
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Prosinec 2007 č. 23 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátorky

Z iniciativy vedení radnice 
navštívil prosincové zasedání 
frýdecko-místeckého zastu-
pitelstva náměstek hejtmana 
Jiří Veverka, aby informoval z 
pozice zřizovatele – krajského 
úřadu – o situaci v nemocnici 
v souvislosti s havarijním sta-
vem chirurgického pavilonu.

„Jsem velmi rád, že jsem 
byl pozván na toto zasedání. V 
nemocnici vznikla velmi složitá 
situace, je kolem toho hodně 
fám, polopravd, mrzí mě některé 
reakce, které se objevily v tisku, 
a pokusím se rozptýlit obavy, aby 
nedocházelo k nedorozuměním,“ 
oslovil zastupitele Jiří Veverka. 
Následně přiblížil situaci, která 
předcházela stěhování chirur-
gického pavilonu, a upozornil, 
že předmětná budova pochází 
z 30. let minulého století. Proto 
byla připravována k rekonstrukci, 
aby další provoz přinesl snížení 
nákladů a rizika komplikací. „Pro-
jekční příprava zjistila problém v 
nosných konstrukcích, na základě 
znaleckého posudku a statického 
posouzení bylo rozhodnuto bez-
odkladně ukončit provoz a zajistit 
vystěhování chirurgického pavilo-
nu. Zdůrazňuji, že se nedotklo lidí 

Nemocnice byla znovu hlavním tématemNemocnice byla znovu hlavním tématem
s akutními problémy, neodkladné 
chirurgické výkony se prováděly 
ve Frýdku-Místku, záchranná 
služba jinak vozila pacienty před-
nostně do jiných nemocnic. V 
současnosti je naším prvořadým 
zájmem,  udržet pověst nemoc-
nice, kterou měla velmi dobrou, i 
v dalším období, což, přiznávám, 
nebude jednoduché,“ řekl Jiří 
Veverka, který ujistil, že nemocni-
ce je v dobrém stavu, co se týče 
schopnosti splácet své závazky. 
Poté odpověděl na tři desítky 
dotazů, které radnice shromáždi-
la od zastupitelů. V odpovědích 
na ně zaznělo, že Nemocnice 
ve Frýdku-Místku je příspěvková 
organizace, která v kraji provádí 
široké spektrum medicínských 
výkonů. „Proto je zařazena do 
základní páteřní sítě nemocnic a 
já si neumím představit, že by z 
ní byla vyňata. Je důležitá nejen 
pro svůj region, ale řadou výkonů i 
pro širší oblast,“ rozptyloval obavy 
náměstek, který odhadl současné 
provizorium a dokončení výstav-
by v nemocnici na maximálně pět 
let.  „Myslím si, že doba pěti let je 
velice dlouhá. Nerad bych, aby to 
dopadlo jako s obchvatem,“ rea-
goval Oldřich Pospíšil.

NÁVŠTĚVA Z KRAJE: Náměstek hejtmana Jiří Veverka (vlevo) na zastupitelstvu informoval o situaci ve 
frýdecké nemocnici. Se zájmem si jej vyslechli i radní Miroslav Adam a Jiří Zaoral.  Foto: Petr Pavelka

Jiří Veverka důrazně popřel, že 
by se nemocnice měla stát soukro-
mým zařízením. „Nyní je příspěv-
kovou organizací, takže ji nelze 
prodat ani pronajmout. Ohledně 
právní formy nejsou chystány žád-
né změny, s přechodem na sou-
kromý subjekt se nepočítá,“ ujistil. 
Musel ovšem připustit, že změny 
v nemocnici budou prováděny za 
cenu určitého snížení komfortu 
pro pacienty a především pro per-

Znovu připomínáme, že 
Magistrát města Frýdku-Míst-
ku bude v pondělí 31. prosince 
pro veřejnost uzavřen, takže 
občané na Silvestra v budo-
vách magistrátu nic nevyřídí.

„Úředníci budou lidem k dispo-
zici ihned po Novém roce, tedy ve 
středu 2. ledna 2008,“ uvedla tisko-
vá mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Jana Matějíková a připomněla, 
že magistrát připravil na pátek 28. 
prosince od 8 do 17 hodin výji-
mečný úřední den pro oddělení 

Magistrát bude na Silvestra uzavřen
dopravně správních agend, které 
sídlí v budově magistrátu na Palac-
kého ulici v Místku. „I v tento den se 
budou výjimečně přijímat žádosti o 
vydání nového řidičského průkazu. 
Jak už dlouhou dobu opakova-
ně ve zpravodaji upozorňujeme, 
zákon nařizuje vyměnit si do konce 
roku řidičské průkazy, které byly 
vydány v letech 1964 až 1993. 
Lidé, kteří si to nechali na poslední 
chvíli, tak budou stát ve frontách 
jen svou vlastní vinou,“ upozornila 
mluvčí.  (pp)

Vážení spoluobčané,
již delší dobu jsme přemýšleli o tom, jak by-

chom mohli ocenit ty občany našeho města, 
kteří se zasloužili o jeho reprezentaci, výrazně 
ovlivnili život ve městě, svým činem přispěli k 
záchraně lidského života nebo zdraví, vyko-
nali mimořádný skutek nebo svým celoživot-
ním dílem proslavili naše město.

Do diskuze na toto téma se zapojily všech-
ny kluby zastupitelstva města, společně s předsedy všech klubů pak 
vznikl návrh zásad na udílení „Ceny města“. Tyto zásady jsem předložila 
k projednání na posledním jednání zastupitelstva města 10. 12. 2007. 
Po drobné úpravě byly předložené zásady schváleny. Jejich úplný text 
najdete uvnitř tohoto zpravodaje. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo 
by si „Cenu města“ zasloužil, vyzývám vás k podání písemného návrhu 

na jeho ocenění do 31. ledna 2008 
na podatelnu magistrátu. Po tomto 
termínu všechny podané návrhy na 
ocenění projednají předsedové klubů 
a následně zastupitelstvo rozhodne, 
komu Cena města bude udělena.

Jsem přesvědčena o tom, že 
jsou mezi námi osobnosti, které si 
ocenění našeho města zaslouží.

Vážení spoluobčané, 
přiblížil se závěr letošního roku. 

Vám všem přeji hezké Vánoce a 
nový rok 2008 ať je pro Vás a Vaše 
blízké šťastný a úspěšný.

Eva Richtrová

sonál. „Chceme ale udržet kvalitu 
poskytované péče, která přímo s 
komfortem nesouvisí,“ dodal.

Z dalších odpovědí vyplynulo, 
že zatím není rozhodnuto o budou-
cím řešení u evakuované budovy. 
Rekonstrukce nebo zcela nová 
výstavba si vyžádá řádově stami-
liony korun (300-600 milionů). O 
novém řediteli nemocnice by mělo 
být rozhodnuto do konce roku.

Vedení města Jiřímu Vever-

kovi poděkovalo, že se otázkami 
zastupitelů zabýval a seriózně 
na ně odpověděl. Ten ujistil, že 
součinnost s krajem bude nadá-
le pokračovat. Seriózní debatu 
na téma nemocnice narušovaly 
pouze slovní výpady některých 
opozičních zastupitelů, kterým se 
nelíbilo, že ve zpravodaji byla zdů-
razněna zřizovatelská funkce kraje 
a fakt, že město tím pádem nemá 
o nemocnici přímé informace. (pp)

Loni při tradiční akci „Doneste 
si zvoneček, rozsvítíme strome-
ček“ padl rekord v počtu čertů 
a město Frýdek-Místek se tak 
zapsalo do české knihy rekordů. 
Není divu, že i letos si půvab 
okamžiku, kdy se najednou 
město ponoří do vánoční nálady, 
nenechaly ujít stovky lidí, které 
zcela zaplnily místecké náměstí.

Pořádající společnost Orange 
akci přidala další podtitul – Mikuláš 
v době ledové, a tak na pódiu byly 
k vidění jedinečné ledové sochy. 
Jako socha na pódiu rozhodně 
nestál moderátor Leoš Mareš a 
Michal Nesvadba, atmosféru roz-
jížděl Šuba Duba Band. V rozhodu-
jící okamžik náměstí potemnělo a 
Leoš Mareš dokonce nutil vypnout 
světlo i televizního kameramana, 
aby se vložením unikátního klíče 
do zámku jakoby zázrakem roz-
svítil vánoční strom i další vánoční 
výzdoba ve městě. Dětskou ručku 
s klíčkem vedla primátorka Eva 
Richtrová, která přítomným ještě 
poděkovala za loňský rekordní 
zápis a popřála šťastné svátky. 
 (pokračování na straně 2)

Vánoční tradice na náměstích sílíVánoční tradice na náměstích sílí

KLÍČ K VÁNOCŮM: Primátorka Eva Richtrová vedla dětskou ručku, 
která naplno rozsvítila vánoční výzdobu ve městě.  Foto: Petr Pavelka



2 Prosinec 2007Zpravodajství

krátce

slovo náměstka primátorky

Vánoční tradice na náměstích sílíVánoční tradice na náměstích sílí
(pokračování ze strany 1)

Akci podpořilo Statutární 
město Frýdek Místek, městská 
společnost TS a.s., Občanské 
sdružení místecké náměstí a 
Středisko volného času Klíč. 
„Jsem ráda, že se na této akci 
pro děti dokázaly shodnout rad-
nice i podnikatelský sektor, urči-
tě budeme zvonit a svítit i příští 
rok,“ hodnotila primátorka.

Kdo nestihl zazna-
menat vánoční atmo-
sféru na místeckém 
náměstí, může přijít 
na frýdecké, kde 
se bude konat další 
tradiční předvánoč-
ní akce s podporou 
města. V pondělí 17. 
prosince na Zámec-

ké náměstí přifrčí Vánoč-
ní kamion. „Od 11 hodin si 
zájemci budou moci vyzkoušet 
atrakce nebo si prohlédnout 
samotný truck. Ve tři čtvrtě 
na tři začne program plný her 
a soutěží, který potrvá do 18 
hodin,“ přiblížila setkání se 
Santa Clausem a elfy tisková 
mluvčí frýdecko-místecké rad-
nice Jana Matějíková.  (pp)

LEDOVÁ SOCHA: Pomalu tála, což ale znamenalo, že počasí bylo k 
akci vlídnější než v předchozích letech.  Foto: Petr Pavelka

Poslední zasedání zastupitel-
stva schválilo Akční plán rozvoje 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku na rok 2008, který vychází 
ze strategického plánu rozvoje 
města, jenž vymezuje směry 
rozvoje na období 2007-2013. 
Akční plán rozvíjí vizi a poslání 
města v jednoletém horizontu.

„Schválili jsme strategický plán 
s doprovodným usnesením o před-
ložení akčního plánu pro rok 2008. 
Akční plán byl dělán paralelně 
s rozpočtem, děláme to popr-
vé a není na to předepsána 

Akční plán rozvoje města
žádná metodika,“ upozorňoval 
náměstek primátorky Miroslav 
Dokoupil. Na výtky opozičních 
zastupitelů o nekonkrétnosti v 
některých pasážích reagoval: 
„Četl jsem akční plány, které byly 
zadány agenturám za peníze 
– my ale nechceme akční plán 
jen pro to, aby byl. Udělali jsme 
jej vlastními silami, směrodatné 
přitom je Programové prohláše-
ní rady města, strategický plán a 
rozpočet na jednotlivé roky.“

Více o akčním plánu v příštím 
čísle zpravodaje.  (pp)

Do škol i sportu více peněz
Na posledním zasedání Zastupitelstva 

města Frýdku-Místku byl schválen rozpo-
čet na rok 2008. Jsem rád, že se mimo 
jiné podařilo prosadit navýšení finančních 
prostředků do oblasti školství i sportu. Ve 
volebním programu jsme avizovali, že 
školství bude naší prioritou a schválením 
rozpočtu sliby plníme. Jenom namátkou 
uvedu, že v příštím roce se tak dočká 4. 
ZŠ dlouho požadovaného propojovacího 
krčku, na 1. ZŠ provedeme rekonstrukci tělocvičny, na 11. ZŠ se 
opraví rozvody vody a elektřiny ve školní jídelně. Nezapomněli jsme 
ani na mateřské školy. Výměny oken se dočkají mateřinky na ulici 
Svatopluka Čecha, Anenské nebo Třanovského. Je připraven pro-
jekt nové tělocvičny u 2. základní školy, zahájení akce závisí na tom, 
zda se městu podaří získat dotaci. Zásadním způsobem se navýšily 
také prostředky plynoucí do Centra sportu, kroužků Centra sportu i 
Sportovního fondu. Konkrétně o 4 miliony korun. Myslím si, že jsou to 
prostředky investované smysluplně, protože zájem dětí o sport roste 
a jejich výsledky v oddílech centra pod dohledem zkušených trené-
rů jsou toho důkazem. Nadále také pokračujeme v podpoře dospě-
lých týmů hrajících nejvyšší domácí soutěž. Mužská házená, ženský 
volejbal i šachy jsou extraligové. Házené s volejbalem zastupitelstvo 
odhlasovalo rovný milion korun na činnost, šachisté dostanou milionu 
půl. Úplnou novinkou je ale podpora mužského fotbalu. Fotbal Frý-
dek-Místek je na vzestupu, nové vedení klubu pracuje skvěle a co je 
hlavní, i když se jedná o třetiligovou soutěž, chodí diváci v řádech tisí-
ců! Proto jsme u fotbalu upustili od principu podpory pouze nejvyšší 
soutěže a zohlednili jsme zájem diváků o daný sport. Do Stovek prou-
dí opět davy nadšených fandů, z města proudí půlmilionová podpora, 
kterou si podle mne fotbal zaslouží. Přeji - nejen všem sportovcům a 
dětem v našem městě - ale vám všem, vážení spoluobčané, pohodo-
vé Vánoce a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2008.  Petr Cvik

Humanitární sbírka
Statutární město Frýdek-Místek, 

odbor sociálních služeb a sociální 
péče, oddělení sociální prevence, 
uspořádalo v listopadu  ve spo-
lupráci s občanským sdružením 
Diakonie Broumov humanitární 
sbírku oblečení, lůžkovin, domá-
cích potřeb, přikrývek a dalších 
věcí určených pro sociálně slabé 
a potřebné občany. Odběr věcí byl 
velmi úspěšný díky tomu, že mno-
ho občanů města má sociální cítě-
ní a myslí na osoby, které to mají 
obzvláště v předvánočním období 
těžké. Sbírku aktivně organizovaly 
asistentky nízkoprahových zaříze-
ní pro děti a mládež našeho města 
– klubů Prostor a Kosťa. Všem 
občanům, kteří se účastnili této 
sbírky, děkujeme.

Vánoční balíčky
S blížícími se Vánocemi připra-

vila městská společnost Sportplex 
provozující aquapark předvánoční 
překvapení ve formě vánočních 
balíčků. Vánoční balíček se sklá-
dá z abonentního čipu za cenu 
150 Kč, prvního nabití v hodnotě 
150 Kč (místo klasického pěti-
setkorunového nabití) a malého 
překvapení. Můžete své rodině, 
přátelům a známým udělat tímto 
malým dárkem nejen radost, ale 
také  něco pro jejich zdraví. 

Vánoční koncert
Jako každý rok, tak i v letoš-

ním roce přicházejí žáci a učitelé 
Základní umělecké školy ve Frýd-
ku-Místku v předvánočním období 
se svým vánočním koncertem. Na 
koncertě vystoupí více než stovka 
dětí s programem s většinou 
vánoční tématikou. Uskuteční se 
v pondělí 17. prosince v 18 hodin 
v Národním domě v Místku. 

Uzavření dvorů
Dne 31. 12. 2007 bude uza-

vřen sběrný dvůr na ul. Svazar-
movská v Místku i sběrné místo 
v areálu společnosti Frýdecká 
skládka, a. s., na ul. Panské 
Nové Dvory ve Frýdku. Od 2. 1. 
2008 budou sběrné dvory ote-
vřeny opět dle provozní doby. 
Mobilní sběrna bude ve dnech 2. 
a 3. 1. umístěna na parkovišti u 
Kina Petra Bezruče v Místku.

