bazénové hale bylo 
neustále udržováno požadované 
mikroklima. „Divoká řeka a vířivé 
atrakce nemohou běžet současně 
s jinými atrakce zvyšujícími odpar 
vody. Vše je nastaveno tak, aby 
během hodiny mohl každý vyzkou-

šet všechny atrakce,“ ujišťuje ředi-
tel aquaparku. 

Vodní chrliče a děla
Cílený proud vody na zádové 

svalstvo, trapézy, krční svalstvo. 
Stačí jen se postavit a nastavo-
vat tělo, děla poskytují intenziv-
nější masáž než chrliče.

Masážní trysky 
v bazénových stěnách

Nacházejí se v různých výškách, 
takže proud vody ve vodě může 
zasahovat různé svalové skupiny 
těla – lýtka, stehna, hýždě, záda.

Lavice s kombinovanou vodní 
a vzduchovou masáží

Vzdušná lehátka a lavice posky-
tují intenzivní bublinkovou koupel.

Vodní gejzír
Proud vzduchu a vody ze dna.

Masáž nohou
Trysky u dna masírují šlapky 

– stačí je našlápnout.
Whirlpool

Pro osm osob, umístěný na ost-
růvku uprostřed bazénu. Má pod-
vodní osvětlení a nabízí nádherný 
výhled na panorama Beskyd. Tep-
lota v něm je vyšší než v relaxač-
ním bazénu – 36 stupňů Celsia.

Proudový kanál
Fun atrakce pro ty, co chtějí 

bojovat s proudem. Komu je to 
málo, musí na Divokou řeku.

Divoká řeka
Skluzavkové zařízení, první 

svého druhu v České republice, 
v délce 23 metrů, s nástupem i 
dojezdem uvnitř budovy, část 
atrakce ve venkovní části. „Voda 
tady proudí rychlostí 500 litrů 
za vteřinu, což navozuje velmi 
realistický dojem. Je to náročná 
atrakce pouze pro plavce a děti 
nad osm let. Její obtížnost je 
označena černou barvou, což má 
podobný význam jako na sjez-
dovkách,“ sdělil Petr Slunský.

Obří tobogán
Po tobogánu budete klouzat 

úctyhodných 94 metrů a pře-
konáte přitom desetimetrové 
převýšení. Je v něm zabudován 
cinema efekt, kdy jsou na stě-
nu tubusu promítány obrazce. 
Může se vám například zdát, že 
nezadržitelně míříte do žralokovy 
tlamy. Stripe efekt pro změnu 
průsvitnými proužky vzbuzuje 
dojem, že se tubus zužuje. 

Pro děti
Šplhací síť natažená mezi čty-

ři silné kůly.
Pro nejmenší

Pro nejmenší děti je připraven 
nerezový bazén v samostatné 
odhlučněné zóně, o rozměrech 

6x4 metry s hloubkou 10-30 
centimetrů, se skluzavkou, vod-
ním ježkem, zvonem a stříkacím 
nosorožcem Bubu. 

Konec pobytu
S přiblížením konce zaplace-

ného času je zapotřebí se znovu 
osprchovat a upravit se v sušárně 
a převlékárně. Průchodem přes 
turniket se už další čas na čip 
nezapočítává a každý má k dis-
pozici prostor pro finální úpravu, 
kde jsou ještě k dispozici zrcadla 
a fény. „Pak mohou návštěvníci 
využít služeb ´suché´ restaurace, 
občerstvit se a pohodlně odejít,“ 
uzavírá Petr Slunský.  (pp)

Vše běží čipovacím systémem. Údaje lze ověřovat na infopanelech.

Odpočinek v bublinkách.

Peřeje divoké řeky. Vodní koutek pro děti.
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UNIKÁTNÍ BETLÉM: Na Štěpána, na Silvestra a na Nový rok se 
můžete od 14 do 16 hodin přijít podívat do tiskárny Josefa Klein-
wächtera, která se nachází naproti 8. ZŠ, na výjimečný pohyblivý 
betlém s více než stovkou figurek.                  Foto: Petr Pavelka

Skupině studentů 3. ročníků 
středních škol ve Frýdku-Míst-
ku a Frýdlantu nad Ostravicí se 
podařil natočit hraný film. Na 
jaře 2005 se zrodila myšlenka 
natočení filmu, celý rok praco-
vali na přípravě zázemí a v břez-
nu 2006 svůj projekt spustili. 

„Před zahájením jim odbor 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy dával dobrozdání, 
takže jsme rádi, že se jim pro-
jekt povedl,“ řekl Martin Sysala 
z frýdecko-místeckého magistrá-

tu. Cesta k cíli nebyla rozhodně 
snadná. Mladí filmaři se svým 
projektem nejdříve prošli regio-
nálním výběrovým řízením a pak 
také uspěli před celorepubliko-
vou hodnotící komisí. „Podařilo 
se nám získat grant, díky které-
mu jsme se mohli pustit do díla 
s nadšením, ale také s většími 
možnostmi. Na základě vlastního 
scénáře jsme natáčeli za husté-
ho sněžení a třeskutých mrazů, 
v parných letních dnech, ale také 
při chladném podzimním větru a 
dešti. Naše odhodlání nemohly 
zlomit žádné nástrahy. Ani to, že 
se záhadně ztratil již natočený 
materiál,“ referuje Partya Movies, 
jak si mladí říkají. Těžký okamžik, 

Filmařina ve Frýdku-MístkuFilmařina ve Frýdku-Místku
kdy museli začínat znovu, prý 
přečkali jednoduše – vzali kame-
ru a jeli znovu, takže je jasné, že 
je filmařina opravdu baví. „Potom 
přišla na řadu opravdu titěrná 
práce – čekalo na nás prohléd-
nutí a zhodnocení všech nato-
čených záběrů a vybrání toho 
nejlepšího, co divákům chceme 
prezentovat,“ popisuje Partya 
další postup. „Další informace 
o nás mohou zájemci získat na 
webových stránkách www.party-
amovies.com. Hledáme například 
kapely pro spolupráci na dalších 
projektech. Jestli máte kapelu a 
rádi byste slyšeli svou hudbu ve 
filmu, ozvěte se,“ vyzývá Václav 
Torčík, vedoucí projektu. (pp)

Hudební klub Stoun přivítá v 
pátek 22. prosince Zlatou slavi-
ci Anetu Langerovou, která zde 
rozbalí svůj koncertní program 
v rámci svého prvního klubové-
ho turné Aneta Club Tour´06.

„Celé turné je na podporu 
legálního stahování hudby. V 
rámci každého koncertu bude 
probíhat soutěž o iPod, se kterým 
Aneta spojila své jméno a který je 
také generálním partnerem toho-
to tour. Na turné Aneta zahraje 
nově zaranžované skladby z 
šestkrát platinového alba Spous-
ta Andělů. Neměla by také chybět 
Píseň pro Světlušku, kterou Aneta 
nazpívala s nevidomým Radimem 
Vojtkem, u které je také spoluau-
torkou hudby,“ sdělil za hudební 
klub Stoun Martin Polach.

Aneta vystoupí společně s 

Zlatá slavice Zlatá slavice 
zazpívá ve Stounuzazpívá ve Stounu

kapelou ve složení: a.m.almela 
(el. kytara), David Landštof (bicí), 
Jan Cidlinský (basa), Dalibor 
Cidlinský (kytara, klávesy). O 
koncertech říká: „Tímto turné 
bych chtěla upozornit na to, že je 
již možné stahovat muziku legál-
ně i v České republice. Osobně z 
toho mám velkou radost, iPod je 
pro mě srdeční záležitostí a díky 
nové možnosti stahování pro mě 
bude ještě vzácnějším společ-
níkem. Moc se na předvánoční 
koncerty těším, protože jsem už 
delší dobu nevystupovala a hlav-
ně jsem si vždycky přála okusit 
i klubovou atmosféru, na kterou 
nebyl doposud čas. Teď je to pro 
mě velká příležitost něco tako-
vého zažít společně s mou nově 
poskládanou kapelou.” Něco 
zažít máte možnost i vy.  (pp)

Zabavit děti není nic snad-
ného. Ale Michal Nesvadba z 
Kouzelné školky to umí. Před-
vedl to znovu v místeckém 
Kině Petra Bezruče ve svém 
zcela novém programu, který 
poprvé představil mimo hlav-
ní město Praha.

