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MIKULÁŠ NA LEDĚ: Rej ve víceúčelové sportovní hale uspořádala 
pro všechny, kdo donesli některou ze složek separovaného odpadu, 
městská společnost Sportplex.                              Foto: Petr Pavelka

Mikuláš s vůní koriandruMikuláš s vůní koriandru

KLÍČ OD VÁNOC: Primátorka Eva Richtrová pomáhá se symbolic-
kým klíčem, který rozsvítil ve městě veškerou vánoční výzdobu.

Foto: Petr Pavelka

Radostné prožití
vánočních svátků,
pohodu a blízké

kolem Vás,
hodně zdraví,
štěstí a chvil,

kdy nikam
nespěcháte a

můžete si vychutnat
rodinnou pohodu,

Vám srdečně
přejí členové
Rady města

Frýdek-Místek. ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ PŘEJÍ: Zleva Jiří Zaoral, Petr Rafaj, Michal Pobucký, Petr Cvik, Jarmila Kožušníková, Miroslav Adam, Eva Richtrová,
Miroslav Dokoupil a Ivan Vrba.       Foto: Petr Pavelka

předloni. V minulém roce bylo 
vše ve znamení ledu, což by le-
tos vzhledem k počasí bylo slo-
žitější. Letošní perníkové téma 
se hodí,“ hodnotila primátor-
ka Eva Richtrová. Pořádající 
agentura Orange, která spoji-
la síly s městem a městskými 
organizacemi, vsadila na ryze 
českou tradici, protože je voňa-
vá a není třeba ji přebíjet ně-
čím modernějším. Přesto před-
stavila i tradici novou, s příchu-
tí Orientu. Do vzduchu se vy-
pouštěly horkovzdušné lampi-
ony, které kroužily nad náměs-
tím, dokud jim nedošel ohňo-
vý zdroj, a přinesly dětem hod-
ně vzrušení. O zábavu se sta-
rali vystupující, zejména mo-

derátor Leoš Mareš a Ywet-
ta Blanarovičová, která kromě 
andělského zpěvu představila 
i svou čertovskou polohu, zná-
mou z filmové pohádky. 

„My víme, že děti potřebují mít 
vánoční čas spojený s nějakými 
tradicemi. Když ví, že jednou v 
roce půjdou s rodiči na zaplněné 
náměstí, kde se klíčem v zám-
ku za zvonění zvonků najednou 
černočerná tma rozzáří do vá-
noční pohody, určitě na ten mo-
ment nezapomenou a těší se, 
že něco podobného za rok za-
žijí znovu. My s touto tradicí ve 
městě počítáme a jsme rádi, že 
letos přišlo nejvíce lidí za čtyři 
roky,“ pochvaloval si náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)Frýdek-Místek možná 

nemá nejhonosnější vánoční 
výzdobu v republice, ale její 
spuštění umí spojit s jedi-
nečným kouzelným rituálem, 
který dokáže zaplnit celé 
místecké náměstí. Při letoš-
ním ročníku akce „Dones-
te si zvoneček, rozsvítíme 
stromeček“ už mělo centrum 
Místku opravdu co dělat, 
aby všechny rodiče s dětmi 
vstřebalo, plno už bylo i v 
postranních uličkách.

„Chodí tady skutečně čím 
dál více lidí a je vidět, že i opa-
kovaně, protože jsou třeba vy-
zbrojeni svítícími růžky čertů, 
které byly potřebné k vytvoření 
rekordu, který se nám podařil 

Vážení spoluobčané,
v pátek 12. prosince se již potřetí v tomto 

roce sešla Rada reprezentantů dárcovského 
programu PRAZDROJ LIDEM. Hlavním bodem 
programu bylo vyhlášení výsledků hlasování 
veřejnosti a zaměstnanců společnosti Plzeňský 
Prazdroj, výběr projektu Rady reprezentantů a 
rozdělení finančních prostředků jednotlivým ví-
tězným projektům. V letošním již sedmém roč-
níku programu bylo rozděleno 2,5 milionu korun celkem 13 projektům, 
které obdržely nejvíce vašich hlasů. A těch hlasů bylo celkem 11 325. 