Kurz pro seniory
Svaz důchodců ČR, městská 

organizace Frýdek-Místek, při-
pravuje od února 24-hodinový 
kurz na PC-internet pro pokročilé 
na 2. základní škole ve Frýdku. 
Bude probíhat každé pondělí 
od 14 do 15,30 hod. za předpo-
kladu, že se přihlásí dostatečný 
počet zájemců (15). Současně 
svaz připravuje na 8. základní 
škole v Místku každé pondělí od 
11. 2. ve 14 hod. kurz digitální 
fotografie, o který je velký zájem. 
Další zájemci se mohou hlásit na 
tel.: 558 647 846 – záznamník, 
nebo v Informačním středisku 
Levné knihy Ještěr. (pp)

Zákon o stabilizaci veřejných roz-
počtů stanoví: „Příspěvek na zvýše-
né životní náklady náleží naposledy 
za měsíc prosinec 2007.“ Zákono-
dárci tím oznamují všem občanům, 
kteří trvale používají ortopedické, 
kompenzační nebo jiné pomůcky, 
že měsíční příspěvek až do výše 
200 Kč dostanou naposledy v pro-
sinci letošního roku. 
„Také občané, kteří jsou úplně 
nebo prakticky nevidomí, kteří 
jsou soustavně pracovně činní 
nebo se připravují na pracovní 
uplatnění soustavným výcvikem 
nebo kteří jsou poživateli sirotčí-
ho důchodu, dostanou příspěvek 
na zvýšené životní náklady ve 
výši 200 Kč měsíčně naposledy v 

Příspěvek na zvýšené životní náklady končí
prosinci 2007,“ potvrdil nepříjem-
nou zprávu uvolněný člen Rady 
města Frýdku-Místku Ivan Vrba. 
Magistrát města Frýdku-Místku 
naposledy v prosinci 2007 vyplatí 
příspěvek svým 2520 klientům. 
Ukončení výplat tohoto státního 
příspěvku ukládá zákon, který jsou 
povinni respektovat všichni. „Chápu 
nepříznivý dopad tohoto zákona na 
příjemce příspěvku. Chci však zdů-
raznit, že se nejedná o rozhodnutí 
magistrátu města Frýdku-Místku a 
už vůbec ne úředníků magistrátu, 
kteří zajišťují výkon státní správy. 
Všem občanům, kteří dosud pří-
spěvek na zvýšené náklady pobí-
rali, děkuji za pochopení,“ vzkazuje 
radní Ivan Vrba.  (pp)

Na 7. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku došlo k situ-
aci, kdy byla v rozpočtu vyčleněna 
částka 150 tisíc korun na částeč-
nou úhradu nákupu polohovacích 
postelí pro společnost Gaudium 
Frýdek-Místek s.r.o. Protože ovšem 
její ředitel, jednatel a současně 
zastupitel Petr Hartmann rozpočet 
nepodpořil, nenašla se násled-
ně dostatečně silná podpora pro 
schválení příslušné smlouvy. Na 
poslední prosincové zasedání se 
téma vrátilo na pořad jednání.

Radní Ivan Vrba navrhl tyto pro-
středky přesunout na stejný účel 
pro Domov pro seniory. „Je to naše 
příspěvková organizace a i my 
potřebujeme větší počet kvalitních 
lůžek, abychom zde udrželi sociál-
ní péči na potřebné úrovni. V Gau-
diu je člověk tři měsíce, ale u nás  
je ležák do konce života. Gaudium 
je soukromá společnost podnika-
jící za účelem zisku, pro občany 
nejen z Frýdku-Místku, Domov pro 
seniory je příspěvková organizace 
města pro naše občany,“ argu-
mentoval Ivan Vrba. Spustil tím 
samozřejmě nevoli u opozičních 
zastupitelů, která vyvrcholila návr-
hem na jeho odvolání a pokusem 
pranýřovat jednotlivé členy rady 
města, kteří se měli jednotlivě vyjá-
dřit, co je vedlo ke změně názoru 
na použité finance. Za všechny to 
udělal radní a poslanec Petr Rafaj, 
který poukázal na právní problém 

Peníze na lůžka putují 
do městského zařízení

dotací soukromému subjektu. 
„Vidím to tak, že když opozice do 
své kapsy neumí získat peníze, 
tak my máme odvolávat radní-
ho,“ nebral si servítky Petr Rafaj. 
Výtky na kompetentnost rady pak 
odrážel Jaroslav Chýlek. „Rada v 
podobném složení již fungovala. 
To, jestli je kompetentní, posoudili 
lidé ve volbách, dostávají totiž více 
a více preferenčních hlasů. Není 
to skupinka lidí, která se sebrala 
na ulici a začala řídit město.  Od 
doby, kdy rada původně rozhodla 
o podpoře Gaudiu, nastala řada 
změn. Petr Hartmann tu řekl, že 
nemůže hlasovat pro rozpočet, 
který porušuje zákon, doteďka 
neřekl, co tím myslel – možná 
zrovna to, aby soukromé zařízení 
nemělo víc finanční podpory než je 
zákony povoleno. Nelíbí se mi, že 
tu zní „já jsem si to objednal, musí-
te mi na to peníze dát“. Já bych to 
takto nikdy neudělal, za své chyby 
by si měl každý platit sám. Když je 
něco zaštítěno takovým bohulibým 
účelem, bývá problém to neschvá-
lit, ale účel použití zůstal zacho-
ván, použijeme jen ty peníze ve 
vlastním zařízení,“ shrnul Jaroslav 
Chýlek. Kdo na posledním zastu-
pitelstvu byl, jasně ovšem viděl, 
že právě tento bod znovu vyhrotil 
vztahy v zastupitelstvu a bohužel 
je ještě posunul za už tak překro-
čenou hranici v minulém volebním 
období.  (pp)

NAD HLASOVACÍM SYSTÉMEM: Jednání zastupitelstva bylo velmi 
vypjaté. K usměrnění diskuze se hledaly i další možnosti počítačové 
techniky.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie

slovo náměstka primátorky
Obchvat se blíží
V minulých dnech krajský úřad potvrdil 

územní rozhodnutí o umístění stavby „R 48 
Frýdek-Místek, obchvat“, které vydal náš 
stavební úřad dne 14. 8. 2007. Nabytí právní 
moci tohoto územního rozhodnutí je klíčové 
pro budoucí stavbu celého obchvatu měs-
ta Frýdku-Místku. V současné době máme 
tedy celkem dvě ze tří územních rozhodnutí 
nutných pro stavbu celé komunikace. Kromě 
výše uvedeného máme v právní moci úsek „R 56 Frýdek-Místek – připoje-
ní na R 48“ a chybí nám poslední část – „R 48 Rychaltice – Frýdek-Místek“. 
Celý spisový materiál této třetí části byl minulý týden předán na krajský 
úřad v Ostravě k posouzení, zda odvolání, která byla podána, jsou opod-
statněná či nikoliv. Krajský úřad má ze zákona na rozhodnutí šedesát dní, 
takže nejpozději na přelomu měsíce ledna a února bychom měli mít jistotu, 
zdali je vše v pořádku a máme všechna potřebná územní rozhodnutí.

Co tedy bude následovat? Máme-li územní rozhodnutí, které 
nabylo právní moci, začne Ředitelství silnic a dálnic připravovat doku-
mentaci pro stavební povolení a souběžně provádí výkup pozemků 
nutných pro výstavbu komunikace. Poté zažádá o vydání stavebního 
povolení, vybere realizátora stavby a může začít se samotnou reali-
zací. Obchvat města Frýdku-Místku se bude dle odhadů Ředitelství 
silnic a dálnic stavět asi tři roky. Všichni pevně věříme, že stavba 
obchvatu začne již v příštím roce a bude dokončena v roce 2011.

Zkraje příštího roku plánujeme uspořádat ve velké zasedací síni 
Magistrátu města Frýdku-Místku seminář pro veřejnost, kde budou 
pro vás připraveny detailní mapy a podklady pro výstavbu obchva-
tu našeho města. Domníváme se, že informovanost občanů je na 
prvním místě a v případě velkého zájmu o tuto akci ji zopakujeme. 
Termín semináře bude v dostatečném předstihu uveden v některém 
z dalších Zpravodajů Rady města.  Michal Pobucký

Šli chytat ryby pyrotechnikou
2. 12. v 10 hodin přijal dis-

pečer Městské policie Frýdek-
Místek na linku tísňového volání 
oznámení občana, který viděl u 
řeky Ostravice dva muže střed-
ního věku, jak v místě u stavidla 
házejí do vody nějaké výbušni-
ny. Vyslaná motohlídka strážní-
ků dorazila na místo po ulici Na 
Soutoku k cyklistické trase. Tam 
uviděla stát u řeky dva muže 
odpovídajícího popisu. „Po spat-
ření strážníků se obě osoby daly 
na útěk přes haldu s křovinovým 
porostem. Jeden strážník se 
tedy za osobami rozběhl a druhý 
se snažil podezřelým osobám 
nadjet služebním vozidlem. Po 
krátkém běhu, kdy bylo pacha-
telům jasné, že k útěku nemají 
sebemenší naději, se oba zasta-
vili a dbali pokynů strážníků. 
Zjišťováním totožnosti vyšlo 
najevo, že se jedná o bratry,“ 
uvedl zástupce ředitele městské 
policie Dalibor Volný. Osmnácti-
letý T. L. a o dva roky starší P. L. 
při ověřování totožnosti přiznali, 
že chytali ryby pomocí zábav-
né pyrotechniky. Pro důvodné 
podezření ze spáchání trestné-
ho činu byla na místo přivolána 
hlídka Policie ČR, která si celou 
záležitost na místě převzala.
Pes ohrožoval městské strážníky

9. 12. Před půl desátou přijala 
motohlídka Městské policie Frý-
dek-Místek prostřednictvím svého 
dispečera oznámení, že byl na 
ulici Z. Štěpánka zahlédnut řidič 
v motorovém vozidle při parko-
vacím manévru a podle způsobu 
parkování je podezření, že je pod 
vlivem alkoholu. Poté, co strážníci 
na místo dorazili, zjistili zaparkova-
né vozidlo a v něm spícího muže. 
Vzbudili jej a požádali o prokázání 
totožnosti. Na tuto opakovanou 
výzvu však nereagoval a svou 
totožnost odmítal prokázat. Řidič 
byl tedy opakovaně vyzván, aby 
nastoupil do služebního vozidla 
městské policie, že bude na zjiště-
ní totožnosti předveden na Policii 
ČR. „Na tuhle výzvu však řidič rea-
goval rychlým vystoupením z vozi-
dla a naznačoval údery pěstí smě-
rem k hlídce. V tu chvíli už strážníci 
neváhali a začali jednat v souladu 
s platnými právními předpisy. 
Použili donucovací prostředky a 
muže s pouty na rukou převezli 
na zjištění totožnosti. Nutno dodat, 
že strážníky při provádění zákroku 
ohrožoval řidičův pes, který se při 
otevření řidičových dveří dostal z 
vozidla ven. Pes byl tedy následně 
odchycen a umístěn do kotce na 
služebně městské policie. Řidič 
byl pro důvodné podezření ze spá-
chání trestného činu předán Policii 
ČR k dalšímu šetření,“ referoval 
zástupce ředitele městské poli-
cie Dalibor Volný. Při identifikaci 
nakonec vyšlo najevo, že se jedná 
o 28-letého R. Š. z Prahy, který 
má ke všemu uložen zákaz řízení 
motorových vozidel.  (pp)

Kompletní vedení frýdecko-
-místecké radnice přivítalo ve 
středu 12. prosince velvyslance 
Korejské republiky Seong Yong 
Cha, aby se ujistili o maximální 
vstřícnosti ve vzájemných vzta-
zích. Obě strany jsou si vědomy 
důležitosti korejské investice 
v nošovické průmyslové zóně 
pro obě republiky.

„Příchodem korejských firem 
se situace u nás velmi změni-
la a v nejbližších letech ještě 
měnit bude. Frýdek-Místek je 
nejbližší velké město u Nošovic, 
takže jsme zaznamenali zájem 
subdodavatelů být automobilce 
co nejblíže. Bydlí zde korejští 
manažeři, dokonce už i vznik-
ly korejské restaurace,“ řekla 
primátorka Eva Richtrová a při 
této příležitosti požádala, aby se 
nestávalo, že se ve městě budou 
objevovat korejské nápisy bez 
jejich českého překladu, protože 
to místní občany lehce irituje. 
„Dvojjazyčné nápisy by určitě 
pomohly vzájemné důvěře a 
poznání,“ podotkla primátorka a 
velvyslanec se smíchem odpově-
děl: „Tak já to zařídím.“ Velvysla-
nec Seong Yong Cho dále podě-
koval primátorce za péči, kterou 
věnovala zástupcům investora v 
dosavadních jednáních, pouká-
zal na zvyšující se počet turistů 
z Koreje do České republiky a 
požádal o co nejrychlejší postupy 
na úřadech. Také vedení města 
vybídl, aby v případě jakýchkoliv 
problémů s korejskými občany 

Vedení města přijalo korejského ambasadoraVedení města přijalo korejského ambasadora

KOREJCI NA RADNICI: Velvyslanec Korejské republiky se potkal s kompletním vedením města.    Foto: Petr Pavelka

oslovilo ambasádu, která bude 
mít velkou snahu najít řešení. 

Primátorka Eva Richtrová ujis-
tila, že chápe tlak na co nejrychlej-
ší procesy na úřadech. „Byli jsme 

vždy vstřícní, ale musí to být v 
souladu s legislativou,“ připomně-
la primátorka, že vstřícnost má 
své meze vymezené zákonem. 
Obě strany se v závěru domluvi-

ly, že budou nadále v kontaktu. 
„Budu ráda, když se znova zasta-
víte, budete-li pobývat v našem 
regionu,“ loučila se s korejskou 
návštěvou primátorka.  (pp)

Strážníci městské policie se 
při své pochůzkové činnosti 
často setkávají s důsledky čin-
nosti lidí pod vlivem omamných 
a psychotropních látek i s těmi-
to osobami samotnými, a proto 
stále zdokonalují své vybavení i 
znalosti v tomto oboru.

„Nyní procházejí školením, kte-
ré je zaměřeno na problematiku 
drog. Rozděleno je na dvě části, 
první již mají strážníci za sebou, 
druhá je čeká začátkem příští-
ho roku,“ uvedla tisková mluvčí 
frýdecko-místecké radnice Jana 

Strážníci prochází protidrogovým školením
Matějíková. Hlavním tématem 
první části školení byly omamné 
a psychotropní látky. „Bezmála 
padesát strážníků bylo seznáme-
no se základním rozdělením, popi-
sem a účinkem nejčastěji zne-
užívaných drog, ke kterým patří 
marihuana, pervitin, extáze, LSD, 
kokain, heroin a těkavé látky. O 
tom, zda je člověk pod vlivem 
drogy, napoví jeho řeč i chůze, ale 
také oči. Neklamným znamením 
požití drogy bývají překrvené spo-
jivky nebo lesk očí spolu s rozší-
řenými nebo zúženými zornicemi. 
Určit osobu, která je pod vlivem 
drog, ale není úplně jednoduché. 
Vždy jde o odhad závisející na 
osobních zkušenostech policisty, 
což je velmi důležité pro zajištění 
vlastní bezpečnosti a bezpečnosti 
dalších osob. Toxikoman může 
skrývat injekční stříkačku nebo 
zbraň a jeho chování je často 
obtížně odhadnutelné. Nejúčinněj-
ší zbraní policisty je zachovat klid 
a rozvahu. Pokud dojde k pora-

nění, například o injekční jehlu, je 
třeba ranku nechat volně krvácet 
a nemačkat ji, co nejrychleji ji 
důkladně vymýt vodou a mýdlem 
a ošetřit desinfekčním roztokem, 
který má antiseptický a protivirový 
účinek,“ rozvykládal se protidrogo-
vý koordinátor Luděk Blecha.

„Druhá část odborného škole-
ní se uskuteční v lednu a měla by 
probíhat za přítomnosti policej-
ních specialistů. Zaměřena bude 
na problematiku drog v dopravě, 
ale také na postup při dokumen-
taci přestupků. Držení i malého 
množství drogy je totiž trestné,“ 
doplnila Jana Matějíková.

Protidrogové školení přivítal 
i ředitel Městské policie Václav 
Buček. „Strážníci mají k dispozici 
testy na drogy, které mohou použít 
při namátkových kontrolách heren 
a barů, ale také samotných řidičů. 
Po proškolení by měli snadněji 
odhadnout, zda je kontrolovaná 
osoba pod vlivem drogy a potvrdit 
to testem,“ řekl ředitel Buček. (pp)

NOVÁ CISTERNA: Dobrovolní hasiči ve Frýdku-Místku se 
konečně dočkali nové cisternové automobilové stříkačky, 
která vyhovuje všem současným předpisům a požadavkům 
na dokonalou akceschopnost hasičů.  Radnice na 12. ledna 
od 9 dp 12 hodin plánuje, že se toto vozidlo představí se 
vší parádou a ukázkou hasičských dovedností na frýdeckém 
náměstí.   Foto: Petr Pavelka
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Týden od 23. listopadu byl ve 
školní družině opravdu „ČER-
TOVSKÝ“. Děti tvořily masky, 
rohy, malovaly čerty a čertice a 
těmi pak zdobily herny a chodby. 

Týden vyvrcholil celodružino-
vými ČERTOVINAMI, na které 
byly pozvány všechny děti z 1. 
stupně. Zde měli naši čertíci a 

Čertovský týden na DEVÍTCE
čertice opravdový rej – tančili, 
soutěžili a veselili se. Tentokrát 
patří zvláštní poděkování paní 
Petronele Martikánové, která 
zajistila pro děti sladké odměny 
a „pitný režim“ a tatínkovi naší 
Nikolky, panu Davidu Havráno-
vi, který vedl diskotéku.

Vychovatelky ŠD

Užili jste si pěkného Mikuláše? 
Byli čerti vaší noční můrou? To 
kdybyste chodili do školky Beruš-
ky nebo do školky K Hájku, strach 
z pekla by vás v okamžení opustil 
a výborně byste se při svátku sv. 
Mikuláše bavili. My, holky ze 7.A 
z 9. ZŠ, totiž máme smysl pro 
humor a originální nápady.

Když jsme vstoupily do dveří 
školky, upřely se na nás ztichlé 
a užaslé dětské oči. Některé děti 
v naší čertovsko-andělské spo-
lečnosti lesklýma očima překva-
peně zamrkaly. Čerti vypadali 
opravdu hrůzostrašně. Andělé 
naopak hladili svou nebeskou 
laskavostí. Jakmile však spus-
tila čertovsky veselá hudba, po 
slzičkách nebylo ani památky.