Z Michala lilo, jak se snažil 
strhnout své nejmenší příznivce, 
mezi které často vyrážel z pódia 
nebo si je naopak bral k sobě. 
Jako by si z dětské energie, kte-
rá prýštila z hlasitých reakcí, bral 
„pohonné hmoty“, které ovšem 
obratem dával zase zpět. Děti 
na něj reagují úžasně a je pro ně 
skutečným idolem. Snad se jej 
ale nesnaží napodobovat, pro-

Michal Nesvadba znovu nezklamal
tože jeho kousky se samolepící 
páskou by doma mohly způsobit 
i jisté potíže. Každopádně předve-
dl, že jeho specifické umění dále 
pokročilo a je již schopen z tohoto 
materiálu vyrábět i trojrozměrné 
předměty, například dáreček 
nebo baťůžek či rovnou obleče-
ní. „Přivezli jsme vám DVD s tím 
nejlepším, co v Kouzelné školce 
bylo, což je dárek dětem i rodi-
čům, protože ti od nich budou mít 
aspoň na dvě hodiny pokoj,“ řekl 
na závěr Michal, který se po konci 
pořadu nechal ochotně se všemi 
zájemci vyfotografovat na památ-
ku. Ve Frýdku-Místku pro velký 
zájem musel zvládnout hned dvě 
představení po sobě. (pp)

ZAPOJIL I MAMINKY: Michal Nesvadba předváděl garderobu ze svých oblíbených samolepících pásek. 
Foto: Petr Pavelka

Sotva v Langově domě 
skončil projekt o přípravě a 
průběhu retrospektivní výsta-
vy v Národní galerii v Praze 
Rudolfa Sikory, už frýdecké 
výstavní prostory patří dal-
šímu slovenskému umělci 
– Karolu Weisslechnerovi.

„U příležitosti šedesátých na-

Langův dům teď sází na Slováky
rozenin Rudolf Sikora bilanco-
val dosavadní tvorbu výstavou 
ve Veletržním paláci v Praze. 
V mezaninu a v malé dvoraně 
vystavil obrazy, grafiku, kres-
by a objekty. Vyrovnat se s tak 
obrovskými výstavními prostory 
není nic jednoduchého, a tak 
bylo velmi zajímavé sledovat, 

jak se s tím autor vyrovnával. 
Měli jsme k tomu instruktážní 
film, na stěnách visela příprava 
umělce, která dokreslovala jeho 
postup, a největším lákadlem 
byla zmenšená maketa kostky,“ 
sdělila galeristka Libuše Olšá-
ková. „Výstava v Galerii Langův 
dům si nekladla za cíl předsta-
vit tvorbu autora, ale měla jiný 
důvod. Měl jsem možnost delší 
období sledovat průběh přípravy 
výstavy, a tak vznikl návrh před-
stavit proces realizace výstavy, 
zejména vývoj a přípravu návr-
hu řešení instalace v obou pat-
rech, hlavně pak prostoru malé 
dvorany. Objekty vytvořené do 
tohoto prostoru vznikaly napřed 
přípravnými kresbami, posléze 
počítačovou animací objektů do 
prostoru, zpracováním maket 
a až pak byly největší objekty 
vyráběny. Tento přístup dokládá 
konceptuálnost Sikorovy tvorby. 
Jako nit se tvorbou táhne snaha 
o filozofické sdělení myšlenek 
vztahujících se k elementárním i 
univerzálním otázkám, a to pro-
střednictvím – médiem výtvar-

ného jazyka. Autor neponechá-
vá nic náhodné vizualizaci, vše 
promýšlí, snaží se o maximální, 
exaktní a čisté sdělení, bez 
zbytečné estetizace,“ doplnil ji 
Kamil Drabina.

V současnosti až do konce 
února můžete v galerii obdivo-
vat práci dalšího slovenského 
autora – Karola Weisslechnera, 

který představuje Zlaté časy 
svými šperky, objekty a jinými 
obsesemi. Přijďte se podívat na 
práci profesora Vysoké školy 
výtvarných umění v Bratislavě, 
vedoucího Katedry užitého umě-
ní a vedoucí pedagoga Ateliéru 
kovu a šperku, který je v sou-
časnosti prvořadým slovenským 
šperkařem a designérem.  (pp)
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Ulice 17. listopadu připomíná 
dva významné letopočty – rok 
1939 a 1989. Osobnost studen-
ta Jana Opletala, po němž je 
rovněž pojmenovaná jedna z 
místeckých ulic, je součástí tra-
gických událostí roku 1939. 

Prvnímu tragickému vstupu 
dne 17. listopadu 1939 do his-
torie předcházela protinacistická 
demonstrace 28. října 1939. 
Během ní byl zraněn student 
Univerzity Karlovy Jan Opletal, 
jenž zraněním podlehl. Jeho 
pohřeb 15. listopadu se stal proti-
hitlerovskou demonstrací. Němci 
v odvetu uzavřeli 17. listopadu 
české vysoké školy. Část studen-
tů byla odvezena do koncentrač-
ních táborů, devět studentských 
funkcionářů bylo popraveno.

Týdeník Školství, XIII. ročník, 
číslo 36, připomíná, že v roce 
1940 byla v Anglii obnovena orga-
nizace Ústředního svazu česko-
slovenského studentstva. K první-
mu výročí popravy vysokoškoláků 
v ruzyňských kasárnách vydala 
prohlášení, v němž stálo, že osu-
dy československých studentů 
otřásly svědomím civilizovaného 
světa. V řadě zemí byl již o rok 
později 17. listopad připomínán 
jako Mezinárodní den student-

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (27.)Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (27.)
stva. Uvádí: „Myšlenka, aby se 
17. listopad stal takovým dnem, 
vznikla mezi českými vysokoško-
láky, nyní však vojáky, na louce 
před baráky 1. a 2. baterie dělo-
střeleckého pluku v Moreton Hal-
lu v Anglii. V poválečných letech 
byla organizace Mezinárodního 
dne studentstva svěřena Meziná-
rodnímu svazu studentstva, který 
pro zdůraznění pietní vzpomínky 
na události 17. listopadu umístil 
své sídlo do Prahy.“

Po 50 letech v listopadu 1989 
při pietní vzpomínce na události 
roku 1939 spojené se student-
skou manifestací byl průvod stu-
dentů zastaven na Národní třídě 
policejními jednotkami a plukem 
SNB. Agresivní útok ze strany 
policie vyvolal celostátní reakci, 
která započala cestu politických a 
společenských přeměn tehdejšího 
Československa v demokratický 
stát. 17. listopad jako symbol této 
změny se stal státním svátkem 
nyní nesoucím název Den boje za 
svobodu a demokracii. 

Ulice 17. listopadu a J. Ople-
tala jsou křížením ulice Ostrav-
ské. Svým umístěním jako by 
symbolicky zdůrazňovaly vzá-
jemné historické souvislosti. 

Anna Nováková

V místeckém Lidovém domě 
byli slavnostně odměněni dob-
rovolníci Dobrovolnického 
centra ADRA Frýdek-Místek, 
kterým za jejich záslužnou čin-
nost poděkovala i primátorka 
města Eva Richtrová a výkon-
ný ředitel ADRA Jan Bárta.

„Frýdek-Místek v dobrovolnic-
tví vede. Žijeme v čase adventu, 
čekáme na něco hezkého a i vy 
jako dobrovolníci naplňujete jis-
tá očekávání, plníte potřeby lidí, 
kteří by se bez vás neobešli,“ 
vyzdvihl činy dobrovolníků Jan 
Bárta. Primátorka Eva Richtrová 
jej ujistila, že město se nadále 
bude snažit ADRU podporovat, 
a směrem k lidem, kteří neváhají 
obětovat svůj čas druhým lidem 
prohlásila: „Kdybych měla klo-
bouk, tak smekám.“

Oceněni byli čtyři dobrovolníci 
– Sylva Musilová, Jarmila Bednaří-
ková, Silvie Juřicová, Míša Zimová 
a zástupci organizací, které o dob-
rovolníky pečují: Dětský domov na 
Hrázi, Náš svět – centrum pro lidi 
s mentálním postižením Pržno, 
Gaudium, Přijímací středisko MV 

Na slavnostním večeru byli odměněni dobrovolníci
ČR Vyšní Lhoty, Pečovatelská 
služba F-M, Podané ruce, Domov 
pro seniory F-M.

Paní Sylva Musilová je 
zapojena do dobrovolnického 
programu od jara 2004. Celkem 
odpracovala 200 hodin. Za kli-
entkami Domova pro seniory 
dochází pravidelně každý čtvrtek, 
společně se dvěma obyvatelkami 
hraje karty, povídá si. Paní Musi-
lová je spolehlivá a zodpovědná, 
vždy se omluví a dá vědět, když 
nemůže přijít. Také zdejší obyva-
telky se na tuto milou dámu vždy 
těší. „Musím říct, že dobrovolnic-
tví je i pro nás dar, obohacuje 
nás,“ prohlásila Sylva Musilová.