Největší vaši podporu 2814 hlasů získala Základní a mateřská škola 
Baška na projekt Pěvecké stejnokroje pro členy LSPS Baška, který zís-
ká 100 % požadované částky – 165.760 Kč. 1654 hlasů získalo jako dru-
hé v pořadí Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Ostrava na 
projekt Klubovna ARCHA, místo pro všechny, a obdrží 90 % požadované 
částky – 450.000 korun. Na třetím místě s počtem obdržených hlasů 975 
skončil projekt z našeho města, který podala ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Mís-
tek, Zkvalitnění sídlištního prostředí pro herní činnosti dětí zdravých s han-
dicapovými a pro matky s dětmi. Získá tak 220.000 korun. Z projektů po-
daných organizacemi z našeho města finanční částku získá také Škola ži-
vota na pořízení interaktivní tabule a folklorní soubor Ostravička na pod-
poru své činnosti. 

I pro příští rok je zde příslib pokračování tohoto ojedinělého spon-
zorského projektu. Chtěla bych proto Plzeňskému Prazdroji poděko-
vat za ten vynikající nápad a za realizaci dárcovského programu Pra-
zdroj lidem, kterým pomáhá především občanským sdružením reali-
zovat jejich aktivity.   Eva Richtrová
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krátce

slovo náměstka primátora

POZOR! ZMĚNA 
ÚŘEDNÍHO DNE

Magistrát města Frýdku-Místku 
bude ve středu 31. prosince pro 
veřejnost uzavřen, a to z technic-
kých důvodů. Na Silvestra obča-
né v budovách magistrátu nic ne-
vyřídí. Úředníci budou lidem k dis-
pozici ihned po Novém roce, tedy 
v pondělí 5. ledna 2009.

Mimořádné úřední dny ale bu-
dou mít úředníci z oddělení do-
pravně správních agend a z od-
dělení evidence obyvatel, občan-
ských průkazů a cestovních do-
kladů, kteří sídlí v budově magis-
trátu na Palackého ulici v Místku. 

Oddělení dopravně správních 
agend bude do konce roku 2008 
přístupné veřejnosti také v úterý 
(16. a 23. prosince) a pátek (19. 
prosince) od 8 do 12 hodin a v úte-
rý 30. prosince od 8 do 17 hodin. 
Důvodem je velký zájem občanů o 
vyřazení vozu z registru nebo pře-
pis majitele v technickém průkazu. 

Oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů bude mít náhradní úřední 
den v úterý 30. 12. od 8 do 17 h.

Pečovatelská služba
se už bude stěhovat

Pečovatelská služba Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace, 
oznamuje, že 18. a 19. prosince 
proběhne stěhování organizace 
do budovy nového sídla na ulici 
Zámecká 1266 (vedle Kauflandu, 
bývalá policejní služebna). Po-
skytování služeb v plném rozsa-
hu bude obnoveno 5. ledna 2009. 
Nová kontaktní adresa a telefon: 
Pečovatelská služba Frýdek-Mís-
tek, příspěvková organizace, Zá-
mecká 1266, 738 01 Frýdek-Mís-
tek. Tel.: 558 630 816 
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půj-
ček z „Fondu rozvoje bydlení“ na 
území města Frýdek-Místek pro 
rok 2009 lze podat na závaz-
ných formulářích na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radnič-
ní 1148, odbor správy obecního 
majetku, ve lhůtě od 2. 1. 2009 
do 31. 1. 2009. Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 558 609 171.