Děti viděly, jak to vypadá, když 
tři andělé a sedm čertů tancuje 
aerobikovou sestavu na píseň Bar-
bie Girl. Co teprve, když se začaly 
hrát hry! Děti si vyzkoušely skákání 
v čertovském pytli, prolézaly obručí 
s balónkem pod bradou, jezdily na 
šlapadlech. To byste nevěřili, jak 

Mikulášské dovádění s DevítkouMikulášské dovádění s Devítkou

těžké je rozeznat chuť pomeranče 
od jablka, když máte zavázané oči 
šátkem. Vyzkoušejte si náš čertov-
ský úkol.

Mikulášské dovádění vrcholilo 
při rozdávání balíčků a novinové 
válce. Ta děti bavila nejvíce. 
Zjistily, že trefit čerta mezi rohy 
novinovou kuličkou není zas tak 
těžké, a pořádně si svůj útok na 
pekelníky užívaly. 

Ale to už nastal čas loučení. 
Od některých dětí jsme dostaly 
vlastnoručně namalovaný obrá-
zek čerta, anděla a Mikuláše 
– naše podobizny. Slíbily jsme 
našim malým novým kamará-
dům, že s obrázky vyzdobíme 
pekelné a nebeské příbytky. 
Věříme, že se děti dobře bavily. 
My jsme se radovaly s nimi. 

Kateřina Lahnerová

Žáci Střední a Základní školy 
na ulici Pionýrů 767 ve Frýdku-
-Místku v úzké spolupráci s Měst-
skou knihovnou ve Frýdku-Míst-
ku se již letos počtvrté zapojili do 
dlouhodobého projektu Českého 
výboru pro UNICEF „Adoptuj 
panenku, zachráníš dítě.“

Cílem tohoto projektu je 
získat finanční prostředky pro 
celosvětovou očkovací kampaň 
za pomocí symbolu, který znají 
všechny děti i všichni dospělí 
– panenky. Panenka představuje 
skutečné dítě, které bude v rámci 
uvedené kampaně proočkováno 
proti šesti smrtelným nemocem.

Ve středu 5. prosince žáci pře-
dali 12 vlastnoručně ušitých pane-
nek v Modrém salónku Městské 
knihovny paní ředitelce Mgr. Hruš-
kové, prostřednictvím které budou 
nabízeny široké veřejnosti.

Adoptuj panenku, zachráníš dítě
V rámci této akce děti před-

vedly i program, zpívaly, recito-
valy a zahrály hostům i divadlo.

Je třeba připomenout, že tvůr-
ci panenek jsou děti handicapo-

vané, jejichž vzdělávání vyžadu-
je speciální pomůcky, metody 
i přístup. O to je pomoc těchto 
dětí dětem jiným cennější.

Eva Černohorská

Den otevřených dveří v Základní škole
a mateřské škole Frýdek-Místek, Lískovec

Zveme všechny rodiče, kteří zvažují možnost výuky svých dětí na ZŠ a 
MŠ Frýdek-Místek, Lískovec, na dny otevřených dveří 10. a 24. ledna 

2008. Máte možnost prohlédnout si školu, vstoupit do hodin, s vedením 
školy probrat podmínky výuky, zájmovou činnost a další, co vás zajímá. 

Škola bude přístupná pro veřejnost vždy od 8 do 14 hodin.
                                                              Mgr. Jan Petr, ředitel školy

Na ZŠ a MŠ F-M, El. Krás-
nohorské 2254 (5. ZŠ) proběhlo 
15. listopadu mezinárodní sou-
těžní setkání v rámci finálového 
kola naší mezinárodní soutěže 
„Tvorba multimediálních prezen-
tací Moravskoslezského kraje“. 

Finálové kolo bylo spojeno s 
přehlídkou 15 vybraných multi-
mediálních prezentací o MS kraji. 
Všichni soutěžící museli svou 
multimediální prezentaci před 
mezinárodní komisí představit, 
prezentovat a obhájit. Soutěžilo 
se ve třech kategoriích – Nejlepší 
česká, polská a slovenská multi-
mediální prezentace. Také byla 
vybrána nejlepší multimediální 
prezentace ze všech kategorií 
jako celkově nejlepší soutěžní 
práce. Všichni soutěžící vybrali 
svou prezentaci podle hlasování 
publika. Finálové kolo bylo pokra-
čováním prvního kola naší mezi-
národní soutěže, tohoto prvního 
kola se zúčastnilo 86 soutěžních 
multimediálních prezentací z Pol-
ska, Česka a Slovenska. Sou-
těžní multimediální prezentace 
jsou vytvořeny v jazyce českém, 
polském, slovenském a anglic-
kém. Každá soutěžní prezentace 
musela obsahovat pět závazných 
témat o Moravskoslezském kraji. 
Naše mezinárodní soutěž probí-
hala od března do listopadu 2007 

Mezinárodní soutěžní setkání na 5. ZŠ
pod záštitou paní primátorky Evy 
Richtrové a byla vyhlášena pro 
základní školy a víceletá gymná-
zia z Česka, Polska a Slovenska. 
Mezinárodní komise rozhodla, že 
celkově zvítězila ze všech kate-
gorií multimediální prezentace z 
Polska, Gimnazjum nr1 w Cies-
zynie autorů Ania Vysocká, Domi-
nika Worek, Janusz Grobosz a 
Maciej Kloda. Všechny kompletní 
výsledky finálového kola včetně 
informací o mezinárodní soutěži 
najdete na stránkách soutěže 
www.5zsfm.cz/soutez07. Hlavním 
sponzorem naší mezinárodní sou-
těže byla firma Tatra, a.s. Kopřiv-
nice a spolupracovali jsme také 
s naším mediálním partnerem 
– Českým rozhlasem v Ostravě. 
Velký zájem a ohlas u nás i zahra-
ničí potvrzuje, že naše realizova-
ná mezinárodní soutěž byla velmi 
úspěšná, populární a oblíbená. 
Naše mezinárodní soutěž byla 
šestkrát vysílána a prezentována 
v televizi, mnohokrát v tisku a roz-
hlase. Pokud bude možné, chtěli 
bychom na naší škole pokračovat 
v mezinárodní spolupráci v rámci 
dvou připravovaných mezinárod-
ních soutěží „Tvorba multimedi-
álních prezentací ČR“ a „Tvorba 
multimediálních prezentací EU“. 

Mgr. Pavel Olšovský,
organizátor mezinárodní soutěže

Bylo - nebylo, tak začíná většina 
pohádek. My ale začneme jinak. 
Jsou dvě princezny, jedna má šaty 
červené a druhá modré a obě patří 
do Mateřské školy Pohádka. První 
střeží mateřinku na ulici Třanovské-
ho a ta druhá na ulici Gogolova. 

Pohádky přece patří k životu 
našich dětí a navštěvovat školič-
ku právě s takovým názvem není 
jen tak. Pohádky nás provázejí na 
každém kroku a skrze ně se dětí 
učí seznamovat se s reálným živo-
tem a zapojovat se do něj. Literár-
ně se vzdělávají při pravidelných 
návštěvách v městské knihovně. 
Ve Stanici mladých turistů si zase 
vyzkoušejí odvahu a svůj fyzický 
fond. S animovanými i hranými 
pohádkami se seznamují na Nové 

Za pohádkou do Pohádky
scéně Vlast. Velkým zážitkem jsou 
pro děti návštěvy Divadla loutek v 
Ostravě. Každá třída naší školičky 
připomíná pohádkovou komnatu 
vyzdobenou uměleckými dílky, 
které vytvořili její malí obyvatelé.

V září a říjnu naši školku oblé-
hali barevní draci z papíru a další-
ho materiálu. V listopadu se tady 
proháněla nejrůznější halloween-
ská strašidla, potvůrky z přírodnin, 
pohádkové postavičky z kaštanů, 

žaludů a podzimních listů.
A nyní v adventním čase se 

tu line libá vůně z medových 
perníčků, které si děti tvoří dle 
vlastní fantazie, či v podobě 
čertíků. Vyrábějí se nejrůznější 
ozdoby a dárečky na Vánoce a 
všichni jsou v tajemném očeká-
vání, co nám ten sváteční měsíc 
prosinec přinese. Tak neváhejte 
a pojďte s námi do Pohádky. 
Radmila Lukášková, ředitelka

Žáci 9. třídy ZŠ Lískovec se 26. 
listopadu zapojili do projektu Jeden 
svět na školách – Příběhy bezpráví. 

Cílem projektu je prostřed-
nictvím projekcí dokumentár-
ních filmů, následných diskusí, 
simulačních her a interaktivních 
metod výuky vychovávat mladé 
lidi k tolerantní komunikaci a 
vzdělávat je v oblasti ochrany 
lidských práv. Je totiž nezbytné 
obracet pozornost mladých lidí 
k přemýšlení o hodnotách ote-
vřené, tolerantní a demokratic-
ké společnosti. 

Příběhy bezpráví – Jeden svět na školách
Příběhy bezpráví je celorepub-

likový projekt, který má upozornit 
na 50. léta minulého století, přes-
něji se dotýká problematiky poli-
tických vězňů. Naši žáci zhlédli 
dokumentární film Ztracená duše 
národa, ztráta slušnosti známé 
režisérky Olgy Sommerové a 
vzápětí následovala beseda se 
členy Konfederace politických 
vězňů, předsedou KPV p. Ježem 
a p. Vaškem, kteří svými vlastní-
mi zkušenosti prohloubili znalosti 
žáků o dané problematice.

(Pokračování na straně 5)
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(Pokračování ze strany 4)
Tímto bych chtěla jménem 9. 

třídy hostům poděkovat za jejich 
vyprávění a i přesto, že hovořit o 
svých zkušenostech bylo obtíž-
né, podařilo se jim zaujmout.

Na závěr mi dovolte uvést reak-
ci žákyně 9. třídy Evy Střelcové na 
besedu a film samotný: „Každý 
člověk, který byl v té době trestaný, 
může říct, co je to za peklo, které si 
prožil. Sama si nedokážu předsta-
vit, jaký by to pro mě byl život bez 
rodiny a domova v koncentračním 
táboře. Nikdy nedokážu pochopit 
jednání tehdejších lidí.“

Mgr. Martina Šebestová

Příběhy bezpráví – Jeden svět na školách

Školní časopis
Ve škole začala v letošním roce 

opět pracovat redakční rada škol-
ního časopisu Sedmík. Redaktoři 
připravují pro své kamarády zába-
vu, soutěže, kvízy, píší o zajíma-
vých novinkách na škole.

Do časopisu mohou svými 
nápady a náměty samozřejmě při-
spívat všichni žáci, pro ty nejmen-
ší je určena příloha Sedmíček.

Sbírka na pomoc
nemocným dětem

Také v letošním školním roce 
nezapomínají žáci na nemocné 
děti. Pořádají každý měsíc ve tří-
dách peněžité sbírky. To, kolik tří-
dy v jednotlivých měsících vybra-
ly, si mohou ověřit na nástěnce 
ve vestibulu školy. Každý měsíc 
tam p. uč. Michálková dopisuje 
částky, kterými třídy přispěly.

Na konci školního roku pak 

Na „Sedmičce“ se stále něco děje
Žáci školní družiny ve Frýdku-

-Místku, Lískovci se zapojili do 
mezinárodního programu Globe.

Globe je mezinárodní dlouho-
dobý program, do kterého je v 
současnosti zapojeno 110 zemí.

Žáci s využitím jednoduchých 
vědeckých postupů mohou 
pozorovat vývoj počasí, měřit 
kvalitu ovzduší a vody, zkoumat 
lesní porosty a půdní vlastnosti.

Na naší škole jsme se rozhodli 
zapojit do tohoto programu i žáky 
ve školní družině. Postupujeme 
malými krůčky, snažíme se již 
u žáků 1.-4. tříd vzbudit zájem 
o přírodu a získat k ní kladný 
vztah, poznávat přírodní ekosys-
témy v okolí školy a v okolí jejich 
bydliště. Žáky práce v programu 
Globe baví, jsou nadšeni, že i oni 
se mohou podílet na světovém 
průzkumu planety formou prak-
tických a jednoduchých měření 
kvality životního prostředí.

Začali jsme meteorologií. Žáci 
školní družiny provádějí denní 
měření a zapisování teplot a vlh-
kosti vzduchu. Je to pro ně nové 
a zajímavé, seznamují se s no-
vými pojmy (okamžitá, minimální 

Mezinárodní program Globe v LískovciMezinárodní program Globe v Lískovci

a maximální teplota). Se školní 
družinou spolupracují i žáci vyš-
ších ročníků (prohlubují se tak i 
vzájemné vztahy mezi mladšími 
a staršími žáky), kteří naměřená 
data odesílají prostřednictvím 
internetu do databáze v USA. 
Mezinárodní zpracování garan-
tuje NASA (National Aeronautics 
and Space Administration).

Žáci mají možnost využívat 
jak zpracovaná data všech 
účastníků projektu, tak profesio-
nální data z NASA ve výuce.

Kromě měření se žáci školní 
družiny zabývají i dalšími oblast-

mi životního prostředí. Hravou, 
soutěživou formou nebo prací 
ve skupinách se seznamují 
například s tématy, jako je kolo-
běh vody v přírodě, rozložení 
zásob vody na Zemi, využívání 
vody z různých zásob atd., žáci 
se snaží porozumět vzájem-
ným vztahům mezi jednotlivými 
složkami přírody, stávají se tak 
„malými odborníky“.

Pokud se nám ve školní druži-
ně podaří, aby si žáci vytvořili klad-
ný vztah k místu, kde žijí, potom 
zapojení do programu Globe stojí 
za to!  Danuše Ševčíková

Ve dnech 19. a 20. listopa-
du se na náměstí Svobody 
uskutečnila akce pořádaná 
společností ČEZ, která je nej-
větším dodavatelem elektřiny 
nejen v České republice, ale i 
ve střední a východní Evropě.

Jestliže víte, proč svítí beruška 
nebo co potřebují tepelné a jader-
né elektrárny ke své produkci, 
mohli jste na tyto otázky odpo-
vědět a jako odměnu za těžce 
vykonanou práci od pracovníků 
ČEZ dostat energetický nápoj na 
posilněnou, propisku, nafukovací 
balonek, nebo dokonce úspor-
nou osmnáctiwattovou žárovku 
značky PHILIPS. 

Tuto žárovku v hodnotě 170 
Kč byste však získali pouze za 
vyplnění všech odpovědí správně. 
Říkáte si, proč za ni vyhazovat tolik 
peněz, když stojí osmkrát více než 
její kolegyně žárovka obyčejná? 

Akce ČEZ byla poučná
To proto, že má osm let životnost 
a ušetříte s ní 5x více energie. 

Ti, kteří už doma několik 
úsporných žárovek mají, energy 
drink jim dělá špatně, žádnou 
propisku nepotřebují a z balon-
ku už dávno vyrostli, si mohli 
s pracovníky společnosti ČEZ 
jednoduše popovídat, dozvědět 
se o elektrárnách pár věcí nebo 
se případně domluvit na nějaké 
smlouvě. A pro potěšení těch 
nejmenších byli připraveni od 
čtyř hodin klaun a kouzelnice.

Pro ty, kteří o této akci 
nevěděli nebo neměli čas se jí 
zúčastnit a žárovku by chtěli, 
mám jednu útěchu: nezoufejte, 
i když ušetřit 170 Kč se vyplatí, 
myslím, že investice není tak 
velká a nebude pro vaši domác-
nost zbytečná! Martin Zapletal 
žák 9. A třídy Základní školy
  Frýdek-Místek, Pionýrů 400

celou sumu, doplněnou o pří-
spěvky kantorů, odešle na konto 
onkologického oddělení nemoc-
nice v Ostravě-Porubě.

Vánoční jarmark
Den plánovaného vánočního 

jarmarku se blíží mílovými kroky, 
a tak se na něj všichni na Sed-
mičce zodpovědně připravují. 
„Sešel se také školní parlament 
a zástupci jednotlivých tříd se 
na schůzce radili a dohadovali, 
co které třídy na jarmark připra-
ví,“ řekl Roman Kutěj, který má 
funkci informátora parlamentu. 
Jarmark se uskuteční 14. pro-
since v odpoledních hodinách v 
prostorách jídelny 7. ZŠ. Přijďte 
se na chvíli zastavit v předvá-
nočním shonu a potěšit se pří-
jemnou a klidnou atmosférou. 
Jste srdečně zváni.