Paní Jarmila Bednaříková 
dobrovolně odpracovala v LDN 
Gaudium 488 hodin. Velmi si 
jí cení pro její snaživost, vší-
mavost, spolehlivost, nevšední 
obětavost a ochotu. Nabídla, že 
jí mohou sestry zavolat domů, 
když by ji potřebovaly jako 
doprovod pacienta, sama se 
aktivně ptá, kdy je nejvíce zapo-
třebí. Je všímavá nejen k paci-
entům, kteří ji mají moc rádi, ale 
i k personálu, kterému pomáhá s 
drobnostmi, které druhým ušetří 
čas. I mezi personálem je tak 
oblíbená. Pokud má nejasnosti 
nebo se vyskytnou i nějaké pro-
blémy, řeší je přímo.

Paní Silvie Juřicová v Dět-
ském domově Na Hrázi působí 
jako dobrovolník od listopadu 
2005. Složení skupiny, kterou 

navštěvuje, je velmi pestré – od 
předškoláků až po učně. Paní 
Juřicová si dokázala najít cestu ke 
každému z nich, i když to nebylo 
vždy jednoduché, a všechny hol-
ky i kluky si velice brzy získala. 
Věnuje jim svůj čas, pozornost a 
přízeň při přípravě do školy, pro-
cházkách, výtvarných aktivitách i 
společenských hrách. Jejích náv-
štěv si děti velice cení.

Slečna Míša Zimová byla 
oceněna za její obětavé dobro-
volné vedení Středoškolského 
dobrovolnického klubu. Pod 
jejím vedením realizuje skupi-
na středoškolských studentů 
jednorázové akce pro klienty 
sociálních a zdravotních zařízení 
ve Frýdku-Místku a okolí. Míša 
Zimová letos navíc ve Frýdku-
-Místku organizovala výstavu 
obrázků dětí s názvem Doma je 
doma, která byla součástí pro-
jektu ADRY na pomoc zemětře-
sení v Pakistánu.  (pp)

Před deseti lety vyšla kni-
ha Františka Habrnala Vzpo-
mínky na ZOOPARK Frýdek-
-Místek s podtitulem Naše 
báječná léta 1960-1976. 

V listopadu 1996 vyšla v počtu 
1 000 kusů kniha pamětníka naše-
ho města Františka Habrnala, 
který v ní vzpomíná všechny nad-
šence a obětavce, kteří v období 
nezapomenutelných let existence 
frýdeckého zooparku společ-
ně realizovali myšlenku – blíže 
seznámit veřejnost a zejména děti 

O čem psali kronikáři 
před deseti lety

s životem známých i méně zná-
mých zvířat. S jejich konkrétními 
jmény se pojí řada příhod, které 
horlivý budovatel zooparku Franti-
šek Habrnal předkládá čtenáři.

Kniha, prodávaná v knihku-
pectví pana Bílka, se setkala se 
zájmem, a tak mohl autor splnit 
svůj cíl – předat později dar ze 
zisku Speciální mateřské škole 
pro děti s vadami řeči a sluchu. 
Také se netajil tím, že by mu 
obnovení zooparku udělalo vel-
kou radost.  (an)

Vážení čtenáři, 
hledáme kontakty na osoby blízké nebo přátele rodáka z Frýdku 
Pavla Bodanského, který se narodil 4. 4. 1918. Jako příslušník čs. 
pozemní armády ve Velké Británii padl u Dunkerque 15. 4. 1945.
Jakékoliv informace týkající se jména vojína Bodanského můžete 
sdělit telefonicky na Magistrát města Frýdek-Místek, odbor škol-
ství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Anna Nováková – 558 609 
218, případně elektronicky na novakova.anna@frydekmistek.cz
či poštou na adresu magistrátu – ul. Radniční 1148,
738 22 Frýdek-Místek. 

ULICE J. OPLETALA: Navazuje na křižovatku „U Rady“.      Foto: Petr Pavelka

Primátorka Eva Richtrová 
děkuje dobrovolníkům.

Sylva Musilová. Jarmila Bednaříková. Silvie Juřicová.

Míša Zimová.

ULICE 17. LISTOPADU: Touto cestou se dostanete na Olešnou, 
sídlí na ní také technické služby TS a.s..  Foto: Petr Pavelka
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Od 1. ledna 2007 dochází k 
zásadní změně v systému posky-
tování sociálních služeb. Od 
tohoto data je stanovena účinnost 
nového zákona o sociálních služ-
bách (zákon č. 108/2006 Sb.). 
Tím dojde ke změnám, které mají 
zásadní vliv jak na poskytovatele 
sociálních služeb, tak na jejich 
uživatele. Tento zákon upravuje 
podmínky poskytování pomoci a 
podpory fyzickým osobám v nepří-
znivé sociální situaci prostřednic-
tvím sociálních služeb (definuje 
druhy sociálních služeb a úhradu 
za jejich poskytování a formy finan-
cování) a příspěvku na péči.

Příspěvek na péči je nově 
zavedenou sociální dávkou, 
kterou mohou získat občané na 
zajištění pomoci potřebné k řeše-
ní jejich obtížné sociální situace.

Přijetím zákona o sociál-
ních službách se ruší zvýšení 
důchodu pro bezmocnost, kte-
ré bude nahrazeno novou dávkou 
příspěvkem na péči. 

Dále se ruší příspěvek při péči 
o osobu blízkou poskytovaný oso-
bám pečujícím o osoby s přiznanou 
bezmocností nebo o dítě dlouho-
době těžce zdravotně postižené 
vyžadující mimořádnou péči.

V platnosti zůstávají a nadále 
se budou poskytovat příspěvky:
- mimořádné výhody
- jednorázový příspěvek na opat-
ření zvláštních pomůcek
- příspěvek na úpravu bytu
- příspěvek na zakoupení motoro-
vého vozidla
- příspěvek na provoz motorové-
ho vozidla
- příspěvek na individuální dopravu
- některé další příspěvky posky-
tované z důvodu zdravotního 
postižení občana podle vyhlášky 
č. 182/1991 Sb.

Příspěvek na péči 
Poskytuje se: 
osobám starším jednoho roku 

věku závislým na pomoci jiné 
fyzické osoby za účelem zajiště-
ní potřebné pomoci při úkonech 
péče o vlastní osobu soběstač-
nosti. Schopnost zvládat péči o 
vlastní osobu a být soběstačný je 
u každého člověka různá, proto 
zákon rozeznává 4 stupně závis-
losti na pomoci jiné osoby, a to od 
lehké až po úplnou závislost. Těm-
to stupňům následně odpovídá 
také výše příspěvku v korunách.

Účel příspěvku: 
přispět osobám, které jsou pro 

svou nepříznivou sociální situaci 
závislé na pomoci jiné osoby, na 
zajištění potřebné pomoci zejména 
prostřednictvím služeb sociální péče. 
Posiluje finanční soběstačnost (kup-
ní sílu) uživatelů sociálních služeb.

Stejně jako zvýšení důchodu 
pro bezmocnost, tak i příspěvek na 
péči se pro osobu, které náleží, 
nepovažuje za příjem pro účely 

Zanikají bezmocnosti, vzniká příspěvek na péči
výpočtu dalších dávek.

Příjemci příspěvku na péči, tj. 
závislé osobě, se vkládá možnost 
rozhodovat o způsobu zajištění 
pomoci a dále možnost hledat 
zdroje pomoci ve svém prostře-
dí u osob blízkých nebo jiných 
fyzických osob a u poskytovatelů 
sociálních služeb. Oba uvedené 
způsoby pomoci lze kombinovat.

Pomoc může poskytovat sou-
časně více osob blízkých nebo 
jiných fyzických, avšak pouze jed-
né z nich (a to té, která bude pečo-
vat v největším rozsahu) může z 
titulu péče o osobu závislou ve II. 
až IV. stupni být započtena tato 
doba péče jako náhradní doba pro 
účely důchodového zabezpečení. 
Potvrzení prokazující dobu péče 
pro účely zdravotního a důcho-
dového pojištění vydá pečujícím 
osobám příslušný úřad, v našem 
případě Magistrát města Frýdku-
-Místku, který příspěvek poskytuje. 

Pečující osoba může být 
zaměstnaná, v evidenci úřadu prá-
ce, studovat, apod. Podstatné je jen 
zajištění potřeb pečované osoby.

Žádost o příspěvek na péči 
se podává: 

- obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností (dále jen „pří-
slušný úřad“), který následně o 
žádosti rozhoduje. Pro správní 
obvod Magistrátu města Frýdku-
-Místku se uvedená agenda bude 
vyřizovat v budově Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Palackého 
115, ve 3. nadzemním podlaží 

- žádost se podává na přede-
psaném tiskopise. Musí obsaho-
vat také označení osoby, resp. 
poskytovatele sociálních služeb, 
která poskytuje nebo bude posky-
tovat péči, pokud je již v té době 
známa, a způsob výplaty.