Hasičský kroužek
Sbor dobrovolných hasičů Frý-

dek hledá do svých řad děti a do-
rost ve věku 6-18 let. U nás se nu-
dit rozhodně nebudete! Několi-
krát ročně se zúčastňujeme ha-
sičských soutěží, pořádáme různé 
akce, například karneval, Den dětí, 
spaní v hasičárně, sportovní turna-
je apod. Schůzky máme každý pá-
tek: děti 15:30 - 17:00 h., dorost 
17:00 - 19:00 h. v hasičské zbrojnici 
na ulici Střelniční ve Frýdku (blízko 
nemocnice). Více informací a kon-
takt: E. Němcová, tel: 736 156 441;
e-mail: nemcovaev@seznam.cz; 
http://www.sweb.cz/sdhfrydek/

Vážení spoluobčané,
čas od času se objeví na území města 

Frýdku-Místku nová černá skládka, kte-
rou se poté, co se o ní dozvíme, snaží-
me okamžitě zlikvidovat. Bohužel naše 
město je celkem rozsáhlé a mnohdy se o 
podobných skládkách dovídáme pozdě. 
Z tohoto důvodu jsme pro vás zřídili ne-
přetržitou čtyřiadvacetihodinovou služ-
bu, pomocí níž nám můžete oznámit vý-
skyt nové černé skládky. V případě, že 
objevíte ve svém okolí jakoukoliv černou skládku, tak nás, prosím, 
neváhejte kontaktovat. Máte na výběr celkem ze čtyř možností: Prv-
ní je pomocí elektronické pošty – napsat email na adresu cernesklad-
ky@frydekmistek.cz, druhá možnost je obrátit se v pracovní době te-
lefonicky na pracovníka odboru životního prostředí a zemědělství 558 
609 487, třetí možnost je zanechat vzkaz na nově zřízené telefon-
ní službě na čísle 558 609 411, která je v provozu dvacet čtyři hodin 
denně. Stačí sdělit výskyt skládky a my se již daným problémem bu-
deme zabývat. Poslední, čtvrtou možností je osobní návštěva na od-
boru životního prostředí a zemědělství, avšak právě z důvodu ušetře-
ní času vás občanů jsme zřídili nové možnosti, jak nás můžete kon-
taktovat. Všechny tyto informace navíc naleznete na internetových 
stránkách města vlevo dole v sekci Černé skládky. Doufám, že nová 
služba, kterou jsme pro vás zřídili, povede k vaší spokojenosti. I vy 
můžete touto cestou pomoci ke zlepšení stavu životního prostředí ve 
městě a ke zkrášlení města Frýdku-Místku.  Michal Pobucký

Za výrazné podpory města 
Frýdku-Místku ve dnech 22. 
a 23. listopadu pořádalo or-
topedické oddělení Nemocni-
ce ve Frýdku-Místku, p. o., III. 
Beskydské ortopedické dny, 
ortopedický kongres, kterého 
se zúčastnilo více než 400 or-
topédů, rentgenologů, reha-
bilitačních pracovníků a rev-
matologů.

Zaznělo zde přes osmdesát 
přednášek za účasti význam-
ných osobností české i za-
hraniční ortopedie. „Z nejzná-
mějších lze jmenovat profeso-
ra Dungla, který kongres za-
hájil spolu s primátorkou Evou 
Richtrovou, dále profesora Sos-
nu či profesora Dufka z Němec-
ka,“ přiblížil lékařské kapacity 
primář pořádajícího ortopedic-
kého oddělení Petr Kozák. Ten 
prozradil, že své přátele ortope-
dy přijel pozdravit svým vystou-
pením i Jaromír Nohavica a při-
spěl tak vedle vysoce hodnoce-
né odborné stránky i ke stránce 
společenské. 

Penzion pro seniory Frý-
dek-Místek se dočkal nové 
prádelny a sušárny, což je je-
den z nutných prvních kroků 
vedoucích k postupnému pře-
budování části Penzionu na 
Domov pro seniory. Tím se má 
v objektu zvýšit počet ošetřo-
vatelských lůžek a vzniknout 
lůžka odlehčovací péče.