Čtvrtek 22. listopadu byl pro 
žáky Základní školy Naděje odliš-
ný od běžných školních dnů. V p 
růběhu první vyučovací hodiny se 
všichni žáci sešli v jedné učebně a 
s velkým napětím očekávali příjezd 
hasičského sboru z Frýdku-Místku. 
Jakmile členové hasičského sboru 
vešli do třídy a představili se, zvída-
ví žáci se ihned vyptávali na různá 
úskalí jejich nelehké profese. Žáci 
si mohli vyzkoušet hasičské hel-
my a další hasičskou výbavu. Po 
krátké besedě se všichni rozešli do 
svých tříd a hasiči ve svých vozech 
odjeli. Ve třídě jsme se zdrželi 
jen chvíli a už jsme slyšeli zvolá-
ní: „Hoří, hoří!“ Všichni se snažili 
v rámci poplachu co nejrychleji 
opustit budovu školy a evakuovat 
se na nedaleké parkoviště. Vzápětí 
přijela dvě hasičská auta a hasiči si 
nacvičili vyproštění imobilních žáků 
z budovy naší školy. Před školou 
se vznášel oblak kouře, který v nás 
všech vyvolával nepříjemné pocity. 
Když bylo po všem, oddychli jsme 
si, protože šlo pouze o cvičný 
zásah hasičského sboru. Kladně 
oceňujeme profesionální přístup 
hasičského sboru a zdárné zvlád-
nutí celé akce. Na závěr měli žáci 
možnost prohlédnout si hasičskou 
techniku a dokonce si vyzkoušet, 
jak se v hasičském voze sedí. Pro 
některé žáky, zvláště imobilní, to 
byl skutečně výjimečný zážitek, 
na který budou dlouho vzpomí-
nat. Po odjezdu hasičů si žáci 
své dojmy sdělovali ve třídách a 
všichni si už jen přáli, aby k žád-
né podobné skutečné události v 

Cvičný požární poplach v Naději

naší škole ani okolí nedošlo. Mgr. Marcela Romanová

Odpoledne plné nových 
poznatků a zábavy připravili 
učitelé prvního a druhého stup-
ně z frýdecko-místecké základ-
ní školy Jiřího z Poděbrad pro 
budoucí školáky a jejich rodiče 
ve čtvrtek 29. listopadu.

Dveře Jedenáctky byly pro 
veřejnost otevřené již od rána. 
Zájemci se mohli přijít podívat 
přímo do výuky. Odpoledne bylo 
určeno těm nejmenším. Na dob-
rodružné cestě za poznáním děti 
plnily nejrůznější úkoly. Seznámily 
se s interaktivní tabulí SMART-
BOARD, v učebně přírodopisu 
je zaujal koutek živé přírody, v 
počítačové učebně si společně s 
rodiči vyzkoušely výukové progra-
my pro nejmenší. Tříletá Kristýnka 
Peterková vybarvovala na počí-
tači Jeníčka a Mařenku. „Vyberu 
si asi fialovou pastelku,“ řekla se 
zájmem a dál zápasila s myší. 
Budoucí sportovce zaujaly ukázky 
sportovní gymnastiky, volejbalový 
trénink nebo i docela obyčejné 
skoky v pytli či šplh po provazové 

Den otevřených dveří na Jedenáctce
síti a házení na cíl. Jiným se líbily 
zpívánky, malování, barevný svět, 
úlohy pro šikovné ruce nebo vese-
lá angličtina. Úkoly zaměřené na 
šikovnost a zručnost rozvíjely dět-
skou fantazii a mnozí z předškolá-
ků se na první školní dny už těší. 
Patří k nim i Filip Kubíček, který 
zatím chodí do školky. „Nejvíc se 
těším na český jazyk a psaní. 
Napíšu mamince dopis. Ježíškovi 
jsem ho tentokrát jenom nalepil, 
protože ještě neumím psát, ale to 
nevadí,“ chválil se Filip a pokra-
čoval: „Chodíme tady do školy s 
maminkou do knihovny, hodně 
čteme, hlavně Sluníčko.“

Den otevřených dveří pořá-
dají na Jedenáctce již několik 
let. „Naším cílem je především 
propagace školy a ukázka jejího 
moderního vybavení. Chceme, 
aby se rodiče společně s dětmi 
seznámili se zázemím školy, 
metodami a formami naší prá-
ce,“ uzavřela zástupkyně pro 
první stupeň Táňa Janošcová. 

Renata Spustová
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Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

Aquapark na Olešné

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu
Cena čipového náramku 150,00 Kč
Min. výše prvního nabití 500,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Plavání veřejnosti
Pondělí 15.00 - 19.00 - KENNY
Úterý 15.00 - 16.00 - plav. kroužek
Středa 17.00 - 19.00 v hodi-
nových intervalech
 20.00 - 21.00
Čtvrtek 15.00 - 19.00 - KENNY
 20.00 - 21.00
Pátek  15.00 - 16.00 - plavecký 
kroužek pro děti neplavce
16.00 - 17.00 - plav. kroužek
18.00 - 19.00 - plavání pro dospělé 
neplavce, 19.00 - 20.00

Ceny:
Dospělí 30 Kč, Děti do 10 let 20 
Kč, Záloha na klíč 20 Kč

Bazén na 11. ZŠ
Bazén uzavřen v období školních 
prázdnin, státních svátků,s ani-
tárních dnů a havárie. 
Telefon - bazén: 558 425 538 - 
kancelář: 558 425 520

Plavenky:
Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky: 20 vstupů - 500,-
Platnost plavenky je omezena 
do 26. 6. 2008. Plavenky (per-
manentní vstupenky) proplácejí 
zájemcům zdravotní pojišťovny.

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné 
na abonentku je levnější než 
jednorázové vstupné)
- žádné fronty (abonent se 
nezdržuje ne recepci platbou 
za vstup a rovnou vstupuje přes 

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

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – PROSINEC 2007
15. 12. 08:30 – 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
16. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
19. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
22. 12. 08:30 – 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
23. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
25. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
29. 12. 08:30 – 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
30. 12. 16:00 – 18:00 h. silvestrovské bruslení s diskotékou

BEZ NADĚJE DO ODVETY: Frýdek-Místek-Olomouc 0:3 (-17,
-17, -20) – 1. čtvrtfinále Českého poháru.      Foto: Petr Pavelka

Luxus dvou týmů si mohl 
dovolit fotbalový ročník 2000 na 
domácím turnaji KOOPERATIVA 
CUP, který se uskutečnil v sobo-
tu 8. listopadu. Sice se pobily až 
o konečné 7.-8. místo v turnaji, 
hlavním přínosem ovšem byly 
cenné získané zkušenosti proti 
často zvučným soupeřům. 

Áčko odehrálo ve skupině 
vyrovnané zápasy, začalo prohrou 
3:2 s 1. Valašským FC a o jedinou 
branku 2:1 prohrálo i s Třincem. 
Pak přišel zápas s Baníkem Ostra-
va, kde kluci dlouho vedli 2:1, ale 
nakonec po smůlovatě nastře-
lených tyčích prohráli 4:2. Chuť 
si spravili v zápase o konečné 
umístění proti béčku Frýdku-Míst-
ku, kterému to jako by spočítali 
za o trošku lehčí skupinu a vyhráli 
jednoznačně 9:2. Béčko se ve své 
skupině drželo, prohrálo sice s 
Olomoucí 6:1 a s Vítkovicemi 3:0, 
ale vybojovalo bodík za bezbran-
kovou remízu s Bílovcem. 

Sportovní ředitel frýdecko-mís-
teckého klubu Radomír Myška 
ocenil rodiče za organizační strán-
ku turnaje a trenérské duo Raška-
-Šmíd za přístup k turnaji, v němž 
dalo rovným dílem příležitost všem 
svěřencům. „Trenéři točili jednotli-
vé čtyřky pravidelně, na rozdíl od 
trenérů jiných týmů, kteří se pře-

KOOPERATIVA CUP přípravky 2000
ce jen více honili za výsledkem a 
nevytěžovali své hráče rovnoměr-
ně. Já si takového přístupu cením,“ 
hodnotil Radomír Myška. 

Střelci „A“: Kubala 4 (oce-
něn jako nejlepší hráč turnaje), 
Dryák 3, Pavelka a Bystroň po 2, 
Lasák, Zima a Novák po 1.

Střelci „B“: Daněk 2, Papaj 1. 
V turnajových úspěších pokra-

čuje ročník 1999, který vyhrál turnaj 
v Třinci (nejlepší brankář turnaje 
Honza Filipec a střelec Erik Smítal). 
Prvenství získal také ročník 1995 
na svém domácím turnaji.  (pp)

ROČNÍK 2000: Frýdecko-místec-
ká přípravka bojovala na domá-
cím turnaji.  Foto: Petr Pavelka

Hokej ve VSH
sobota 15.12. 6+7 Orlová 10:00-13:45 
sobota 15.12. Muži Horní Benešov 17:00-19:15
neděle 16.12. 4+5 Nový Jičín 09:00-12:00
neděle 16.12. Dorost Kroměříž 13:30-15:45
pátek 21.12. Jun Kroměříž 18:30-20:45
sobota 22.12. 8+9 Kopřivnice 10:00-13:45
St-čt 26-27.12. 6. třída Turnaj za účasti F-M, Záhřeb 
(Chorvatsko), Waršava (Polsko), Bánská Bystrica (Slovensko)
Začátek 26.12. v 10:30-18:30, 27.12. v 9:00-18:00
Pá-so 28-29.12. 9.třída Turnaj za účasti F-M, Záhřeb 
(Chorvatsko), Waršava (Polsko), Trnava (Slovensko)
Začátek 28.12. v 10:30-18:30, 29.12. v 9:00-18:00

Dne 23. a 25. 11. Střední 
průmyslová škola ve Frýdku-
Místku pořádala středoškol-
ské hry v odbíjené chlapců a 
dívek. 

Zástupce pořadatele Danuše 
Górecká, která působí na škole 
jako středoškolská profesorka, 
říká: „Za posledních pár let jsme 
si zvykli na opravdu hojnou účast 
škol i na velmi kvalitní úroveň 
všech utkání. Chlapci tak trochu 
dostihli děvčata v účasti i ve 
výsledcích. Svědčí to o tom, že 
v našem okrese a především ve 
Frýdku-Místku pracují velmi dob-
ře oddíly volejbalu, které vycho-
vávají další generace mladých 
volejbalistů a volejbalistek.“

Letos se zúčastnilo celkem 
15 škol, 9 v kategorii dívek, 10 v 
kategorii chlapců.

Ke zdárnému průběhu turna-
je také přispělo dobré sportovní 
zázemí Střední průmyslové ško-
ly, která získala už před rokem do 
svého vlastnictví sportovní halu.

Vítězství si v kategorii děvčat 

Středoškolské sportovní hry ve volejbalu znají své vítěze
odnesly dívky z Gymnázia a 
SOŠ ve Frýdku, druhá skončila 
Obchodní akademie a třetí příč-
ku vybojovalo družstvo Gymná-
zia Frýdlant.

Po obrovském boji, kdy roz-
hodoval v konečném účtování 
každý úspěšný míč, podílem 
bodů vyhrála středoškolské 
hry Střední škola strojírenská 
a dopravní, Lískovecká, na 
druhém místě skončila domácí 
Střední průmyslová škola. Třetí 
místo v kategorii chlapců získala 
Obchodní akademie.

„Chtěla bych závěrem ocenit 
práci učitelů tělesné výchovy 
především na školách, které 
se pravidelně zúčastňují tohoto 
turnaje: Nejenže dokážou využít 
práce volejbalových oddílů, ale 
také umí přitáhnout a zapálit pro 
tento krásný, 
ale technicky 
velmi náročný 
sport další nad-
šence. Na vět-
šině těchto škol 
pracují kroužky 
odbíjené, někde 
pořádají volej-
balový maratón 
a volejbalovou 
ligu tříd, nebo 
turnaj smíše-
ných družstev 
pro neregistro-
vané hráče a 
hráčky. Na naší 

škole konkrétně kromě volejba-
lového kroužku pořádáme tra-
diční Vánoční turnaj smíšených 
družstev, stejně jako sportovní 
den ve stejné disciplíně. To vše 
by samozřejmě nebylo možné 
bez podpory ředitelství školy,“ 
dodává Dana Górecká.

A co dodat závěrem? Říká 
se, že nejvíce táhnou příklady. 
Možná i do této kategorie patří 
už tradiční turnaj učitelů ve volej-
balu smíšených družstev. Toho 
letošního, který se jako vždy 
konal na Základní škole Jiřího z 
Poděbrad, se zúčastnilo 6 týmů 
ze středních i základních škol. 
Všem, kteří rádi hrají volejbal a 
umí i pro jeho propagaci něco 
udělat, přejeme hodně elánu 
a vytrvalosti i v nadcházejícím 
novém roce.

VÍTĚZNÁ ŠKOLA: Střední škola strojní a dopravní.

Solná jeskyně Polikliniky-
Místek upozorňuje zájemce 
o pobyt, že téměř všech-
ny zdravotní pojišťovny 

významnou částkou přispí-
vají na úhradu permanentek 

dětem i dospělým.
Tel.: 558 900 117
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3. listopadu proběhla na 
7. základní škole aerobiková 
soutěž s názvem Aerobikstar, 
kterou pořádalo regionální 
centrum Sport pro všechny a 
dětský aerobikový klub Flash 
TJVP Frýdek-Místek. Byl to již 
třetí ročník Aerobikstar, která 
je velmi oblíbená a chválená, 
a proto i letos se zúčastnily 
soutěže děti z Frýdku-Míst-
ku, Lískovce, Ostravy, Kop-
řivnice, Havířova, Orlové a 
Karviné. 

Nové prostory uvítali diváci, 
kteří měli své pohodlí a dobrý 
výhled na celé dění z tribuny. V 
průběhu konání mohli příchozí 
zhlédnout vystoupení Egypťa-

Podzimní sezóna aerobiku
nek a Bublinek klubu Flash 
TJVP Šárky Číhalové a vystou-
pení gymnastek s choreografií 
Osudová, kterou vytvořila Pea-
dr. Pavla Rašková. 

Soutěžící uvítali změnu v 
zařazení do kategorií, neboť 
letos poprvé byla soutěž rozdě-
lená na profi kategorii, což jsou 
děti, které se věnují výkonnost-
nímu aerobiku a jsou registrová-
ni u Českého svazu aerobiku, a 
rekreační kategorii, kde si mohly 
zasoutěžit děti, které trénují 
aerobik například jen jednou 
nebo dvakrát týdně. 

Pro nejmenší 4-8 let byla 
vypsána kategorie B0. Aby se 
děti nenudily do předávání cen 

a diplomů, mohli si v prostorách 
prezentace kreslit a hrát pexeso, 
což ocenily všechny děti z této 
kategorie. 

Na celé soutěži bylo krásné, 
že všichni dostali nějakou odmě-
nu. Finalisté obdrželi encyklope-
dii na DVD a podle věku další 
cenu od Hypernovy. Sladkou 
náplast získaly i ty děti, které se 
do finále nedostaly, v podobě 
perníčku od firmy Penam.

Poděkování patří organizá-
torům soutěže, a to ředitelce 
soutěže Šárce Číhalové za 
skvělou organizaci a přípravu, 
hlavní rozhodčí Martině Merto-
vé za nejen nelehký úkol vybrat 
vítěze, ale taktéž se podílela na 
přípravě soutěže. Do soutěže 
se zapojili i rodiče dětí z Flash 
TJVP, za což jim také patří vel-
ké poděkování stejně jako všem 
sponzorům.

Děvčata z Flash TJVP obsa-
dila tyto příčky:

v kategorii B2 
1. místo Eva Kubalová 
3. místo Jana Šimíčková, 

v kategorii B3 
1. místo Barbora Blahutová
2. místo Karolína Celbová 
Dne 10.11. 2007 proběhlo v 

Kopřivnici kvalifikační kolo dětí 
fitness na republikovou soutěž, 
která se bude konat v lednu v 
Brně. I zde dívky z našeho klubu 
byly úspěšné.

2. místo – Šimíčková Jana 
(kat. mladší)

2. místo – Blahutová Barbora 
(kat. starší)

5. místo – Papřoková Tereza 
(kat. přípravka)

6. místo – Strakošová Eliška 
(kat. mladší)

Postupující na republikové 

finále: Šimičková Jana, Blahu-
tová Barbora, Mikulčíková Eva, 
Papřoková Tereza, Pokorná 
Sylvie, Strakošová Eliška, Špač-
ková Adélka, Heinrichová Kateři-
na, Stopková Natálie, Hrušková 
Marie, Pokludová Jana, Rzidká 
Michaela, Bílasová Klára, Koho-
tová Barbora, Pavlásková Dana, 
Pustková Barbora, Němcová 
Karin, Celbová Karolína, Švrči-
nová Jana, Kičmerová Denisa.

Jelikož favoritka soutěže 
onemocněla, jela se kvalifikovat 
o týden později do Otrokovic, 
kde podle očekávání zabodo-
vala tímto výsledkem: 2. místo 
– Kubalová Eva (kat. starší).

Z ATLETIKY
Běžci ukončili sezónu

Přátelé běhu ukončili běžeckou 
sezónu v našem městě. Poslední 
závod letošního roku pro ně připravil 
atletický oddíl TJ Slezan Frýdek-
Místek. Za vcelku solidního počasí 
se v neděli 9. prosince v areálu 
stadionu konal 24. ročník Předvá-
nočního běhu. Na startu se sešla 
stovka běžců všech věkových kate-
gorií. Na mládež čekal okruh dlouhý 
560 m. Ve svých kategoriích zvítězili 
Helena Benčová a Zdeněk Martinák 
(98 a ml.), Blanka Hünerová a Mira 
Benčo (96-97), Katka Klepáčová 
a Jakub Zemaník (94-95), Ivana 
Matušková a Petr Lukeš (92-93), 
Jitka Hanzelková a Roman Říha 
(dorost). Pro dospělé byl připraven 
okruh 750 m, který absolvovali muži 
10x a ženy 4x. Mezi ženami si nej-
lépe vedla domácí Ivana Matušková 
před Natálií Pszczolkou z Polska a 
Ludmilou Šokalovou. Mezi muži 
jasně zvítězil Peter Mikulenka před 
Miroslavem Lepíčkem (oba Slezan) 
a Alešem Mikem (AK Kroměříž). 