Odvolací orgán: 
krajský úřad
Povinnosti žadatele a opráv-

něné osoby:
- podrobit se sociálnímu 

šetření, které provede sociální 
pracovník příslušného úřadu v 
domácnosti žadatele a vyhodnotí 
schopnost zvládat 36 jednotlivých 
úkonů při péči o vlastní osobu a 
schopnost zajištění soběstačnos-
ti, které jsou vymezeny v zákoně

- podrobit se vyšetření zdravot-
ního stavu pro potřeby posouzení 
stupně závislosti, které provede 
lékař úřadu práce na podkla-
dě nálezu ošetřujícího lékaře, 
výsledku sociálního šetření, popř. 
vlastního vyšetření

- osvědčit rozhodné skutečnosti 
a dát úřadu souhlas k jejich ověření

Výše příspěvku:
osoby do 18 let X osoby nad 18 let

Stupeň I – lehká závislost
3 000,- Kč, 2 000,- Kč

Stupeň II – středně těžká závislost
5 000,- Kč X 4 000,- Kč

Stupeň III – těžká závislost

9 000,- Kč X 8 000,- Kč
Stupeň IV – úplná závislost
11 000,- Kč X 11 000,- Kč

Příjemce příspěvku je povinen 
nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o přiznání 
příspěvku, jakým způsobem mu 
bude péče zajištěna, pokud tak již 
neučinil při podání žádosti. Příjemce 
dávky je povinen využívat příspěvek 
k zajištění potřebné pomoci odpoví-
dající přiznanému stupni závislosti. 
Příslušný úřad bude následně kont-
rolovat využití příspěvku na zajištění 
odpovídající pomoci.

Zákon o sociálních službách 
stanoví, jakým způsobem pře-
chází zvýšení důchodu pro bez-
mocnost a příspěvek při péči o 
blízkou nebo jinou osobu od 1. 1. 
2007 na příspěvek na péči:

1) Příjemce zvýšení důcho-
du pro bezmocnost (od 1. 1. 
2007) = osoba závislá 

částečnou I. stupeň = I. stupeň 
(2.000,- Kč)

převážnou II. stupeň = II. stu-
peň (4.000,- Kč)

úplnou III. stupeň =  III. stupeň 
(8.000,- Kč)

2) Dítě posouzené jako 
dlouhodobě těžce zdravotně 
postižené vyžadující mimořád-
nou péči bude považováno za oso-
bu ve III. stupni závislosti a náleží 
mu příspěvek ve výši 9.000,- Kč.

3) Příjemce zvýšení důchodu 
pro bezmocnost, na kterého jiná 
osoba pobírá příspěvek při péči 
o blízkou nebo jinou osobu:

a) při částečné bezmocnosti 
pečované osoby starší 80 let jde 
o osobu v I. stupni závislosti, ale 
příspěvek na péči se poskytne ve 
výši odpovídající stupni II.

b) při převážné bezmocnosti 
pečované osoby jde o osobu ve II. 
stupni závislosti, ale příspěvek na 
péči se poskytne ve výši odpoví-
dající stupni III. V tomto případě 
je omezena doba poskytování po 
dobu 2 let ode dne nabytí účinnos-
ti zákona a v této době by mělo 
být provedeno nové posouzení 
zdravotního stavu. Příjemce o 
změnu dávky nežádá, přehod-
nocení provede příslušný úřad 
sám a přizná příspěvek na péči 
v odpovídajícím stupni závislosti. 
Zároveň pověřený obecní úřad 
rozhodne o odejmutí příspěvku při 
péči o blízkou nebo jinou osobu. 
Zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost náleží naposledy při splátce 
důchodu splatné v prosinci 2006.

c) Pečovaná osoba není pří-
jemcem zvýšení důchodu pro 
bezmocnost – nadále jí náleží pří-
spěvek při péči o blízkou nebo jinou 
osobu, až do doby podání žádosti 
oprávněnou osobou o příspěvek na 
péči, nejdéle však do 31. 12. 2008.

Stát je plátcem zdravotního 
pojistného za osoby, které jsou 
závislé na péči jiné osoby ve 

stupni II až IV a za osoby pečující 
o tyto osoby.

Důchodového pojištění jsou 
ze zákona účastny osoby pečující 
osobně o osobu, která je závislá 
na péči jiné osoby ve stupni II až 
IV, pokud spolu žijí v domácnosti, 
podmínka domácnosti se nevy-
žaduje, jde-li o blízkou osobu.

Zde je nutné upozornit na sku-
tečnost, že v případě, kdy bude 
pečováno o osobu, která je oso-
bou v I. stupni závislosti, nebudou 
pečující osoby účastny důchodo-
vého ani zdravotního pojištění.

Jak tedy reagovat a co nut-
no vyřídit?

Jste-li osobou, která je pří-
jemcem zvýšení důchodu pro 
bezmocnost. Automaticky od
1. 1. 2007 vám bude zdejším magis-
trátem formou poštovní složenky 
zaslán příspěvek na péči. 

Osoby, které jsou příjem-
ci důchodu pro bezmocnost, 
a zároveň osoby, které o ně 
pečují, pobírají tzv. příspěvek 
při péči o osobu blízkou nebo 
jinou. V tomto případě se oba tyto 
příjmy změní na příspěvek na péči. 
Vznikne na něj však nárok osobě 
pečované, nikoliv pečující, a to bez 
podání žádosti. V lednu 2007 bude 
příspěvek zaslán složenkou.

Osoby, které pobírají příspě-
vek při péči z titulu péče o těžce 
zdravotně postiženou osobu, 
která je uznána za osobu bez-
mocnou, ale není příjemcem 
zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost. V tomto případě bude po 
účinnosti nového zákona nadále 
poskytován zdejším magistrátem 

(při splnění dosavadních podmínek) 
tento příspěvek do doby, než bude 
pečované osobě na základě její 
žádosti přiznán příspěvek na péči, 
nejdéle však do 31. prosince 2008, 
kdy nárok na tuto dávku zanikne. 
Za osoby, které budou i nadále 
pobírat příspěvek při péči o blízkou 
nebo jinou osobu, však nebude 
stát plátcem zdravotního pojištění a 
nebudou ani účastni důchodového 
pojištění z titulu této péče. 

Pobíráte-li v současné době 
z titulu péče o dlouhodobě 
těžce zdravotně postižené dítě 
vyžadující mimořádnou péči 
dávku – příspěvek při péči o 
blízkou nebo jinou osobu, tento 
příspěvek bude taktéž transformo-
ván na příspěvek na péči. Bude 
náležet dítěti a bude mu také vyplá-
cen, přičemž zákonnými zástupci 
dítěte jsou jeho rodiče. Dítě bude 
osobou závislou ve stupni III a 
příspěvek na péči bude přiznán ve 
výši odpovídající tomuto stupni, tj. 
9000,- Kč. Vám jako dosavadnímu 
příjemci příspěvku při péči o blíz-
kou nebo jinou osobu nárok na tuto 
dávku zanikne od 1. 1. 2007.

Nespadáte-li do žádné z uve-
dených skupin a nevíte, jak rea-
govat, kontaktujte zdejší magis-
trát, oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené občany.

Závěrem žádáme o značnou 
trpělivost. V souvislosti s uvede-
nými změnami dochází k obrov-
skému nárůstu práce, kterou je 
nutno provést v rekordně krátkém, 
téměř nesplnitelném termínu. 

Odbor sociálních služeb a 
sociální péče

Žádosti k účasti na výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení“ na území 
statutárního města Frýdek-Místek 
pro rok 2007 lze podat na závaz-
ných formulářích na Magistrátu 

Půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ 
na území statutárního města F-M

města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, odbor správy obecního 
majetku, ve lhůtě od 2. 1. 2007 
do 31. 1. 2007. Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 558 609 171.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
sportovním organizacím – občan-
ským sdružením se sídlem ve 
Frýdku-Místku, pracujícím s dětmi 
a mládeží, že mohou na předepsa-
ných formulářích podávat žádosti o 
neinvestiční dotace ze sportovního 
fondu města na rok 2007. Formu-
láře žádostí o přidělení finančních 
prostředků na rok 2007 včetně pří-
loh (celoroční činnost, jednorázové 
akce, oddíly organizace) jsou k 
dispozici na stojanech vedle infor-
mací v budově Magistrátu města 
ve Frýdku, ul. Radniční 1148, 738 
22 Frýdek-Místek a na webových 

Neinvestiční dotace ze sportovního
fondu města F-M na rok 2007

stránkách města www.frydekmis-
tek.cz v sekci tiskopisy, pokyny, 
materiály odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy. Řádně 
vyplněné formuláře s požadova-
nými přílohami je nutno doručit 
na podatelnu Magistrátu města 
Frýdku-Místku nejpozději do 29. 
12. 2006! Na žádosti o neinvestiční 
dotace na celoroční činnost doru-
čené po tomto termínu nebude 
brán zřetel. Žádosti na jednorázo-
vé akce je možné podávat průběž-
ně až do vyčerpání fondu.

Doporučujeme všem žadatelům 
prostudovat si Statut sportovního 
fondu, který je rovněž k dispozici 
na webových stránkách města.
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Odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Magistrátu města 
Frýdku-Místku oznamuje organi-
zacím – občanským sdružením, 
školám a školským zařízením, pří-
spěvkovým organizacím a jiným 
právním subjektům nezřízeným za 
účelem podnikání (účelovým zaří-
zením, církvím apod.) pracujícím 
s dětmi a mládeží města Frýdku-
-Místku v oblasti zájmových, volno-
časových a výchovně vzdělávacích 
aktivit, že mohou na předepsaných 
formulářích podávat žádosti o nein-
vestiční dotace z fondu výchovy 
a vzdělávání města na rok 2007. 
Formuláře žádostí o přidělení 
finančních prostředků na rok 2007 
včetně příloh (celoroční činnost, jed-
norázové akce) jsou k dispozici na 
stojanech vedle informací v budově 

Neinvestiční dotace z fondu výchovy
a vzdělávání města na rok 2007

Magistrátu města ve Frýdku, ul. 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek a na webových stránkách 
města www.frydekmistek.cz v sekci 
tiskopisy, pokyny, materiály odboru 
školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy. Řádně vyplněné formuláře 
s požadovanými přílohami je nutno 
doručit na podatelnu Magistrátu 
města Frýdku-Místku nejpozději 
do 29. 12. 2006! Na žádosti o nein-
vestiční dotace na celoroční činnost 
doručené po tomto termínu nebude 
brán zřetel. Žádosti na jednorázové 
akce je možné podávat průběžně 
až do vyčerpání fondu.

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

Kam s komunálními odpady a 
stavebním odpadem?

Řízená skládka odpadů 
Panské Nové Dvory č. 3197, 
73801, Frýdek-Místek
Středisko 110 – SKLÁDKA
Odstranění (trvalé uložení) komu-
nálních odpadů od občanů včet-
ně velkoobjemových.
Středisko 120 - BETONY A SUTĚ
Odběr stavebních sutí, betonu, 
cihel prodej, nákup a prodej sta-
vebních materiálů
+420 603 881671 – Vedoucí 
skládky
+420 558 633234 – Fax 
+420 558 633234 – Objednávky 
+420 558 609 489 – Objednávka 
nádoby na KO (pouze pro obča-
ny města)
E-mail skladka@fmskladka.cz 

Kde si objednat dopravu a 
svoz odpadů?

Areál bývalých kasáren Panské 
Nové Dvory č. 3197,
738 01, Frýdek -Místek
Středisko 200 – DOPRAVA
Svoz komunálního, ostatního, 
nebezpečného a velkoobjemové-
ho odpadu pro občany
+420 603 881677 – Vedoucí 
+420 558 623546 – Reklamace 
svozu odpadů
+420 558 623546 – Výměna 
poškozených kontejnerů, popel-
nic, objednávky odvozu VOK
+420 558 627046 - Fakturace, fax
E-mail doprava@fmskladka.cz,
dispecer@fmskladka.cz

Kam se separovaným a kom-
postovatelným odpadem?

Dotřiďovací linka v Lískovci
K Sedlištím 402,
738 01, Frýdek-Místek
Středisko 310 – RECYKLACE
Sběr a dotřídění skla, papíru, plas-

Manuál odpadového hospodářství Frýdecké skládky
Služby pro občany statutárního města Frýdku-Místku

tů. Odběr separovaných složek 
zdarma.
Středisko 320 – KOMPOSTÁRNA
Odběr kompostovatelných odpa-
dů od občanů města F-M zdar-
ma. Prodej kompostu a zemino-
vého substrátu.
+420 605 263173 – vedoucí
+420 558 652111 – fax
+420 558 652111 – objednávky a 
reklamace
+420 558 609489 – objednáv-
ka nádoby na separovaný sběr 
(pouze pro občany města)
E-mail separace@fmskladka.cz

Kam s nebezpečným odpadem?
Mobilní sběrna – dle harmonogra-
mu, nebo Areál bývalých kasáren 
Panské Nové Dvory č. 3197,
738 01 Frýdek-Místek
Středisko 500 – NEBEZPEČNÉ 
ODPADY
Sběr nebezpečných složek komu-
nálního odpadu (oleje, rozpouště-
dla, barvy, kyseliny, ledničky, tele-
vize, PC, tiskárny, zářivky, léky 
apod.) od občanů zdarma.
+420 603 881672 – Vedoucí
+420 558 627046 – Fax
+420 558 627047 – Informace, 
reklamace
+420 603 881675 – Havárie 
– ekolog, vodohospodář
+420 732 323974 – Mobilní sběr-
na (informace)
E-mail stajgrova@fmskladka.cz

Nejčastější otázky a odpovědi
Kde vyměnit poškozenou 

popelnici nebo kontejner?
Zavolejte na dispečink Frýdec-

ké skládky, a. s. na telefonní číslo 
+420 558 623 546.

Co dělat, když chci přidat 
jakoukoli nádobu na odpad 
sloužící občanům?

Tento požadavek musím pře-
dat na Magistrát města Frýdek-
-Místek na odbor ŽPaZ na tele-
fonní číslo +420 558 609 489.

Co dělat, když nebyla vyve-
zena popelnice, kontejner na 
separovaný odpad nebo na 
komunální odpad?

V tomto případě zavolejte na dis-
pečink Frýdecké skládky, a. s. na 
telefonní číslo +420 558 623 546.

Co dělat v případě, že nádo-
by a kontejnery na separova-
ný odpad jsou přeplněny a je 
kolem nich nepořádek?

V tomto případě zavolejte na 
magistrát města Frýdek-Místek 
na odbor ŽPaZ na telefonní číslo 
+420 558 609 489.

Co když se chci zbavit vět-
šího množství komunálního 
nebo stavebního odpadu?

V tomto případě zavolejte na 
středisko 110 – Skládka Frýdec-
ké skládky, a.s. na telefonní číslo 
+420 558 633234 a tam se dozví-
te vše potřebné, jak se odpadu 
zbavit.

Co mám dělat, když chci 
odvézt velkoobjemový odpad?

V případě vlastní dopravy 
volejte na středisko 110 – Sklád-
ka Frýdecké skládky, a. s. na 
telefonní číslo +420 558 633234 
nebo v případě, že chcete zajis-
tit odvoz na skládku za úplatu, 
zavolejte na dispečink Frýdecké 
skládky, a. s. na telefonní číslo 
+420 558 623 546.

Co dělat, když chci odvézt 
nebezpečný odpad a nevím, 
kde se zrovna nachází mobilní 
sběrna komunálního odpadu?

Zavolejte na dispečink Frý-
decké skládky, a. s. na telefonní 
číslo +420 558 623 546, nebo pří-
mo do mobilní sběrny na telefon 
+420 732 323 974.

Kde a na koho se obrátit v 
případě, že se chci zbavit bio-
logického odpadu (tráva, listí, 
dřevo apod.)

Zavolejte na středisko 320 – 
Kompostárna Frýdecké skládky, 
a. s. na telefonní číslo +420 558 
652 111, nebo na mobilní telefon 
+420 736 770 814 a zde se doví-
te vše potřebné.

Kde a na koho se obrátit v 
případě, že si chci koupit kom-
post nebo zeminový substrát?

Zavolejte na středisko 320 – 
Kompostárna Frýdecké skládky, 

a. s. na telefonní číslo +420 558 
652 111 a zde vám řeknou cenu, 
kterou zaplatíte za kompost.

A několik užitečných infor-
mací na závěr

Objednat si nebo odhlásit nádo-
bu na odpad či vyřešit problém 
s poplatkem za odvoz odpadu 
můžete na magistrátu. Ostatní 
otázky, týkající se spíše samotného 
provádění služby (odvoz odpadu, 
výměna poškozených nádob, pro-
voz sběrných dvorů apod.) popří-
padě reklamací, vám rádi zodpoví 
pracovníci svozové společnosti, 
která ve městě tyto služby posky-
tuje. V případě Frýdku-Místku je to 
společnost Frýdecká skládka, a. s.

Frýdecká skládka, a. s.,
Ing. Lubomír Tararík

Město Frýdek-Místek získalo 
z Evropského sociálního fondu 
dotaci 719 544 korun na realizaci 
projektu „Vzdělávání – cesta ke 
zvyšování kvality poskytovaných 
sociálních služeb ve frýdecko 
-místeckém regionu“ v rámci 
Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů. 

Cílem projektu je podpořit 
vzdělávání poskytovatelů a 
zadavatelů sociálních služeb. 
„Jinými slovy jsme získali další 
prostředky na letošní a příští 
rok, které budou vynaloženy do 
vzdělávacích kurzů pro sociální 
pracovníky a kurátory ve výkonu 
státní správy, sociální asistenty 
pro děti a mládež, sociální pra-

Vzdělávání sociálních pracovníků  
covníky samosprávy, kteří pracují 
například s duševně nemocnými, 
bezdomovci, seniory a dalšími. 
Kurzy jsou určeny také pro 
zaměstnance příspěvkových or-
ganizací v působnosti odboru so-
ciálních služeb a zdravotnictví,“ 
vysvětlila Jarmila Kozlová z 
odboru sociálních služeb a zdra-
votnictví.