Atletické sportovní
centrum mládeže 

Při Českém atletickém svazu 
je vytvořeno Sportovní centrum 
mládeže. Zařazeným sportovcům 
je věnována zvýšená pozornost 

a vždy na jaře a na podzim jsou 
do něho zařazováni talentovaní 
atleti ve věku 15 až 22 let. 

Pro příští rok se do výběru nejlep-
ších mladých atletů z celé republiky 
prosadilo 13 atletů Slezanu Frýdek-
Místek. Jsou to: Adéla Marková 
(800 m), Dita Janíková (překážky), 
Petr Lukeš (3000 m), Dimitris Kri-
stalas (1500 m př.), Michal Štefek 
(překážky), Jana Lepíková (kladi-
vo), Martin Trybula (výška, dálka), 
Tomáš Franta (100, 200 m), Roman 
Říha (chůze), Miroslav Lepíček (800 
m), Tomáš Filipec (800), Nikola Hor-
ňáčková (překážky) a Ivana Matuš-
ková (1500 m). 
Atleti Slezanu v reprezentaci 

Konec atletické sezóny je vždy 
ve znamení tvoření reprezentač-

ních družstev pro sezónu následu-
jící. Letošní rok se atletům Slezanu 
Frýdek-Místek nesmírně vydařil, a 
to se promítlo rovněž v nominacích 
do reprezentace ČR na rok příští. 

Mezi atletickou elitu se zařadil 
Peter Mikulenka (3000 m př.), kte-
rý je jedním ze dvou českých běž-
ců se šancí nominovat se na olym-
pijské hry v Pekingu. Do výběru na 
mistrovství světa juniorů se dostal 
Roman Říha v chůzi na 10 km a v 
širším výběru české reprezentace 
jsou rovněž dorostenci Petr Lukeš 
(3000 m) a Dimitris Kristalas (1500 
m př.). Samozřejmě, že všichni 
nominovaní budou muset potvrdit 
svou výkonnost v příštím roce a k 
tomu směřuje jejich tvrdá příprava, 
která již byla zahájena.

Z HOKEJE
JUNIOŘI

HC Kometa Úvoz – HC Frýdek-
Místek 2:4 (0:2,2:0,0:2)
Branky: 3.Smondek (Jan Barčák), 
10.Kucer (Sluštík, Pírek), 52.Čára 
(Sluštík), 58.Čára (Matzke)
HC Frýdek-Místek – Spartak 
Pelhřimov 4:2 (2:0,1:2,1:0)
Branky: 7. Motyka (Štochl, Cha-
loupka), 17. Čára, 36. Motyka 
(Fic), 56. Kucer (Čára, Langer)

DOROST
HC Frýdek-Místek – HC Jestřábi 
Prostějov     5:2  (2:0,1:2,2:0)
Branky: 9.Sovadník (trestné 
střílení), 10.Dubčák (Sovadník), 
24.Slípek (Alina, Dubčák), 53.Ali-
na (Urbaczka), 57.Sovadník
Spartak Pelhřimov – HC Frýdek-
Místek 1:2 (0:0,1:1,0:1)
Branky: 36. Kimla (Herman), 53. 
Kocurek (Müller)

SEDMÁCI

HC Kopřivnice – HC Frýdek-
Místek 8:4 (2:1,3:1,3:2)
Branky: 1.Ceniga, 31.Ceni-
ga (Volný), 47.Ceniga (Fojtík, 
Mičulka), 60.Fojtík (Rykala)
HC Kopřivnice – HC Frýdek-
Místek 6:6 (3:2,1:0,2:4)
Branky: 9.Vančo-Minařík (Huser), 
12.Fojtík (Vančo-Minařík), 43.Van-
čo-Minařík (Rykala), 49.Volný 
(Vančo-Minařík), 49.Vančo-Mina-
řík, 54.Fojtík (Volný)
HC Frýdek-Místek – TJ Nový 
Jičín 7:0 (3:0,3:0,1:0)
Branky: 1. Vančo-Minařík (Ryka-
la, Huser), 2. Veselý (Eliáš), 
10. Fojtík (Vančo-Minařík), 32. 
Veselý (Volný, Alina), 33. Foj-
tík (Vančo-Minařík), 35. Veselý 
(Machura), 53. Vančo-Minařík

3. TŘÍDA
HC Orlová „A“ - HC Frýdek-Mís-
tek „A“ 5:6 (0:0,1:1,3:0,1:5)

Fotbalisté Frýdku-Míst-
ku mají v těchto chvílích již 
po odehrané podzimní části 
MSFL. V pátek 23. listopadu si 
dva z nich pozvali na trénink 
mladší A žáci Frýdku-Místku.

Do tělocvičny na 2. ZŠ si přišli 
s kluky zatrénovat Martin Cesnek 
a Radek Antošík. „Byl to vynikající 
nápad setkat se s našimi žáčky a 
povykládat si s nimi. Já být znovu 
malý, tak bych to rozhodně také 

Třetiligoví fotbalisté trénovali s mládeží
uvítal,“ řekl k setkání brankář val-
cířů Radek Antošík. Oba fotbalisté 
si s žákovským týmem nejprve 
pobesedovali a poté se jejich role 
přesunuly na trenérskou lavici. 
„Dostali jsme kluky na tu chvíli na 
starost a dělali jim trenéry. Musím 
některé pochválit, byli opravdu 
šikovní,“ řekl Martin Cesnek. V 
souboji trenérů nakonec uspěl se 
svým týmem Cesy, ale šlo přeci 
jen o zábavu, takže Antoš z toho 

nemusel být tak smutný. „Chtěli 
bychom poděkovat za pozvání a 
klukům popřát, ať jim to v lize co 
nejlépe kope. Měli na nás spous-
tu dotazů, takže doufám, že si z 
tohoto setkání něco vzali a že o 
nich ještě v budoucnu uslyšíme,“ 
řekli na závěr oba fotbalisté. „I 
pro nás to bylo takové zpestření 
a rozhodně bych takovouto akci 
doporučil dalším svým kolegům,“ 
řekl trenér Ján Balko.
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Je to již čtyřicet let od doby, kdy 
byla Ministerstvem vnitra z objek-
tu tehdejšího hornického učiliště 
odkoupena jedna budova, ve které 
byla zřízena Škola požární ochrany. 
Je to svého druhu jediná škola v této 
republice. Jejím úkolem je příprava 
lidí pro náročnou a nebezpečnou 
práci v Hasičském záchranném 
sboru České republiky.

V šedesátých letech minulé-
ho století byla požární ochrana 
z velké části zabezpečována 
dobrovolnými jednotkami Svazu 
požární ochrany. Společenský a 
technický pokrok však vyžadoval 
změnu systému zabezpečování 
PO. Pro výkon státní správy na 
úseku požární ochrany vznikaly 
v tehdejším státoprávním uspo-
řádání „Okresní inspekce požární 
ochrany“ a pro likvidaci požá-
rů, havárií a následků živelních 
pohrom „Okresní veřejné požární 
útvary“. K odborné a specializační 
přípravě jejich pracovníků byla v 
roce 1967 rozkazem ministra vni-
tra zřízena tato škola. V počátcích 
své existence prováděla odbor-
nou přípravu jen formou kurzů. 

V praxi se však nejcitelněji pro-
jevoval nedostatek odborně vzdě-
laných řídících pracovníků všech 
úrovní. Mnoho lidí vykonávalo řídící 
funkce s maturitním vysvědčením 
ze všeobecné nebo jiné odborné 
školy. K řešení tohoto problému 

40 let odborné školy požární ochrany
bylo již v roce 1969 zahájeno 
dvouleté pomaturitní studium 
požární ochrany, které umožnilo 
lidem s maturitní zkouškou, aby 
se stali odborníky v oboru PO. 
Nedostatek odborně vzdělaného 
personálu nebylo možné nahradit 
jen pomaturitním studiem. Vzdě-
lání si potřebovali doplnit lidé, kteří 
byli pouze vyučení. Po potřebné 
přípravě bylo v roce 1977 otevřeno 
dvouleté středoškolské denní stu-
dium s maturitou. Potřeba a zájem 
byly tak vysoké, že již v roce 1979 
byla otevřena čtyřletá dálková for-
ma tohoto studia. 

Významná změna nastala v 
roce 1991, kdy bylo zřízeno čtyř-
leté denní studium mládeže. Je 
to studium ve vzdělávacím oboru 
„Požární ochrana“, které navazuje 
na základní školu jako příprava na 
výkon povolání. V každém ročníku 
se jedná vždy o jednu třídu s třiceti 
studenty. Původním cílem tohoto 
studijního programu byla příprava 
zdravých mladých mužů, odbor-
ně připravených pro zásahovou 
činnost v jednotkách Hasičského 
záchranného sboru České republi-
ky. Proto bylo toto studium určeno 
jen pro chlapce a byl zřízen pouze 
chlapecký internát. 

Studenti v průběhu studia 
podávají velmi dobré sportovní 
výsledky. Na středoškolských 
turnajích obsazují přední místa a 

mnohdy vítězí nad školami, které 
provádějí výběr sportovců z mno-
hem většího počtu studentů. 

Rovněž studijní výsledky byly 
podrobeny srovnání, díky takzva-
né maturitě nanečisto, kterou jsme 
po dva roky skládali. Ve všech 
srovnávaných kritériích jsme se 
umístili v té lepší polovině škol. 
Po skončení studia pokračuje nej-
méně jedna třetina absolventů ve 
studiu na vysoké škole.

Dalším významným momen-
tem v historii této instituce bylo 
zřízení Vyšší odborné školy 
požární ochrany (VOŠ PO). To 
se uskutečnilo změnou zřizovací 
listiny k datu 1. ledna 2002 a od 
září tohoto roku již byla zahá-
jena výuka. Od té doby abso-
lutoriem úspěšně ukončily toto 
studium již tři ročníky vzděláva-
cího programu „Prevence rizik a 
záchranářství“ a jeho absolventi 
získali označení „Diplomovaný 
specialista“ (DiS). 

V posledních dvou letech, 
zejména letos, prodělává učitelský 
sbor značnou obměnu. Ti dlouho 
sloužící, hlavně odborní učitelé, 
odcházejí na zasloužený odpoči-
nek a jsou nahrazováni mladými. 
Škola si za 40 let svého působení 
získala vysoký odborný kredit a 
já doufám, že si jej do budoucna 
udrží, nebo ještě zvýší. 

Vladimír Foldyna, ředitel

Zveme vás do drogerie ROYAL na místeckém náměstí.
Máme pro vás akci 1 + 1 v mnoha exkluzivních značkách

Nové služby 
v aquaparku

MASÁŽE
SOLÁRIUM
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Campagnuollo Barok Ancamble
vystoupí v Tiskárně Kleinwächter

Již popáté se koncem roku 
uskuteční v místecké Tiskárně 
Kleinwächter výstava betlémů 
a chybět znovu nebude ani živá 
hudba. Ta zazní na Štěpána a 
postará se o ni soubor Cam-
pagnuollo Barok Ancamble.

„Loni na Štěpána jsme tu měli 
přes tisíc lidí,“ uvedl Josef Klein-
wächter, který má betlémy jako 
svého koníčka. Největší chloubou 
je pohyblivý betlém, který obsa-
huje 108 figurek, k vidění budou 
i další. Majitel tiskárny jen doufá, 
že vánoční atmosféře pomůže 
i patřičná sněhová nadílka. „Ty 
správné Vánoce musí být se 

sněhem. Pamatuji, jak pokaždé 
napadlo půl metru sněhu a vůbec 
nejlepší bylo, když krásně křupal 
pod nohama. To byly zimy, dnes 
to není ono,“ hodnotil v předvá-
nočním čase absenci sněhu.

Soubor Campagnuollo Barok 
Ancamble tvoří interpreti působící 
v předních hudebních a kulturních 
centrech Moravy a Slezska. Ve sna-
ze o co největší autenticitu využívá 
špičkové kopie barokního varhanní-
ho pozitivu, což umožňuje provádět 
komorní hudbu i v místech, kde 
varhany nikdy nezazněly. Soubor 
vystupuje v základním obsazení: 
zpěv, housle I+II, varhany + basso 

continuo – fagot, violoncello. Pro 
malé komornější akce vystupují 
jako Trio Campagnuollo.

A co bude na repertoáru? 
Jakub Jan Ryba – Šest chvalo-
zpěvů k slavnosti Narození Páně 
– pro sólo soprán, alt a orchestr 
– Spi, spi nemluvňátko, S pastýři 
budu muzikovat, Rozmilý slavíč-
ku, Libou písničku, Milí synáčko-
vé, Ó jak plesá ve mně.

Na Štěpána 26. 12. si tedy 
můžete prohlédnout betlémy s 
živou hudbou od 14 do 17 hodin, 
bez hudebního vystoupení pak v 
neděli 30. 12. a na Nový rok 1. 1. 
od 14 do 16 hodin.  (pp)

Vladimír Merta, rodák z 
Frýdku-Místku, má za sebou 
měsíční výstavu ve frýdeckém 
Langově domě. Pod názvem 
Spirit nutil návštěvníky 
zamyslet se nad jeho nedáv-
nou instalací Watching Spirit, 
jejíž název dával dohromady 
dva protichůdné fenomény.

„Spirit je vzácně viditelný, druh 
energie, kterou spirit vyvolá, je 
nepostižitelný, leč Mertův název 
naznačuje, že něco lze snad 
zahlédnout. Ta slova představují 
perspektivu, že dívání se bude 
užitečné, dokonce to bude zkuše-
nost, která se vyplatí,“ hodnotí Mer-
tův výtvarný počin David Moos. 

Kdo zkušenost s Mertovým Spi-
ritem udělal, připadal si jako před 
televizní obrazovkou, která skýtá 
různé vjemy podle toho, z jaké 
vzdálenosti ji pozorujete. A sami 
si přitom můžete určit, který obraz 
vám vyhovuje. Zda ten realistič-
tější, s odstupem, anebo milimet-
rové pozorování práce štětce, při 
kterém máte pocit, že by se dalo 
jít ještě do větší hloubky. Jan Bala-
bán to vystihl takto: „Při pohledu na 
vystavené obrazy si vzpomenu na 
starou ruskou černobílou televizi, 
kterou jsme měli v osmdesátých 

Spirit Vladimíra Merty v Langově domě
letech, vypadala jako nádrž od 
motorky. Zrnění, zdvojené kontury, 
spíše jen tušení stínů a souvislostí, 
a přece jsme na ni vydrželi koukat 
celé večery. Něco tam bylo a zby-
tek si člověk domyslel. Tehdy jsem 
si říkal, jak úžasné by bylo, vidět 
ty filmy na pořádné ostré televizi, 
a pak jsme si koupili Sony a nic 
senzačního to nebylo. Naopak, 
zdálo se mi, že zdvojené kontury 
a tušení stínů dávalo těm pitomým 
filmům alespoň jakousi tajemnost. 
Naději obrazu.“ Jan Balabán na 
vernisáži připomněl také okamžik 
z roku 1969, kdy bylo spousta lidí 
přikovaných u obrazovek a sle-
dovali jakýsi obraz, který měl být 
botou Niela Armstronga. Byla to 
tehdy pravda? „Vždyť to podivné 
zrnění ani není skutečným obra-
zem, ale jen jakýmsi vedlejším 
produktem fyzikálních mecha-
nismů, které jsou k obrazu zcela 
lhostejné. To jen my, lidé, si z toho 
více či méně uspořádaného chao-
su úpěnlivě chceme něco vybrat,“ 
říká Balabán. 

Vladimír Merta si obrazovky 
fotografuje a pak náročnou malíř-
skou technikou vznikají jeho plátna 
s obrazy, které jej zaujaly, od holky 
z Peříčka po požár ve skladu. (pp)

TĚSNĚ PŘED VYPNUTÍM: I tato realita je pomíjivá. Foto: Petr Pavelka

Ve čtvrtek 
29. listopadu 
p r o b ě h l o 
v Galerii 
DUHA v 

prostorách ZŠ a MŠ, El. 
Krásnohorské 139, Frýdek-
-Místek zahájení soutěžní 
přehlídky výtvarných prací 
dětí mateřských škol města 
Frýdku-Místku na téma PO-
HÁDKOVÉ VÁNOCE.

Zahájení přehlídky oživilo 
vystoupení žáků naší školy. 

Galerie Duha na „Devítce“ 
Dětské práce doplnilo několik 
dřevěných plastik pana Petra 
Rumiana doplněných drobnými 
kresbičkami Aničky Rumianové.

O tom, jak děti Vánoce vní-
mají a jak je vidí svýma očima, se 
můžete přesvědčit sami. Můžete 
se přijít podívat každý den během 
dopoledne a v odpoledních hod-
inách po předběžné domluvě. 

Slavnostní vyhodnocení prací 
bude 10. ledna 2008 v 16 hodin 
v Galerii DUHA naší školy.

Mgr. A. Hrabcová

V hudebním klubu Stoun se 
uskuteční 28. prosince od 20 
hodin v pořadí už třetí pokra-
čování mini festiválku “MUSIC 
SESSION“. 

V rámci této akce vystoupí 
místní kapela „MLETÝ STAN-
DARD“, opavská kapela „HC 3“ 
a také známá frýdecko-místecká 
kapela RK 130, která v příštím 
roce oslaví 10. výročí vzniku a 
jejíž hudební styl by se dal cha-
rakterizovat jako klasický britský 
rock, smíchaný se slovanským 
smyslem pro melodičnost. 
Budete mít možnost slyšet nejen 
písně z prvního uceleného CD 
„Spyawayontse Ftooczki“.