Kurzy by mělo využít 183 
účastníků, některé z nich mají 
psychologický základ jako 
například kurzy zvládání tech-
nik komunikace s klientem. 
Sociální pracovnice se totiž 
mnohdy dostávají do kontaktu 
s nepřizpůsobivými a agre-
sivními lidmi. Sociální pracov-
níci se také zaměřují na pomoc 
nezaměstnaným a bezradným 
lidem. Aby pracovník takového 
člověka úspěšně motivoval, musí 
být sám dobrým psychologem. K 

tomu by měly přispět například 
kurzy týmové práce, motivace 
a komunikace v kolektivu, moti-
vace klienta pro jeho integraci do 
společnosti a další. Mezi pláno-
vanými kurzy je také nový zákon 
o sociálních službách. 

Projekt je financován Evrop-
ským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky. 
Garantem požadované úrovně 
každého školeného tématu v rám-
ci vzdělávacího cyklu, dodržení 
garantované kvality na základě 
zvolených školených akredi-
tovaných témat a tím podání plně 
kvalifikovaných profesionálních 
přednášek je uzavřený smluvní 
vztah se supervizorem.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
  - 3 kanceláře + WC
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 

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

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

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

5) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,40 m2 (VI.NP)
6) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 41 m2 (I.NP)
7) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 419,04 m2 nacházející se v I. NP objektu čp. 9, ul. Na 
Blatnici, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek (v centru Frýdku u budovy Magistrá-
tu města Frýdek-Místek). Nebytové prostory byly kolaudovány jako prodejna, 
sklady, kancelář, soc. zařízení. Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu 
(zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pronájem NP čp. 9“) a infor-
mací, za jakým účelem budou neb. prostory užívány (stručný podnikatelský 
záměr), zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obec-
ního majetku, Radniční 1148 maximálně do 29. 12. 2006, do 10.00 hodin.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

Místek, parkoviště u Kina P. Bezruče: 
19 - 21. 12., 23. 1. - 25. 1.
Místek, parkoviště u krytého bazénu: 
2. 1. - 4. 1. a 30. 1. - 1. 2.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
9. 1. - 11. 1.
Frýdek, parkoviště u Billy: 16. 1. - 18. 1.
provozní doba mobilní sběrny je vždy 
úterý, středa, čtvrtek od 10. hod. do 
18. hod. (dle harmonogramu).

Sociální služby upozorňují:
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor sociálních služeb a sociální 
péče, upozorňuje všechny žada-
tele, kteří již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v Domech s pečo-
vatelskou službou a Penzionu pro 
seniory, aby se během měsíce pro-
since dostavili v úřední dny pondělí 
a středu (v době od 8.00 do 17.00 
h) a ve čtvrtek (v době od 13.00 do 
15.00 h) na odbor sociálních služeb 
a sociální péče, ul. Radniční 1149, 
1. poschodí, kanc. č. 203, 205 k 
aktualizaci svých žádostí.
Aktualizace se nevztahuje na 
žádosti o umístění v Domově pro 
seniory ve Frýdku-Místku.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK nabízí k pronájmu nebytové prostory
o celkové výměře 92,20 m2 nacházející se v I.NP objektu čp. 2322, tř. T. 
G. Masaryka, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek. Neb. prostory kolaudovány 
jako prodejna, sklad a soc. zařízení. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu 
je zachování kolaudovaného účelu užívání. Prostory nebudou pronajímá-
ny za účelem provozování herny, restaurace apod. Žádosti o pronájem s 
nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat“) a 
informací, za jakým účelem budou neb. prostory užívány, zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 
1148 maximálně do 29. 12. 2006 10.00 hodin.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta oddělení územního 
rozvoje – poskytování územně plánovacích informací při odboru územního a ekonomického 
rozvoje Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta oddělení územní-
ho rozvoje – zpracování územně analytických podkladů při odboru územního a ekonomického 
rozvoje Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643

Dne 23. 12. 2006 bude proveden mimořádný svoz z vytipovaných lokalit (pře-
vážně sídliště). Ve dnech 25. a 26. 12.2006 bude svoz odpadu probíhat dle harmo-
nogramu. Dne 30. 12. 2006 bude Frýdecká skládka, a. s., provádět svoz odpadu z 
popelnic o objemu 110 l a kontejnerů o objemu 1 100 l jako náhradu za 1. 1. 2007, 
tj. pondělní svoz odpadu proběhne již v sobotu. Občané, u kterých dochází ke 
svozu odpadu v pondělí, by proto měli své nádoby vystavit již v sobotu 30. 12. 2006 
ráno. Dne 2. 1. 2007 pak již bude probíhat svoz odpadu dle platného harmonogra-
mu, navíc bude proveden odvoz odpadu z kontejnerů o objemu 1 100 l.

Informace o svozu odpadu v době svátků lze získat na tel. č. 558 623 546 
nebo na tel. č. 558 609 489.

Svoz odpadů v době svátků

Druh práce: referent oddělení územ-
ního rozvoje – poskytování územně 
plánovacích informací (§ 21 zákona č. 
183/2006 Sb. – nový stavební zákon)
Místo výkonu práce: Magistrát měs-
ta Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 
22 Frýdek-Místek 
Platová třída: 9
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. minimálně středoškolské vzdělání 
stavebního zaměření
2. obecné předpoklady dle ustanovení 
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků
3. občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z rejstříku trestů ne starším 
než 3 měsíce 
Pokud uchazeč nebude mít k dispo-
zici výpis z rejstříku trestů v termínu 
do 21. 12. 2006, postačí k tomuto datu 
předložit písemnou žádost o poskyt-
nutí tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen při 

samotném výběrovém řízení.
4. znalost 
• zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, znalost nového stavebního 
zákona (číslo 183/2006 Sb.) a správ-
ního řádu je výhodou
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů
• uživatelská znalost práce s PC 
– Word, Excel, elektronická pošta
• řidičský průkaz skupiny B
5. k přihlášce je nutno doložit mj. tyto 
doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou úda-
je o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání
6. zkušenosti a praxe z projekční čin-
nosti jsou výhodou 
Náležitosti přihlášky:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
• Předpokládané datum výběrového 
řízení – středa 10. 1. 2007
• V přihlášce uveďte i číslo telefonu 
nebo e-mailovou adresu, abychom 
vás mohli aktuálně informovat o přes-
ném datu a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 21. 12. 2006 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního a ekonomického rozvoje
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 
Pokud uchazeč ve své přihlášce 
neuvede, že po skončení výběrového 
řízení požaduje zaslané materiály vrá-
tit, budou do 1 měsíce skartovány.

Druh práce: referent oddělení územ-
ního rozvoje – zpracování územně 
analytických podkladů (§ 21 zákona č. 
183/2006 Sb. – nový stavební zákon)
Místo výkonu práce: Magistrát města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek 
Platová třída: 9
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. minimálně středoškolské vzdělání 
stavebního zaměření
2. obecné předpoklady dle ustanovení 
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků
3. občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z rejstříku trestů ne starším 
než 3 měsíce 
Pokud uchazeč nebude mít k dispo-
zici výpis z rejstříku trestů v termínu 
do 21. 12. 2006, postačí k tomuto datu 
předložit písemnou žádost o poskyt-
nutí tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.
4. znalost 
• zákona č. 50/1976 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
znalost nového stavebního zákona 
(číslo 183/2006 Sb.) je výhodou
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů
• uživatelská znalost práce s PC – Word, 
Excel, elektronická pošta, práce v GIS 
výhodou, popř. projekční programy
• řidičský průkaz skupiny B
• komunikační dovednosti
5. k přihlášce je nutno doložit mj. tyto 
doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou úda-
je o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání
6. zkušenosti a praxe z projekční 
činnosti se zaměřením na technickou 
infrastrukturu jsou výhodou 
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
• Předpokládané datum výběrového 
řízení – úterý 9. 1. 2007
• V přihlášce uveďte i číslo telefonu 
nebo e-mailovou adresu, abychom 
vás mohli aktuálně informovat o přes-
ném datu a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 21. 12. 2006 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního a ekonomického rozvoje
Radniční 1148,
738 22 Frýdek-Místek 
Pokud uchazeč ve své přihlášce 
neuvede, že po skončení výběrového 
řízení požaduje zaslané materiály vrá-
tit, budou do 1 měsíce skartovány.

Vážení občané, končí se rok 2006
a u této příležitosti si Vám

pracovníci společnosti
Frýdecká skládka, a. s.

dovolují popřát příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví,

štěstí a pracovních úspěchů
v novém roce 2007.