Ve Stounu vystoupí RK 130Ve Stounu vystoupí RK 130

RK130: Frontman Jiří Tomčala. 
Foto: Miroslav Lysek

Střední škola a Základní ško-
la na ulici Pionýrů 767, která se 
věnuje výchově a výuce žáků se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami, již čtvrtým rokem spolupra-
cuje s knihkupectvím Librex na 
ulici Hlavní ve Frýdku-Místku. 

V průběhu naší spolupráce jsme 
pořádali v uvedené prodejně něko-
lik výstav. V listopadu tohoto školní-
ho roku probíhal na naší škole pro-
jekt „Andělé“. Naši žáci v hodinách 
výtvarné výchovy, pracovního vyu-
čování a estetické výchovy různými 
technikami a z různých materiálů 
vytvořili velké množství výtvarných 
prací na dané téma.

Projekt byl zaštítěn mot-
tem: „Žij a chovej se tak, aby 
Tě Tvůj anděl strážný mohl 
včas ochránit“. Projekt nebyl 
zaměřen pouze na malování a 
tvoření z různých materiálů, ale 
také na výchovu žáků ke spo-
lupráci, ohleduplnosti, toleranci 
a zamyšlení se nad základními 
životními hodnotami. 

Nejzdařilejší výtvarné práce 
byly instalovány v Librexu. Výsta-
va zde bude probíhat do konce 
kalendářního roku a bude jistě v 
adventním a předvánočním období 
vítaným zpestřením nákupů. Toto 
oznámení je zároveň naší pozván-
kou k zhlédnutí uvedené výstavy.

Andělé v Librexu

V rámci „Měsíce knihoven“ 
navštívily děti Mateřská škola 
– Skřivánek, Slezská 770, při 
ZŠ J. Čapka 2555, městskou 
knihovnu ve Frýdku.

Už od rána se těšily, co nového 
zažijí, a protože to není daleko, vydaly 

V knihovně se nejmenším líbí
se pěšky. V knihovně děti prožily pří-
jemné chvíle při čtení z knihy Pohád-
ky ovčí babičky, vyluštily hádanky o 
zvířátkách a vyrobily si pohádkovou 
ovečku z papíru. Potom si prošly 
oddělení dětské knihy a prohlédly ilu-
strované knihy o autíčkách a přírodě. 
Předškoláci byli nadšeni a z mnoha 
úst zaznělo „Tady svou maminku 
určitě zavedu“.

Domů si děti odnesly nejen 
ovečky, ale i pěkné zážitky z příjem-
ného dopoledne. Odcházeli jsme s 
rozloučením „zase přijdeme“.



10 Prosinec 2007Inzerce

PRO ROK 2008 VÝHODNÉ SAZBY 
POVINNÉHO RUČENÍ !!

FRÝDEK-MÍSTEK, NÁM. SVOBODY 33
/Místecké nám. v podloubí, vchod dárková síň, I.patro/

Tel: 558 436 796   731 135 706

Příklady cen: cm3 do 1350            1525 Kč

                  cm3 do 1650            2100 Kč 

                  cm3 do 1850            2325 Kč

Pro inzerci
volejte 

603 249 743
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

 k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 55,34 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 13,55 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 13,26 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 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)

6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 37,30 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,06 m2 (V.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,06 m2 (V.NP)
3) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,40 m2 (VI.NP)

u Kina Petra Bezruče v prosinci 
mob. sběrna nebude
u Billy  18.12. - 20.12.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10:00 
do 18:00 h. (dle harmonogramu).

Nové služby 
v aquaparku

MASÁŽE
SOLÁRIUM

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek ze sportovního fondu, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci 
na celoroční činnost nebo pod-
poru konání jednotlivých akcí v 
roce 2008 je možné vyzvednout 
ze stojanu u informací v přízemí 
budovy Magistrátu města Frýd-
ku-Místku na ul. Radniční 1148 
nebo na odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy. Tiskopis 
je možné získat i na webových 
stránkách města (www.fryde-
kmistek.cz/radnice/tiskopisy, 

Neinvestiční dotace ze sportovního fondu 
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2008

pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou určeny 
výhradně k podpoře sportovních 
organizací pracujících s dětmi a 
mládeží (vč. sboru dobrovolných 
hasičů na požární sport dětí) a 
zdravotně postiženými sportov-
ci. Organizace musí mít sídlo 
ve Frýdku-Místku a působit na 
území města. Dotace nebudou 
poskytovány podnikatelským 
subjektům a sportovním klubům 
zařazeným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-

nost a jednotlivé akce s požadova-
nými přílohami je nutno zaslat na 
odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy nebo podat na poda-
telně Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148 nejpozději 
do 31. prosince 2007. Žádosti o 
dotace na jednotlivé akce je mož-
no podávat i v průběhu roku 2008. 
Na žádosti o dotace na celoroční 
činnost odeslané po tomto termí-
nu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si statut spor-
tovního fondu, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

pronajmout nebytový prostor-
garáž nacházející se v suteré-
nu domu č.p. 120, ul. K Hájku, 
k.ú. Frýdek na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek“, který byl schvá-
len Radou města Frýdek-Místek 
dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 7. 1. 2008
Místo konání „Dražby“: Magistrát 
města Frýdek-Místek, ul. Radniční 
10 – zasedací místnost III. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:00 h.
Garáž je umístěna v suterénu domu 
č.p. 120, ul. K Hájku, k.ú. Frýdek.
Celková plocha garáže je 14,85 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního roční-
ho nájemného na 1 m2 plochy 
garáže a činí 700 Kč/m2/rok.

Prohlídku garáže možno 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
domluvit na tel. č.: 558 609 174.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhra-
dila zálohu na úhradu nákladů 
dražby na účet města ve výši 
5.000 Kč a která nejpozději při 
zápisu účastníka k dražbě před-
ložila doklad o zaplacení zálohy 
na úhradu nákladů dražby (kau-
ce) nebytového prostoru, který je 
předmětem dražby (č.ú.: 6015-
928-781/0100, VS 325 980 005).
Další informace je možné získat na 
tel. č.: 558 609 174 nebo osobně 
na Magistrátu města Frýdek-Místek, 
odboru správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III. NP, dveře č. 315.

„Postup při pronajímání garáží 
nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek“ je zveřejněn na 
úřední desce umístěné v budově 
Magistrátu města Frýdek-Místek.

o celkové výměře 46,84 m2 

nacházející se v I.NP objektu čp. 
159, ul. Komenského, k.ú Mís-
tek, obec Frýdek-Místek (věžový 
dům u křížového podchodu). 
Nebytové prostory byly kolaudo-
vány jako prodejna. 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 1.470 Kč/m2/rok. 
Žádosti o pronájem s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

obálce s nápisem „Neotvírat-pro-
nájem NP čp. 159“) a informací, 
za jakým účelem budou neb. pro-
story užívány, zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148 maximálně do
 21. 12. 2007 10.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174, p. Pri-
hodová.

Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních služeb 
a sociální péče, upozorňuje 
všechny žadatele, kteří již mají 
podanou žádost o přidělení bytu 
v domech zvláštního určení (v 
Domech s pečovatelskou služ-
bou a Penzionu pro seniory), aby 
se v období od 1. prosince do 20. 
prosince 2007 dostavili v úřední 

Sociální služby upozorňují:
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, budova ul. Radniční 1149, 
1. poschodí, kanc. č. 203, 205, 
211 k aktualizaci svých žádostí.

Dále upozorňujeme, že v této 
době, tj. v měsíci prosinci, se nebudou 
přijímat do evidence nové žádosti.

I. Úvodní ustanovení
1. Zastupitelstvo města Frýd-

ku-Místku za účelem ocenění 
mimořádných počinů ve všech 
oblastech společenského života 
města, které přispěly k jeho roz-
voji a šíření jeho dobrého jména, 
jakož i k ocenění mimořádných 
projevů odvahy při záchraně lid-
ských životů, rozhodlo udělovat 
Ceny statutárního města Frýdku-
-Místku (dále jen „Ceny města“).

2. Ceny města lze udělit v 
následujících oblastech: 

a) vědecká činnost
b) výtvarné umění a architek-

tura
c) hudba
d) literární činnost
e) dramatické umění
f) sport
g) výchova a vzdělávání
h) záchrana lidských životů
3. Ceny města se udělují jed-

nou ročně vždy za uplynulý rok. 
Každý rok lze udělit pouze jednu 
cenu města v dané oblasti. 

4. Cena města může být udě-
lena občanům města. Občanem 
města se rozumí fyzická osoba s 
trvalým pobytem na území města. 
Výjimečně může být cena města 
udělena i jiným fyzickým osobám.

5. Cena města představuje 
pamětní list, umělecké dílo s 
motivem města Frýdku-Místku a 
peněžní dar ve výši 20 000 Kč.

Pravidla pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku
6. Cenu města lze udělit i in 

memoriam. V takovém případě 
bude předána nejbližším rodin-
ným příslušníkům. 

7. Cenu města lze udělit opa-
kovaně. 

II. Předkládání a zpracová-
ní návrhů 

1. Výzva k podávání návrhů se 
zveřejňuje prostřednictvím sdělo-
vacích prostředků v prosinci roku, 
za který má být cena udělena. 

2. Předkládat návrhy na udě-
lení ceny města mohou pouze 
občané města, a to písemně pro-
střednictvím podatelny Magistrá-
tu města Frýdku-Místku, nejpoz-
ději do 31. ledna následujícího 
roku po roce, za který má být 
cena udělena. Návrh musí obsa-
hovat jméno, příjmení a bydliště 
nominovaného a odůvodnění 
nominace. Navrhovatel dále uve-
de své jméno a příjmení, adresu 
bydliště a návrh podepíše.

3. Návrhy eviduje a zpraco-
vává odbor kancelář primátora.

4. Primátor předloží návrhy, 
které obsahují všechny náležitosti 
dle odst. 2, na schůzce předsedů 
politických klubů. Návrhy, které 
nebudou splňovat předepsané 
náležitosti, vrátí odbor kancelář 
primátora zpět navrhovatelům.

III. Rozhodování o udělová-
ní cen a jejich předávání

1. Odbor kancelář primátora 

předloží k projednání radě měs-
ta kandidáty na základě dohody 
předsedů politických klubů. 

2. Doporučení rady města 
není pro zastupitelstvo města 
závazné. Zastupitelstvo města 
může udělit cenu města jen v 
některých oblastech nebo nemu-
sí udělit cenu města vůbec.

3. O udělování cen města se 
rozhoduje zpravidla na únoro-
vém nebo březnovém zasedání 
zastupitelstva města. 

4. Ceny předává primátor na 
slavnostním večeru konaném 
vždy 14. března, u příležitosti 
vzpomínky na ozbrojený odpor 
3. praporu 8. pěšího pluku proti 
okupačním vojskům v roce 1939.

IV. Závěrečná ustanovení
1. O udělení cen města se 

provede zápis do kroniky města.
2. Tato Pravidla pro udělování 

cen statutárního města Frýdku-
Místku schválilo Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
8. zasedání konaném dne 10. 
12. 2007.
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Prioritně budou podporovány:
- motivační a integrační aktivi-

ty zaměřené na osoby v nepříz-
nivé sociální situaci

- programy na ochranu a pod-
poru obětí trestných činů včetně 
domácího násilí

- programy na zvyšování kva-
litní informovanosti veřejnosti 
o trestné činnosti a o možnos-
tech ochrany proti nejčastěji se 
vyskytujícím druhům kriminality

- programy na podporu pre-
vence užívání návykových látek 
včetně podpory zdravého život-
ního stylu bez drog, tabákových 
výrobků a alkoholu

- programy zaměřené na pro-
blematiku bezdomovectví

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na 
poskytnutí dotací z fondu prevence kriminality na rok 2008 

Do výběrového řízení se 
mohou se svými projekty přihlásit 
nestátní neziskové organizace, 
(občanská sdružení, obecně pro-
spěšné společnosti), právní sub-
jekty samosprávy nebo veřejné 
správy (školy, dětské domovy) a 
další subjekty z oblasti bezpeč-
nosti a prevence kriminality.

Žádosti o dotaci (formuláře), 
metodiku a zásady pro poskyto-
vání dotací najdete na 

www.mvcr.cz – bezpečnost a 
prevence – prevence kriminality-
programy na místní úrovni.

Bližší informace poskytne 
kontaktní osoba: 

Bc. Luděk Blecha,
tel. 558 609 322,

blecha.ludek@frydekmistek.cz
Žadatelé zašlou žádost o dota-

ci elektronickou poštou na adre-
su blecha.ludek@frydekmistek.
cz a v jednom vyhotovení doručí 
žádost včetně příloh na podatel-
nu MMFM nebo jej mohou zaslat 
poštou nejpozději do 14. 12. 2007 
včetně na úřední adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
a sociální péče
Oddělení sociální prevence 
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,

a to v obálce označené tex-
tem: „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O 
DOTACI Z FPK“

Část elektroodpadů (použitá 
elektrozařízení z domácností) pře-
šla na základě platných vyhlášek 
z r. 2005 do kategorie zpětných 
odběrů (ZO). Město Frýdek-Místek 
má uzavřenou smlouvu o zajištění 
ZO použitých elektrozařízení (EEZ) 
s kolektivními systémy Asekol, 
Ekolamp a Elektrowin. Tyto společ-
nosti zajišťují bezplatný odběr ZO a 
jejich následné předání odborným 
firmám k materiálovému využití. 
Podmínkou pro zařazení EEZ do 
ZO je jejich kompletnost. Pokud 
není EEZ kompletní, zůstávají i 
nadále v kategorii odpadů. Zpětný 
odběr EEZ je pro občany umožněn 
na těch místech, kde byli doposud 
zvyklí odkládat velkoobjemové a 
nebezpečné odpady, t.j. mobilní 
sběrna, sběrný dvůr (SD) na Sva-
zarmovské a SD na Panských 

Elektroodpad
( p o u ž i t á  e l e k t r o z a ř í z e n í )

Nových Dvorech. V současné 
době jsou v plném proudu přípra-
vy na otevření dalších dvou SD s 
cílem zintenzívnit sběr a zlepšit 
komfort při odkládání odpadů a 
ZO. Jedná se o lokalitu ve Frýdku 
pod estakádou (vedle skate par-
ku) a lokalitu Místek, Collo-louky. 
Systém ZO mohou využívat jak 
fyzické, tak i právnické osoby bez 
ohledu na jejich bydliště.

Jaké druhy EEZ v rámci ZO 
sbíráme (zkrácený přehled):
• Skupina 1 - velké domácí spotřebi-
če - chladničky, mrazničky, pračky, 
myčky, el. trouby, mikrovlnky, radiá-
tory, ventilátory, klima zařízení
• Skupina 2 - malé domácí spotřebi-
če - vysavače, žehličky, topinkovače, 
mlýnky, el. hodiny, fritovací hrnce
• Skupina 3 – osobní počítače, 
monitory, notebooky, tiskárny, 

kopírky, mobily 
• Skupina 4 – rádia, TV, videa
• Skupina 5 – osvětlovací zařízení – 
zářivky, kompaktní zářivky, výbojky 
(přímo žhavené žárovky NE!)
• Skupina 6 – el. nástroje – vrtačky, 
pily, šicí stroje, soustruhy, sekačky
• Skupina 7 – hračky, vybavení 
pro volný čas
• Skupina 8 – lékařské přístroje
(podrobně viz vyhl. č.352/2005 
Sb, příl.č.1)

Zavedení systému zpětného 
odběru umožňuje snížit produkci 
nebezpečných odpadů, zvýšit jejich 
materiálové využití a také docílit 
úspory finančních prostředků měs-
ta za jejich odstraňování. Frýdecká 
skládka, a.s. odebrala v minulém 
roce celkem 65 t ZO, čímž došlo 
ke snížení nebezpečných odpadů o 
25,7 % oproti r. 2005.

Počátkem příštího roku bude 
možné požádat na Živnosten-
ském úřadě o výpis z Rejstříku 
trestů na počkání. Za okamžitou 
zpětnou vazbu žadatel zaplatí 
stokorunu, avšak stále bude mít 
možnost nechat si výpis zaslat 
poštou na doručovací adresu, 
který obdrží během 14 dnů. V 
tomto případě zůstane poplatek 
bez změn v podobě padesátiko-

Rozšíření služeb pro podnikatele i veřejnost
runového kolku. 

Magistrát města tímto rozši-
řuje služby, které dosud nabízel 
v podobě ověřených výstupů z 
informačních systémů veřejné 
správy, přičemž dosud vydával 
výpisy z obchodního a živnos-
tenského rejstříku a výpisy z 
katastru nemovitostí. Osvědčí-
li žadatel právní zájem, může 
požadovat vydání výpisu z 
neveřejné části živnostenské-
ho rejstříku. 

Další novinkou je výpis z 
evidence zemědělských pod-
nikatelů, kterého žadatel může 
využít při získání dotace nebo při 
založení účtu v bance. 

Změnou legislativy dochází 
také k úpravám podacích míst 
pro uplatnění žádosti o výpis z 
Rejstříku trestů, kdy posledním 
dnem v roce tato možnost zani-
ká v případě státních zastupitel-
ství, které v našem městě sídlí v 
budově okresního soudu. 