Frýdecká skládka, a. s. odváží odpady

 z města Frýdku-Místku již 12 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 domác-

nosti někteří občané, kteří se vydávají za 

naše pracovníky a požadují peněžní nebo 

naturální příspěvky. V žádném případě to 

nejsou pracovníci Frýdecké skládky, a. s.
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Pro inzerci ve zpravodaji
volejte 603 249 743
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NÁRODNÍ DŮM
Bezručova 612

Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE
Palackého 134

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Pátek 22. prosince v 17.00 hodin 
– chrám sv. Jana a Pavla

J. J. RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

České lidové koledy a pastorely
Účinkují: Symfonický orchestr FM

– dirigent Zdeněk Smolka 
Pěvecký sbor Smetana – sbormistrině 

Hana Olková
Sbor posluchačů Janáčkovy konzervato-

ře Ostrava – sbormistr Jiří Slovík
Mimo předplatné

Vstupné: 150 a 80 Kč (děti, důchodci)

Pátek 29. prosince ve 20.00 hodin
SILVESTROVSKÁ DANCE PARTY
Hrajeme a tančíme všechny taneční 

žánry. V programu výuka salsy, soutěže 
a předtančení.

Vstupné: 100 Kč 
Prodej pouze v kurzech tance a 1 h. před 

akcí 80 Kč – absolventi tanečních pro 
mládež podzim 

(nutno předložit průkaz z kurzu). 
Předprodej od 1. 12. v Národním domě.

Sobota 30. prosince ve 20.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ 

TANEČNÍ VEČER
K poslechu i tanci hraje Kvartet Walde-

mara Svatoše.
Vstupné: 100 Kč

Výstavy:
Do 31. prosince – chodby Národního domu
Jan a Jiří Špačkovi „Štramberk včera a dnes“ 

Výstava fotografií

Připravujeme na leden 2007:
Pátek 12. ledna 2007 v 19.00 hodin 

– Nová scéna Vlast
Slezské divadlo Opava

Carlo Goldoni
SLUHA DVOU PÁNŮ

Předplatitelská skupina A (náhradní 
představení za Švandovo divadlo Praha)

Pátek 12. ledna 2007 v 18.00 hodin 
– Národní dům

XXXX. ABSOLVENTSKÝ PLES
Zveme všechny absolventy tanečních 

kurzů pro mládež podzim. 
K tanci hraje skupina Petra Jiříčka.

Předprodej od 8. 12. v Národním domě.

Kurzovní činnost – leden 2007:
Taneční pro mládež – pokročilí

Navazuje na kurz tance a společenské 
výchovy podzim pro začátečníky. 

Je určen pro všechny páry, které se chtějí 
zdokonalit v tanci. Přijímáme pouze páry. 
Cena za 9 lekcí a 1 prodlouženou 800 Kč/os. 

Zahájení:
• středa 17. 1. 2007 v 17.00 hodin – vede 

taneční mistr B. Gebauer s partnerkou 

(vchod zahradou)
• neděle 14. 1. 2007 v 16.00 hodin 

– vede taneční mistr J. Macura s partner-
kou (vchod zahradou)

Platba kurzu hodinu před zahájením!
Přihlášky získáte v recepci Národního domu 

a odevzdejte nejpozději do 10. 1. 2007.
Informace na tel. čísle 558 432 011

p. H. Janáčková

Taneční pro manželské páry a dvojice
- začátečníci 
- pokročilí

Určeny párům všech věkových generací, kteří 
rádi tančí a chtějí se naučit nebo zdokonalit v 

tancích. Přijímáme pouze páry. Kurzovné za 9 
lekcí a 1 prodlouženou 1.800 Kč za pár.

Zahájení:
- pokročilí – pondělí 15. 1. 2007 v 19.30 
hodin – vede taneční mistr B. Gebauer s 

partnerkou (vchod z ul. Palackého)
- začátečníci – středa 17. 1. 2007 v 19.30 
hodin – vede taneční mistr B. Gebauer s 

partnerkou (vchod zahradou)
- začátečníci – čtvrtek 18. 1. 2007 v 18.00 

hodin – vede taneční mistr J. Macura s 
partnerkou (vchod z ul. Palackého)

- pokročilí – neděle 14. 1. 2007 v 18.30 
hodin – vede taneční mistr J. Macura s 

partnerkou (vchod zahradou)
Platba kurzu hodinu před zahájením!

Přihlášky získáte v recepci Národního domu 
a odevzdejte nejpozději do 11. 1. 2007.
Informace na tel. čísle 558 432 011

p. H. Janáčková

FILMOVÝ KLUB
18. prosince v 19.00 hodin
MINIPROFIL: MLUV S NÍ

Brilantní snímek, tentokrát o mužském přá-
telství, komunikaci a dlouhém uzdravování 
z ran uštědřených láskou. Dva muži, novi-
nář a ošetřovatel, se poznají v nemocnici, 
kam docházejí za svými partnerkami.

Úterý 19. prosince v 19.00 hodin
MINIPROFIL: VOLVER

Film „Návrat“ vypráví příběh žen tří různých 
generací, které díky své dobrosrdečnosti, odva-
ze a nezměrné vitalitě přežívají všechny nástra-
hy života – občas dokonce i samotnou smrt.

BIJÁSEK 
15. 12. v 10.00 hodin

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
Broučci, Krtek o Vánocích, Jak postavit 
sněhuláka a další. 

15. 12. ve 13.30 hodin
GARFIELD 2

Tentokrát se Garfield vydává se svým 
pánem do Velké Británie. Náhodou se 
připlete ke královskému paláci, do míst 
určených pro kocoura královské rodiny.

Výstavy:
4. prosince – 31. ledna 2007

Jaroslav Kupčák – ENDURO
Fotografie z motocrossu.

15. až 17. prosince v 19.00 hodin
CASINO ROYALE
James Bond se vrací! V hlavní roli slavné-

ho agenta se poprvé představí Daniel Craig.
18. až 20. prosince v 19.00 hodin
SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH
Zapomeňte na Top Gun. Nastupují 

Sky Fighters! Fascinující letecká akroba-
cie, bojové scény v oblacích a přátelství 
na život a na smrt.

21. až 23. prosince v 19.00 hodin
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Adaptace románu Patricka Süskinda 

o mladíkovi, který byl posedlý tvorbou 
dokonalého parfému a začne vraždit mla-
dé dívky, jejichž vůně ho zaujme.

27. až 30. prosince v 19.00 hodin
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
Černá komedie o muzice, penězích a 

gangsterech amatérech. Nový český film 
režiséra Karla Janáka s Jiřím Mádlem a 
Vojtou Kotkem v hlavních rolích.

29. až 30. prosince v 16.30 hodin
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Animovaný rodinný film o desetiletém 

chlapci, kterého kamarádi ze sousedství 
šikanují a tak si své frustrace vybíjí na mra-
veništi ve dvoře. Mravenci to tak nenecha-
jí, použijí kouzelný lektvar a chlapec se po 
jeho požití zmenší do jejich velikosti…

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 předmětů, dokumentujících 
tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železá-
řství a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-

nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídková trasa po frýdeckém 
zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními 
obrazy slezské šlechty, zámecké interié-
ry instalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. 
Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-
bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek 
patřil k nejznámějším a k nejnavštěvova-
nějším mariánským poutním místům ve 
Slezsku. Expozice je obohacena o sochy 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a Nepo-
skvrněného 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:
NAŠI DROBNÍ SAVCI
Fotografie Miloše Anděry doplněné expo-

náty ze sbírek Muzea Beskyd F-M. RNDr. 
Miloš Anděra, Csc. je dlouholetým kuráto-
rem sbírky savců a v letech 1987-2002 byl i 
vedoucím zoologického oddělení Národního 
muzea v Praze. Zabývá se především zoo-
geografií a ekologií drobných savců – hmy-
zožravců, netopýrů a hlodavců.

Potrvá do 18. března 2007.
BETLÉMY TROCHU JINAK
Vánoce, které patří v celém křesťanském 

světě k nejvýznamnějším svátkům v roce, 
si uchovaly i v dnešní uspěchané době 
podmanivé kouzlo. Osobitou podobu mají 
české Vánoce, v nichž se zračí naše lidová 
tradice. K nim neoddělitelně přísluší betlé-
my, které se obzvláště v lidovém podání 
přibližují celé poetické atmosféře Vánoc.

Na mezinárodní výstavě „Betlémy tro-
chu jinak“ budou k vidění historické a sou-
časné betlémy ze sbírek českých a morav-
ských muzeí, betlémy současných tvůrců 
z Čech, Moravy, Slezska, ale i z Polska 
a Slovenska. Ke zhlédnutí budou soubo-
ry vyrobené ze dřeva, ale také z těsta, z 
kukuřičného šustí, z papíru, textilu, skla, 
keramiky, krajky a dokonce z uhlí.