Rovněž dochází k úpravám 
v sazebníku poplatků, které se 
týkají vydání ověřených výstupů 
z informačních systémů veřej-
né správy. Za první stránku je 
poplatek stanoven na 100 korun 

a za každou další i započatou 
stránku 50 korun. 

Současně pracoviště živnos-
tenského úřadu na Radniční 
1148 ve Frýdku provádí vidimaci 
a legalizaci, tzn. ověřuje listiny a 
podpisy. Zde zůstávají poplatky 
na stávající úrovni, tzn. ve výši 
30 korun za každou i započatou 
stránku nebo za každý podpis či 
otisk razítka.

V rámci zaváděcího provozu 
praxe ukázala, že v některých 
případech u klientů s větším 
počtem listin určených k vidi-
maci či legalizaci se plynulý 
provoz blokuje, tudíž lze využít 
objednávkového systému. Kli-
ent si telefonicky či elektronic-
kou poštou předem sjedná den 
a hodinu předání dokumentů 
včetně termínu, kdy si písem-
nosti přednostně vyzvedne. Tuto 
službu je možno sjednat v úřed-
ních hodinách osobně v budově 
magistrátu na Radniční 1148 v 
přízemí kancelář č. 131 nebo v 
pracovních dnech od 8.00 do 18 
hod. na uvedených kontaktech:

pevná linka: 558 609 192
mobil: 777 921 809
e-mail: zivnost@frydekmistek.cz

Druh práce: vedoucí oddělení 
ekonomického rozvoje; dotační 
problematika fondů EU včetně 
řízení dotačních projektů, strate-
gické plánování 
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek 
Platová třída: 10
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání eko-
nomického směru výhodou
2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
3. znalost 
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů
• obecná znalost problematiky struk-
turálních fondů a dotačních titulů
• cizího jazyka výhodou (AJ, NJ)
• uživatelská znalost práce s PC 
– Word, Excel, elektronická pošta
• řidičský průkaz skupiny B
4. zkušenost s vedením kolekti-
vu je 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
K přihlášce je nutno doložit 

mj. tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou 

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

údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem; 
pokud takový doklad domovský 
stát nevydává, doloží se bezú-
honnost čestným prohlášením
Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z Rejstříku trestů 
v termínu do 4. 1. 2008, postačí 
k tomuto datu předložit písem-
nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.
• Předpokládané datum výběrové-
ho řízení - ve 4. týdnu roku 2008
• V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení.

Nabízíme:
• výborné pracovní prostředí, 
mladý pracovní kolektiv, vysoké 
finanční ohodnocení, kariérní růst, 
seberealizaci, sociální výhody
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 4. 1. 2008 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního a ekonomické-
ho rozvoje
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Dne 22.12.2007 (sobota) bude 
proveden mimořádný svoz komu-
nálních odpadů, a to „na sídlišti“ K 
Hájku, nad katastrálním úřadem, 
okolí Kulturního domu Válco-
ven plechu Frýdek-Místek, ul. E. 
Krásnohorské a okolní ul., sídliště 
Růžový pahorek, Slezská. V Míst-
ku bude proveden svoz odpadu na 
sídlišti Anenská, Kolaříkovo, Rivié-
ra a Bezručovo. Svoz odpadu se 
tento den týká pouze kontejnerů, tj. 
nádob o objemu 1 100 l.

Dne 23.12.2007 (neděle) bude 
na sídlištích ve Frýdku a v Místku 
proveden mimořádný svoz plastů.

Dne 24.12.2007 (pondělí – Štěd-
rý den) bude probíhat pravidelný 
svoz odpadů dle harmonogramu, je 
proto zapotřebí v tento den vystavit 
na 6:00 hodin ráno nádobu! Týká 
se to částí Frýdek, Místek a Chlebo-
vice. V tento den proběhne i svoz 
plastů ve vybraných lokalitách. 

Dne 25.12.2007 (úterý – 1. 
svátek vánoční) proběhne pravi-
delný svoz odpadů dle harmono-
gramu, je proto zapotřebí vystavit 
na 6:00 hodin ráno nádobu! Záro-
veň proběhne svoz plastů, a to v 
Místku, ve Frýdku za katastrálním 
úřadem a ve Skalici.

Dne 26.12.2007 (středa – 2. 
svátek vánoční) bude probíhat svoz 
odpadů dle harmonogramu. Neza-
pomeňte v 6:00 hodin ráno vystavit 
nádobu! Bude proveden i svoz 

SVOZ ODPADU V DOBĚ SVÁTKŮ
papíru, a to v části Frýdek i Místek.

Dne 27.12.2007 (čtvrtek) 
bude probíhat svoz odpadů dle 
harmonogramu. 

Dne 28.12.2007 (pátek) bude 
probíhat svoz odpadů dle har-
monogramu.

Dne 29.12.2007 (sobota) pro-
běhne mimořádný svoz papíru v 
místní části Frýdek.

Dne 30.12.2007 (neděle) pro-
běhne mimořádný svoz papíru 
v místní části Místek. Současně 
bude probíhat svoz odpadu z 
kontejnerů v místní části Frýdek i 
Místek, kde svoz probíhá jinak dle 
harmonogramu v pondělí. Sou-
časně proběhne svoz popelnic v 
místní části Frýdek, Místek a Chle-
bovice. Ti, kteří vystavují popelnici 
v pondělí, musí vystavit popelnici 
mimořádně v neděli! Proběhne 
i svoz plastů, a to ve Frýdku za 
nemocnicí, na Nových Dvorech a 
v Místku na sídlišti Anenská.

Dne 31.12.2007 (pondělí) pro-
běhne svoz odpadu z kontejnerů 
v místní části Frýdek i Místek, kde 
svoz probíhá jinak dle harmonogra-
mu v úterý. Současně proběhne 
svoz popelnic v místní části Frýdek 
i Místek, a proto je zapotřebí mimo-
řádně v pondělí vystavit již v 6:00 
hodin ráno svou popelnici!

V úterý dne 1.1.2008 svoz 
odpadu neproběhne, nádoby 
nevystavujte (svoz bude prove-

den mimořádně dne 31.12.2007).
V případě, že nebude vysta-

vena nádoba ve dne, jak je výše 
uvedeno, nelze uplatňovat rekla-
maci! Současně žádáme obča-
ny, aby v případě nepříznivých 
klimatických podmínek (tj. sníh, 
náledí) měli pochopení a trpělivost 
se svozem odpadu. V případě, 
že neproběhne z důvodu nepří-
znivých klimatických podmínek 
svoz odpadu dle harmonogramu, 
případně dle mimořádného har-
monogramu, bude proveden v 
náhradním svozu v co nejkratším 
možném termínu.

Případné další informace o 
svozu odpadu v době svátků lze 
získat na dispečinku FS a.s. v pra-
covní dny na tel. č. 558 623 546.
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ WWW.STOUN.CZ

HUDEBNÍ KLUB STOUN

15.12. sobota MŇÁGA A ŽĎORP
KLASICKÁ ČESKÁ KLUBOVKA O5 VE 
STOUNU S DESKOU - DUTÝ, ALE FREE
17.12. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
NEJEN HITY MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 - 02:00!!!
19.12. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
FOTBÁLEK
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
20.12. čtvrtek EKOMAT PARTY
SOUKROMÁ AKCE
21. 12. pátek NAA:SH:UP No. 4I!
SPECIAL GUEST DJS: LAZY BITCHES 
AKA PUSH+MC JEAN (PL), PROTEST 
(PL), WENIA, LOCAL HEROES, SMA-
RIO, PICKFICK, MC: TWEETY TWIZTA, 
COREHARD - SPECIAL LIGHTS SHOW, 
SPECIAL DRINKS, VIDEOPROJECTI-
ON, 2X ROSENGART, ENTRY: 80,-
22.12. sobota HORKÝŽE SLÍŽE - LIVE
VÁNOČNÍ KONCERT S JEDNOU Z NEJ-
LEPŠÍCH KAPEL SOUČASNOSTI PRO 
VELKÝ ÚSPĚCH „UKAŽ TÚ TVOJU ZOO“, 
SUPPORT: WALTER BARTOŠ BAND
23.12. neděle HIP-HOP& RnB PÁRTY
WESSANI - LIVE, DJS: DANIELL, 
BURCHAK A VEČER PLNÝ BEATŮ, 
FREE BREAK ZONE

24.12. pondělí VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA
SNÍST VEČEŘI, ROZBALIT DÁRKY A 
HURÁ DO STOUNU NA JIŽ TRADIČNÍ 
ROCKOŠKU, OTEVŘENO OD 21:00
25.12. úterý HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
VÁNOČNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ + SUN-E-TIC - 
LIVE, ANEB SVÁTEČNÍ HITY S BARUCHOU
26.12. středa MEGA FREESTYLE BATTLE No. 4
A JE TU DALŠÍ ROČNÍK FREESTYLE 
BATTLU, NEJEN MORAVSKÉHO, ÚČAST 
PŘISLÍBILO HODNĚ ZAJÍMAVÝCH JMEN, 
RAPPEŘI!! HLASTE SE!!!DJS: LOWA, 
BURCHAK, FREE BREAKZ ZONE 
27.12. čtvrtek SAJONARA 07 - D´N´B PARTY
ROZLOUČENÍ S ROKEM 07 VE ZLOME-
NÉM RYTMU, GUEST: ELVIS (EXTDUST) 
+ RESIDENT DJS (SMARIO, PICKFICK), 
VIDEOPROJECTION, 2X ROSENGART
28. 12. pátek MUSIC SESSION Vol.3
RK 130, MLETÝ STANDARD, HC3, 
ANEB DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠ-
NÉHO MINIFESTIVÁLKU
29.12. sobota BASSDOME/GABER.CZ 
BASSDOME: TIME TO BREAK THE 
RULE, GABBER.CZ PRESENT DJS: 
COELOPHYSIS /NL/, PUBLICSOUND 
/NL/, GABBER TEAM /CZ/: RAIDEN, 
MOONRISE VS. DREAMLORD 
31.12 pondělí SILVESTROVSKÁ PÁRTY
SILVESTROVSKÉ HITY S DÝDŽEJKOU 
BARUCHOU, TOMBOLA A HLAVNĚ 
SKVĚLÁ PÁRTY, VSTUPNÉ 60,-

v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkurzního řízení a kon-
kurzních komisích, veřejně oznamuje
VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na funkci ředitele příspěvkové organizace
„Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 
656, příspěvková organizace“

Požadavky:
1. vzdělání: středoškolské pedagogického 
směru, splnění předpokladů dle zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů
2. znalost problematiky řízení, znalost 
obecně závazných právních předpisů z 
oblasti školství

Písemně zašlete:
- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, tele-
fon, případně e-mail)
- ověřené kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání
- strukturovaný životopis, ve kterém se 
uvedou údaje o dosavadních zaměstná-

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
ních a o odborných znalostech a doved-
nostech
- koncepci rozvoje mateřské školy (maxi-
málně 4 strany strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne star-
ší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vyko-
návané funkci
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pou-
ze přihlášky doložené kompletními dokla-
dy (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje 
mateřské školy vlastnoručně podepište).
Předpokládaný nástup do funkce:
březen 2008
Přihlášky podejte do 10. ledna 2008 na 
adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, 
odbor školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy, Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek-
Místek, k rukám Ing. Ilony Nowakové.
Obálku označte textem: „konkurzní řízení 
- neotvírat“

K závěru se blíží realizace vzdělávacího 
projektu z ESF „Vzdělávání – cesta ke zvy-
šování kvality poskytovaných sociálních 
služeb ve frýdecko-místeckém regionu“

Do úplného finále se dostává projekt, 
který měl za cíl nastartovat profesní vzdě-
lávání sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociální péči, kteří působí na frýdecko-
-místeckém magistrátu a v příspěvkových 
organizacích města.

Nový zákon o sociálních službách sta-
novil jednoznačně důraz a tím i požadav-
ky na profesní vybavenost zaměstnanců, 
kteří pracují v sociální oblasti. Nejde tedy 
jen o povinné vzdělání, ale o celoživotní 
vzdělávání, které prakticky nikdy nekončí.

A tak pilotní projekt, se kterým radnice 
přišla, poskytl základ uvědomění si, a to i u 
zaměstnanců tzv. pomáhajících profesí, že 

Vzdělávání v sociálních službách
vzdělávání je cestou k 
odbornosti, která vede 
ke kvalitě poskytova-
ných služeb a tím spo-
kojenosti našich klientů.

Možná tedy v prvopočátku byli pra-
covníci zaskočeni intenzitou a množstvím 
vzdělávacích kurzů, seminářů a informa-
cí, ale dnes, po takřka roce a půl, jsou již 
frekventanty dalších vzdělávacích cyklů a 
připadá jim to zcela samozřejmé.

Cíl projektu je tedy jak ve vzdělanosti 
pracovníků v sociální sféře, tak ve spoko-
jenosti klientů. A o to přece jde – o zvy-
šování kvality poskytovaných sociálních 
služeb v našem regionu.

Tento projekt je financován Evrop-
ským sociálním fondem a státním roz-
počtem České republiky.

Plesová sezóna
19. ledna od 19 hodin

1. ročník plesu Fotbal F-M
Kulturní dům VP

Kontakt: 605 490 642 p. Vojkovský

sobota 26. ledna od 17 hodin
VČELAŘSKÝ PLES

Předprodej místenek – od 1. 12. včelař-
ská prodejna v Domě včelařů

– každou sobotu 9-12 hod. 
Cena místenky 200 Kč (teplá večeře, 

medové občerstvení, kulturní program).
Hudba: Dva a čas.

(Pořadatelé plesů, dejte nám vědět, kdy 
chystáte plesání (pavelka.petr@fryde-
kmistek.cz), a my Vaši akci zveřejníme 

ve zpravodaji)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kurzy angličtiny pro začátečníky a pokročilejší.
Výuka v malých skupinkách do 6 osob.

Cena:  2000,- Kč / 6 měsíců /
Více na: www.anglicky-sro.estranky.cz

Volejte prosím v dop. hodinách! Tel. 603 118 304

ANGLIČT INAANGLIČT INA



14 Prosinec 2007

 

Programová nabídka

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 21. prosince v 18.00 hodin
- chrám sv. Jana a Pavla
Jan Jakub Ryba
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
účinkují: Symfonický orchestr Frýdek--Mís-
tek, M. Urbánek - tenor, Pěvecký sbor Sme-
tana, Smíšený sbor Janáčkovy konzervatoře 
Ostrava se sólisty, dirigent Zdeněk Smolka
vstupné: 150 a 80 Kč
Sobota 29. prosince ve 20.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÁ
DANCE PARTY
Hrajeme a tančíme všechny taneční žán-
ry. Zveme všechny absolventy tanečních 
kurzů a milovníky tance.
vstupné: 120 a 60 Kč (absolventi taneč-
ních pro mládež podzim 2007 - nutno 
předložit průkaz z kurzu)
Neděle 30. prosince ve 20.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ
SWINGOVÝ VEČER
účinkují: WS kvartet a hosté L. Skuplík, 
M. Michna
vstupné: 150 Kč
Výstava:
Do 31. 12. 2007 - chodby Národního 
domu
Výstava fotografií - Radek Klímek a Luděk 
Krulikovský
Připravujeme na leden 2008:
Ples absolventů
Sobota 5. ledna 2008 v 18.00 hodin
Určen všem absolventům tanečních kur-
zů pro mládež podzim 2007.
Vstupné: 120 Kč
Předprodej od 8. 12. 2007 v Národním domě
Taneční pro mládež - pokročilí
Zahájení:
neděle 13. 1. 2008 v 15.45 h. - vede 
taneční mistr Miroslav Gillar a Pavla 
Matulová
středa 16. 1. 2008 v 17.00 h. - vedou 
taneční mistři manželé Gebauerovi
sobota 26. 1. 2008 v 17.00 h. - vede 
taneční mistr David Kaniok a Mgr. Jana 
Šodková - pouze zahájení, dále kurzy 
budou probíhat ve čtvrtek
Platba vždy hodinu před v den zahájení 
daného kurzu.
Kurzovné 800 Kč na osobu, 8 lekcí + 
závěrečná, vždy 1x týdně 2,5 hod.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na www.kulturafm.cz.
Informace na tel. čísle 558 432 011
Taneční pro manželské páry a dvojice
* začátečníci * pokročilí
jsou určeny párům všech věkových gene-
rací, kteří rádi tančí a chtějí se naučit nebo 
zdokonalit v tancích. Přijímáme pouze páry. 
Zahájení:
* začátečníci
neděle 13. 1. 2008 v 18.30 h. - vede 
taneční mistr Miroslav Gillar a Pavla 
Matulová
středa 16. 1. 2008 v 19.30 h. - vedou 
taneční mistři manželé Gebauerovi
* pokročilí
sobota 26. 1. 2008 v 19.30 h.- vede 

taneční mistr David Kaniok a Mgr. Jana 
Šodková 
POZOR!! pouze zahájení, dále kurzy 
budou probíhat ve čtvrtek
Platba vždy hodinu před v den zahájení 
daného kurzu.
Kurzovné 900 Kč na osobu, 8 lekcí + 
závěrečná, vždy 1x týdně 2,5 hod.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na www.kulturafm.cz.
Informace na tel. čísle 558 432 011
Nabídka pohybových kurzů
pořádaných Národním domem
Leden 2008
THAI-BOX-ROBICS
Optimální spojení filozofie dálného Východu 
s efektivním tréninkem západního typu, jehož 
cílem je tělesná a psychická rovnováha. Lek-
ce jsou inspirovány bojovým uměním, ale 
přizpůsobeny pohybovým možnostem klien-
tů. Meditace se střídá s procvičováním prvků 
bojového umění v rychlém tempu rytmické 
hudby. Při cvičení dochází k efektivnímu spa-
lování tuků, zpevňování partií břicha, hýždí, 
stehen, posílení svalů zad apod. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Lucie Kubalo-
vé každý pátek 17:30-19:00 hod. Kurzovné 
na 12 lekcí činí 480 Kč. 
Zahájení: pátek 25. 1. 2008. Platba kurzu 
proběhne v úterý 15. 1. a ve středu 16. 1. 
v Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. 
KICK BOX AEROBIK - začátečníci, 
pokročilí
Aerobní kondiční cvičení, které využívá 
prvků bojového umění Kick box (kopy, 
údery, postoje). Přináší výrazné výsled-
ky při formování postavy a je vhodnou 
alternativou klasického aerobiku. Boxo-
vání působí zejména na horní partie těla, 
zatímco výkopy zvyšují celkovou intenzitu 
cvičení. Pracují zde velké svalové partie 
- nohy, hýždě, ramena, břicho, záda. 
Dochází ke zlepšení srdečně cévní zdat-
nosti, prostorové orientace, smyslu pro 
rovnováhu a uvolnění negativních emocí. 
Kurz bude probíhat pod vedením Lucie 
Kubalové ve čtvrtek.
začátečníci: 17:30-19:00 hod., pokročilí: 
19:00-20:30 hod.
Kurzovné na 18 lekcí činí 720 Kč. Zahájení: 
čtvrtek 24. 1. 2008. Platba kurzu proběhne 
v úterý 15. 1. a ve středu 16. 1. v Národním 
domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. 
FIT BALL
Aerobně méně náročné kondiční cvičení 
na velkých míčích. Jedná se o balanční, 
dynamické i statické cvičení, které prota-
huje i zpevňuje svaly celého těla, procvi-
čuje stabilizaci páteře a preventivně před-
chází bolesti zad. Cviky známé z aerobiku 
se liší pouze tím, že se při nich sedí na 
míči. Pomalejší tempo cvičení je vhodné i 
pro jedince trpící nadváhou.
Kurz bude probíhat pod vedením lektor-
ky Lucie Kubalové každé pondělí 18:00-
19:00 hod. Kurzovné na 10 lekcí činí 500 
Kč. Zahájení: pondělí 21. 1. 2008. Platba 
kurzu proběhne v úterý 15. 1. a ve středu 
16. 1. v Národním domě 9:00-12:00 a 
13:00-17:00 hod. 
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Nedostatek pohybu, sedavý způsob živo-
ta, špatná životospráva - to vše způso-
buje, že páteř je nesprávně zatěžována 
a svalstvo, které má rozhodující vliv na 
udržování jejího správného postavení, 
ochabuje. Při klidné hudbě se naučíme 
soubory cviků na protažení, posílení i 
uvolnění svalů celého těla. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Ivany Ora-

mové každou středu 17:30-19:00 hod. 
Kurzovné na 12 lekcí činí 480 Kč, s ome-
zeným počtem jednorázových vstupů 50 
Kč/1 lekce. Zahájení: středa 23. 1. 2008. 
Platba kurzu proběhne v úterý 15. 1. a 
ve středu 16. 1. v Národním domě 9:00-
12:00 hod. a 13:00-17:00 hod. 
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Lekce jsou zaměřeny na zpevňování a 
formování svalových skupin. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Jany 
Bretové každé pondělí 17:30-19:00 hod. 
Kurzovné na 18 lekcí činí 720 Kč, s ome-
zeným počtem jednorázových vstupů 50 
Kč/1 lekce. Zahájení: pondělí 21. 1. 2008 
v 17:30 hod. Platba kurzu proběhne v úte-
rý 15. 1. a ve středu 16. 1. v Národním 
domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod.
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, 
Merenge, Samby, Flamenga, Swingu, 
Rock & Rollu aj.
Kurz bude probíhat pod vedením Jany 
Šodkové každou středu 19:30-20:30 hod. 
Kurzovné na 12 lekcí činí 700 Kč. 
Zahájení: středa 23. 1. 2008. Platba kur-
zu proběhne v úterý 15. 1. a ve středu
16. 1. v Národním domě 9:00-12:00 a 
13:00-17:00 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE - začáteč-
níci, mírně pokročilí, pokročilí
Výuka tance pro ženy bez rozdílu věku 
hmotnosti. Přispívá ke zpevnění těla, 
napravuje špatné držení, uvolňuje klouby, 
působí proti stresu a napětí. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Danie-
ly Gavlasové každé pondělí. Kurzovné 
na 10 lekcí činí 700 Kč. Zahájení: 21. 
1. 2008. Platba kurzu proběhne v úterý
15. 1. a ve středu 16. 1. v Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod., kde si 
zároveň vyberete hodinu. 
Přihlášky na všechny kurzy obdržíte v 
recepci Národního domu, odevzdejte do 
13. 1.
Další informace na tel. č.: 558 438 083, 
775 222 709, p. Kateřina Kubalová 
e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz
www.kulturafm.cz

Neděle 16. prosince v 15.00 hodin
Divadlo oblázek

VÁNOČNÍ HRA 
aneb komedie o Ježíškově slavném 
narození
vstupné: 40 Kč
Středa 19. listopadu v 19.00 hodin

VÁNOCE NA VALAŠSKU
FLERET & JARMILA ŠULÁKOVÁ

Pohodová kapela z Vizovic hrající “valaš-
ský folkrock” s občasnými výlety do world-
music a legenda Moravského folklóru.
vstupné: 200 a 170 Kč
Výstava:
Do 31. 12. 2007 
Lidé - výstava fotografií Evy Palkovičové 

FILMOVÝ KLUB
17.12. v 19.00 - IRINA PALM
Jeden z nejsilnějších filmových zážitků 
roku přináší příběh zoufalé padesátnice, 
která se snaží vydělat si na operaci svého 

těžce nemocného vnuka jako „hosteska“ 
v londýnském erotickém klubu.
18.12. v 19.00 - 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
Vítěz Zlaté palmy na MFF v Cannes 2007. 
Strhující drama o tom, jak těžké bylo v 
komunistickém Rumunsku zařídit potrat a 
jak snadné přijít o důstojnost.

BIJÁSEK
15.12. v 10.00 - ŠARLOTINA PAVUČINKA
Příběh o věrnosti, důvěře a obětování. Pra-
sátko Wilbur má skončit na pekáči. Naštěstí 
s plánem na jeho záchranu přichází pavou-
čice Šarlota. A jak to všechno dopadne? 

14.-16.12. FANTASY VÍKEND - sleva při 
návštěvě obou představení!
v 16.30 PROBUZENÍ TMY
Akční fantasy jak pro děti, tak pro dospě-
lé, o třináctiletém chlapci, jehož svět se 
obrátí naruby po zjištění, že je předurčen 
k boji s Temnotou.
v 19.00 DENNÍ HLÍDKA
Pokračování fascinující ruské fantasy Noč-
ní hlídka se odehrává v současné Moskvě, 
v jejíchž ulicích stále probíhá zuřivá skrytá 
válka mezi upíry, vlkodlaky a bílými mágy.
19.12. v 19.00 SIMPSONOVI VE FILMU
Jeden z nejúspěšnějších televizních seri-
álů se konečně dočkal prvního celove-
černího filmového zpracování. Populární 
rodinka Simpsonových ze Springfieldu 
bude čelit globálním výzvám a Homer 
provede nejhorší věc svého života. 
20.-23.12. v 19.00 POSLEDNÍ PLAVKY
Nová rozmarná komedie s Petrem Čtvrt-
níčkem v hlavní roli.
27.-28.12. v 19.00 INTERVIEW
Steve Buscemi a Sienna Miller rozehrá-
vají jako herečka a reportér celonoční 
rozhovor. Jde při tom o informace nebo 
o vítězství?
28.-30.12. v 16.30 RATATOUILLE
V blízkosti luxusního restaurantu žije 
krysí mladík Remy, který má gurmánské 
sklony. Spřátelí se s umývačem nádobí a 
postupně se sám stane šéfkuchařem.
29.-30. 12. v 19.00 VÁŠEŇ A CIT
Vášnivý milostný příběh o skutečném 
setkání mladé Jane Austen a Toma Lef-
roye, který pravděpodobně inspiroval její 
největší romány.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
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GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

GALERIE POD SVÍCNEM

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

F.Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

GALERIE LIBREX
Ivan Korč - Svatováclavský hudební festival

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
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 šlech-
ty, zámecké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, divoká 
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 frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historii dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008.
VÁNOCE DŘÍVE A DNES
Výstava přibližuje proměny oslav vánočních 
svátků a vánočních symbolů v posledních 
sto letech. V pěti výstavních sálech jsou 
instalovány interiérové celky, nazvané 
„Vítejte na pobabě u chalupníka Pachlop-
níka - Matička naděluje“ (přelom 19. a 20. 
století), „Čas radosti a veselosti - Než přišel 
Mikuláš s čertem a andělem k obuvníkovi 
Kolaczkovi“ (kolem roku 1920-1930), Štěd-
rý den u sklenáře Blaschkeho“ (mezi lety 
1940-1955), „Štědrý večer v rodině úřed-
níka Rumla“ (mezi lety 1960-1975) a „Na 
Nový rok o slepičí krok - Silvestr v rodině 
podnikatele Wenigera“ (mezi lety 1980-
1990). Výstavu doplňují dobové dárky, 
receptury na vánoční pokrmy, fotografie, 
novoročenky, vánoční pohlednice a další.
Výstava byla připravena ze sbírek Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek, Vlastivědného 
muzea v Olomouci, Muzea Těšínska, Ost-
ravského muzea, Šenovského muzea a dal-
ších institucí, soukromých osob a sběratelů.
Potrvá do 20. ledna 2008.
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.
Neděle 16. prosince 15 hodin - Rytířský 
sál frýdeckého zámku
VÁNOČNÍ CHVILKA POEZIE S VIOLOU
V cyklu „Nedělní chvilka poezie a prózy“
Středa 26. prosince 13 - 17, frýdecký zámek
SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
- v 15,00 hodin Vánoční koncert Komorní-
ho pěveckého sboru CATENA MUSICA
- v 16,00 hodin přijdou KOLEDNÍCI CO 
DRŽÍ TRADICI
- v 16,15 hodin tématický podvečer POJĎ-
TE S NÁMI K BETLÉMU v Zeleném domě
Dále k vidění:
- výstava „ Vánoce dříve a dnes“
- výstava „ S vůní tabáku“
- Langův betlém v kapli sv.Barbory
- stálé expozice
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY:
Středa 26. prosince 16 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě
POJĎTE S NÁMI K BETLÉMU 
Tématický večer věnovaný lidovým betlé-
mům. Doplněno promítáním videosnímků.

17.12. - Výroba vánočních svíček
Přijďte si vyrobit svíčku z včelích plástů! Plás-
ty a knoty za mírný poplatek k dostání u nás.
18.12. - Prezentace firmy LR „Kolostrum“
Jedná se o přírodní preparát na podporu 
imunity dětí, který nám přijde představit 
paní Švrčková. Začátek v 10.00 hod.
20.12. - Pohádkový den spojený se 
zpíváním
Pásmo pohádek s písněmi pro děti.
Začátek v 10.00 hod.
21.12. - Vánoční besídka
Rozloučení s Broučky před Vánocemi! 
Budou se zpívat koledy, připomeneme si 
vánoční tradice a také se rozdají dárečky! 
Každý si s sebou přineste zabalený dáre-
ček v hodnotě asi 20 Kč!
24.12- 1.1. bude v KM Broučci zavřeno!!!
Slavnostní otevření po novém roce bude 
2. 1. 2008.

Pravidelný program:
Pondělí - maňásková pohádka pro děti
Středa - cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek - zpívánky
Pátek - výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. 
Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod.
Angličtina hrou - pro děti od 3 let probí-
há každé úterý v odpoledních hodinách. 
Cena 25 Kč/vyuč.hod. 
Bližší info u p. Martinové -
tel.: 608 888 630.

17. - 19. 12. Předvánoční příprava - 
výzdoba klubovny, příprava slavnostního 
programu, pečení cukroví
20. 12. „Nezbednické předvánoční odpoled-
ne“ – poslední setkání v roce 2007 spojené 
se slavnostním programem a nadílkou
21. 12. 2007 - 2. 1. 2008 KLUBOVNA 
UZAVŘENA!!!

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

Tel.: 558 647 366, Mobil: 739 511 380
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

15. prosince - Folk-rockové Vánoce 2007
Agentura MAR-TOM ve spolupráci s KD VP 

Heydukova 2330,
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

uvádějí Folk-rockové Vánoce 2007, na kte-
rých vystoupí kapely DOGA, TRAKTOR, SPI-
DER, SALAMANDRA - která zde pokřtí své 
nové CD a zástupce folku, rodák z Frýdku-
Místku PAVEL DOBEŠ. Začátek v 17 hodin, 
předprodej od poloviny listopadu 2007 v KD 
VP FM, prodejna stříbra v Intersparu FM, 
stánek se stříbrem v Makru, prodejna galerie 
ve Frýdku na ulici Radniční 1237, občerstvení 
před hlavním vchodem do frýdecké nemocni-
ce. Více na www.mar-tom.cz.
PŘIPRAVUJEME:

19.1.2008 - Společenský ples
- Fotbal F-M

25.1.2008 - Společenský ples - Střední 
škola strojírenská a dopravní

Nabídka kurzů v Kulturním domě
Válcoven plechu

Lektory tanečních kurzů jsou Mistři ČR v 
latinsko-amerických tancích, vicemistři střední 
Evropy a rovněž pětinásobní Mistři ČR družs-
tev - Marek Swětík a Renáta Dohnanská.
1. Kurzy tance a společenské výchovy 
pro mládež.
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovné-
ho 1.500 Kč na osobu, 12 lekcí + pro-
dloužená + závěrečná, lekce 1x týdně v 
délce 2 hodiny, lekce každé pondělí od 
17.30 do 19.30 hodin. Tance standardní, 
latinsko-americké, moderní i dobové.
Zápis do tanečních kurzů proběhne 7. 
ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven 
plechu mezi 17.30 - 19.00 hodin.
2. Kurzy tance a společenské výchovy 
pro pokročilé taneční
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 
1.500 Kč na osobu, 12 lekcí + prodloužená + 
závěrečná, ukázky tanečního umění profesi-
onálních párů, lekce 1x týdně v délce 2 hodi-
ny, lekce každé pondělí od 19.45 do 21.45 
hodin. Tance standardní, latinsko-americké, 
moderní i dobové. Zápis do tanečních kurzů 
proběhne 7. ledna 2008 v Kulturním domě 
Válcoven plechu mezi 17.30 - 19.00 hodin.
3. Taneční pro dospělé manželské a 
přátelské páry
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 2.000 
Kč na osobu, 12 lekcí + závěrečná, lekce 1x týdně 
v délce 2 hodiny, lekce každé úterý od 19.30 do 
21.45 hodin. Zápis do tanečních kurzů proběhne
7. ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven ple-
chu v 19 hodin. Přihlášky je možné si vyzved-
nout v Kulturním domě Válcoven plechu, Hey-
dukova 2330, 738 01 Frýdek-Místek.
Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2007.
Info. na tel.: 731 603 057, 723 293 344
e-mail: m.swetik@centrum.cz nebo přímo 
v Kulturním domě VP.

Salon Fáma
Společná výstava na společné téma. 
Vernisáž 15. 12. od 19 hodin.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

Pro mládež a dospělé
- vstupné 60,- Kč

Sobota 15. prosince v 18 hodin
Jaromír Břehový

Otylka
premiéru komedie hraje DS Čtyřlístek 

Frýdek-Místek.
Pátek 21. prosince v 18 hodin
ING Kolektiv - Karel Spasitel

Ingovská pohádka aneb Pohřeb dobrý, 
všechno dobré!

celovečerní představení pohádky pro 
dospělé - účinkuje soubor ING Kolektiv.

Půjčování kostýmů v prosinci:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

17. - 19. 12. - KOUZLA 
VÁNOČNÍ - VÝTVARNÉ 
DÍLNY PRO VEŘEJNOST
Program: V předvánočním 
čase je pro vás tradičně při-

pravena dílna, ve které si můžete doplnit svou 
sbírku vánočních dárků. Vyrábět se bude vánoční 
přání, dárková taška, vánoční ozdoba a překva-
pení pod stromeček. Cena: 25 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752 v Míst-
ku, 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin. Infor-
mace a přihlášky: Ivana Sošková, telefon 
558 434 154, 731 167 010, e-mail: iva@
klicfm.cz. Větší skupiny nahlaste předem.

ŠACHY
16. - 21. 12. - ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚ-

NÍ MLÁDEŽE + VÁNOČNÍ TURNAJ
Program: Šachový turnaj čtyřčlenných 
školních družstev
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: Malenovice

27. 12. - VÁNOČNÍ TURNAJ RODIN-
NÝCH DVOJIC + DVOJIC

Program: Šachový turnaj pro malé i velké 
od 4 do 99 let. Informace: Martin Kocur, 
telefon: 732 224 966. Místo a čas: SVČ Klíč, 
Pionýrů 752, Místek, 9:00 - 12:00 hodin

Petr Vogel - autorský šper
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