Řezbářské plenéry spojené s prohlídkou 
výstavy se konají ve dnech 20. prosince od 
10.00 do 16.00 hodin a 3. ledna 2007 od 
10.00 do 16.00 hodin v zámeckém klubu.

Potrvá do 21. ledna 2007.
PROGRAMY, KONCERTY
Neděle 17. prosince 15,00 hodin 

– Rytířský sál frýdeckého zámku
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ, 

VINŠUJEME VÁM
Poetické odpoledne v cyklu „Nedělní 

chvilka poezie a prózy“
Scénář a režie: Jan Kukuczka st.
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

GALERIE LIBREX

Stanice mladých turistů

15. 12. pátek BUSHCRAFT(UK) & 
DIFERENT D.I.S.C.O. & RK 130
NAŠLAPANÝ 3 – KONCERT, ŽIVÝ 
ELECTRO BREAKBEAT Z UK PODPO-
ŘÍ NADĚJNÍ HOSTÉ Z PRAHY A MÍSTNÍ 
STÁLICE. ÚČAST NUTNÁ
16. 12. sobota FUCKING DANCING vol. 3
DJ DANIELL A NEJLEPŠÍ PARTY Z RnB, 
VELKOPLOŠNÁ PROJEKCE!!!
18. 12. pondělí  IN MEMORIAM ANEB 
HITY ZE ZÁHROB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
19. 12. úterý STOUNTALENT
DALŠÍ ROČNÍK ÚSPĚŠNÉ SOUTĚŽE 
TALENTŮ
20. 12. středa SKA FEST
RozSKAkáné KAPELKY 2V1 A AL SKA-
PONES
21. 12. čtvrtek EKOMAT PARTY
SOUKROMÁ AKCE
22. 12. pátek ANETA LANGEROVÁ
ANETA CLUB TOUR ´06, PRVNÍ KLU-
BOVÉ TURNÉ ANETY!!!!!!
23. 12. sobota  WHIZZ XMASS
VÁNOČNÍ DNB PARTY, YUPISASHI, 
MKTBROS + GUESTS
24. 12. neděle VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA
PRAVIDELNÁ VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA

25. 12. pondělí  VÁNOČNÍ HITY ZE 
ZÁHROBÍ
DJ BARBI, VÁNOČNÍ SPECIÁLKY A 
SPOUSTA SOUTĚŽÍ
26. 12. úterý EWA FARNÁ & KISS 
PARTY
ÚSPĚŠNÁ MLADÁ HVĚZDA A PARTY 
RÁDIA KISS MORAVA S MODERÁTO-
RY A SOUTĚŽEMI
27. 12. středa HIP-HOP PARTY
ANEB HIP-HOPU NENÍ NIKDY DOST, 
DJs: LOWA, ČESKI
28.12. čtvrtek JAM SESSION
SKVĚLÉ JAMOVÁNÍ V PODÁNÍ MÍST-
NÍCH MUZIKANTŮ
29. 12. pátek BREAKING
DJs BREAKBEAT (20-01): RUSHO, INLI-
NER (CYBERFIRE.CZ), WENIA (MESSA-
ROSH/EXDUST), DJs DRUM&BASS 
(01-04): PICKFICK (CYBERFIRE), SMA-
RIO (MKTBROS)
30. 12. sobota NIRVANA REVIVAL + 
ROCKOTÉKA
FRÝDECKÝ REVIVAL + DJ GRINDER
31. 12. neděle VELKÁ SILVESTROV-
SKÁ PÁRTY
DJ SIBI HRAJE PECKY Z ROCKU, POPU 
A HITŮ ZE ZÁHROBÍ, VEČEŘE V CENĚ.
PŘIPRAVUJEME: AFU-RA (USA) 19. 1. 07

V programu vystoupí Spirituál sdružení 
Catena Frýdek-Místek

Pořádá Muzeum Beskyd Frýdek-Mís-
tek, Literárně dramatická společnost Mís-
tecká Viola a Kulturní sdružení Bezručův 
kraj Frýdek-Místek

Úterý 26. prosince 13,00 – 17,00 hodin 
– frýdecký zámek

SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15 hodin Vánoční koncert – „Pro tebe“
v provedení sólistů:
Petr Murcek - tenor, sólista Slezského 

divadla v Opavě
Martina Šnytová - soprán, sólistka Národ-

ního divadla Moravskoslezského  v Ostravě 
klavírní doprovod: prof. Marie Horáčková, 
Janáčkova konzervatoř Ostrava

Možnost prohlídky výstav.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 21. prosince 17,00 hodin 

– přednáškový sál v Zeleném domě
VÁNOČNÍ POZDRAV DŘÍVE A DNES
Již více než sto let si lidé posílají 

koncem kalendářního roku vánoční a 
novoroční pozdravy – pohlednice a novo-
ročenky dnes stále více nahrazují SMS, 
MMS a jiné druhy zpráv. Netradiční před-
náška přiblíží proměny motivů na vánoč-
ních pozdravech od začátku 20. století až 
do současnosti. Doplněno data projekcí a 
malou studijní výstavou.

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

16. 12. Nezbednické předvánoční pečení
22. 12. Tradiční vánoční nadílka

– společná oslava Vánoc v klubovně 
23. 12. – 2. 1. 2007

KLUBOVNA UZAVŘENA!!!

Všem dětem přejeme pohodové prožití 
vánočních svátků a dobrý start do 

nového roku 2007!

GALERIE KRÁSNO
Lenka Pastorková
Roztáhni křídla a leť

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

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

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

15. 12. Modelování z rychle schnoucí hlíny
Výroba vánočních ozdob. 

Hlína k dostání v KM Broučci.
19. 12. v 16.00 h. Slet Broučků

Tradiční lampionový průvod.
Sraz před KM Broučci.

21. 12. Vánoční besídka
Příjemné zakončení roku a ochutnávka cuk-
roví pod vánočním stromečkem. Přineste si 

za každé dítě dárek v hodnotě 20 Kč. 
Od 22. 12. bude v KM Broučci zavřeno. 

Přejeme všem příjemné prožití
Vánočních svátků a úspěšný nový rok.

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

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

GALERIE 
POD SVÍCNEM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

15. - 16. 12. 
V Á N O Č N Í 
VEČER ANEB 
PŘESPÁNÍ V 
DDM
Program: V 
pátek si připra-
víme štědro-
večerní večeři, 
vyzkoušíme si 
vánoční zvyky, 

rozdáme dárky. V sobotu budeme sáňko-
vat, stavět sněhuláky, dovádět na sněhu.
Cena: 190,- Kč. Informace a přihlášky: 
Ivana Sošková, telefon: 558 434 154, 731 
167 010, e-mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: začátek: 15. 12. v 16 h.
 konec: 16. 12. v 17 h.
18. – 20. 12. KOUZLO VÁNOC
Program: Zveme vás do vánoční dílny, kde 
si vyrobíte dárečky a hezké dekorace
Cena: 20,- Kč
Info.: Olga Sošková, telefon: 558 434 154, 
732 646 127, e-mail: estetika@ddmfm.cz
Otevřeno: Pro děti, rodič, skupiny. Po - St, 
9 - 17 hodin. Skupiny nahlaste předem.
18. – 20. 12. PALIČKOVANÁ KRAJKA
Program: Vánoční výstava prací členek 
kroužků paličkování. Cena: zdarma
Otevřeno: Po – St, 9:00 – 17:00 hodin

15.12.  18:30 dorost - Nový Jičín
16.12. 10:00 8 + 9.tř. - Havířov
16.12. 14:00 3. tř. - Orlová
17.12. 09:00 4 + 5.tř. - Nový Jičín
17. 12. 13:30 junioři - Havl. Brod
21. 12. 18:00 muži - Kopřivnice

Mistrovská utkání HC F-M

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI 
- PROSINEC- PROSINEC

Sobota 16. 12. 08:30 – 09:30
bruslení rodičů s dětmi

Neděle 17. 12.  16:00 – 17:30
veřejné bruslení

Středa 20. 12.  16:00 – 17:30
veřejné bruslení

Sobota 23. 12. 16:00 – 17:30
veřejné bruslení

Pondělí 25. 12.  16:00 – 18:00
veřejné bruslení

Středa 27. 12. 16:00 – 18:00
veřejné bruslení

Neděle 31. 12.  09:30 – 11:30
veřejné bruslení

Salon 2007 – Slast 
kolektivní výstava

Miroslav Fajkus
Panoramatické fotografie

Karol Weisslechner

Zlaté časy

šperky prvořadého slovenského

šperkaře a designéra

14.-17. 12.  
Lyžařský instruktorský kurz Grúň

24. 12. 
Pouštění lodiček z oříškových skořápek 

U Holubic v Místku asi od 22 hodin.
27. 12. 

Vánoční pohár v lezení
Závod horolezců na SMTu.

Informace: Martin Gavlas
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