Rekonstrukce prádelny si vy-
žádala přes milion korun z měst-
ského rozpočtu, sklepní prostory 
„prokoukly“ a odpovídají součas-
ným vzrůstajícím nárokům. „Prá-
delna nestačila kapacitně, museli 
jsme například lůžkoviny prát ex-
terně. Teď to bude všechno pod 
jednou střechou,“ pochvaloval si 
ředitel Jaroslav Chlebek, který 
poděkoval radnici za vstřícnost 
a ocenil i pochopení místních lidí, 
kteří se při stavebních úpravách 
museli vypořádat s větší hlučnos-
tí, prašností a dalšími nepříjem-
nými jevy provázejícími staveb-
ní činnost. „Nesli to ale statečně 
a díky perfektní práci realizující 
firmy se nám podařilo nenarušit 

Penzion má novou prádelnu
adventní čas, kdy zde už máme 
klid po dokončení,“ řekl Chlebek. 

„Penzion pro seniory Frýdek-
-Místek je městské zařízení so-
ciálních služeb se 168 bytovými 
jednotkami pro staré a invalidní 
občany, jejichž celkový zdravotní 
stav nevyžaduje komplexní péči 
a umožňuje vést poměrně samo-
statný způsob života za předpo-
kladu, že jim budou poskytnuty 
služby potřebné vzhledem k je-
jich věku a zdravotnímu stavu. 
My chceme, aby klienti nemu-
seli toto zařízení hned opouštět, 
když se jim věkem přitíží. Proto 
chceme část lůžek přeměnit na 
ošetřovatelská,“ uvedl radní Ivan 
Vrba. Odlehčovací služba, s níž 
v Penzionu radnice rovněž ča-
sem počítá, je poskytována oso-
bám, které mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravot-
ního postižení, o které je jinak pe-
čováno v jejich přirozeném do-
mácím prostředí. Jde o to, umož-
nit pečující fyzické osobě nezbyt-
ný odpočinek.  (pp)

NOVÁ PRÁDELNA: Ředitel Penzionu pro seniory Frýdek-Místek Ja-
roslav Chlebek v rekonstruovaných prostorech.  Foto: Petr Pavelka

půdě magistrátu náměstek primá-
tora Petr Cvik společně s vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Ilonou Nowakovou, 
která nabádala přítomné k odpo-
vědnému přístupu s ohledem na 
přísný dohled na použití evrop-

Radnice podpořila seminář ortopedůRadnice podpořila seminář ortopedů

ORTOPEDICKÉ DNY: Mezi lékaře zavítala i primátorka města Eva 
Richtrová.   Foto: Petr Pavelka

Město Beskydské ortopedické 
dny podpořilo, protože se jedná 
už o tradiční akci spojenou s frý-
deckou nemocnicí, z níž se stal 
jediný kongres svého druhu na 
severní Moravě. „Ortopedie je 
široký obor zabývající se léčbou 
onemocnění pohybového apará-
tu, ale pro jednání kongresu jsme 
vybrali základní téma, kterým se 
naše oddělení dlouhodobě zabý-
vá – výměny opotřebovaných a 
uvolněných kloubních náhrad,“ 
vysvětlil Petr Kozák, který podě-
koval všem zastupitelům měs-
ta za schválení příspěvku, který 
umožnil konání této akce.  (pp)

Základní školy zvýší úroveň vzděláváníý
Statutární město Frýdek-

-Místek získalo téměř 15,4 mi-
lionů korun z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, které poslou-
ží k realizaci projektu FM Edu-
cation zaměřujícího se na zvy-
šování úrovně vzdělávání.

Školní koordinátory nového 
projektu 9. prosince přivítal na 

ských peněz. „Já vidím především 
příležitost škol k vzájemné spolu-
práci, která se jinak ne vždy daří, 
protože školy získávání dotačních 
peněz vidí konkurenčně a nechtějí 
si příliš předávat zkušenosti...

(Pokračování na straně 10)

FM EDUCATION: Náměstek primátora Petr Cvik spolu s vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ilonou Nowakovou oslovili vedení 
škol na začátku realizace evropského projektu.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Na 15. zasedání Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku 
bylo přijato usnesení zastu-
pitelstva, v němž jsou zastu-
pitelé za ODS a Občané pro 
Frýdek-Místek vyzýváni, aby 
„konečně začali pracovat ve 
prospěch města a občanů, 
kteří je volili, a přestali Statu-
tárnímu městu Frýdek-Místek 
svým konáním a svou činnos-
tí škodit“. Na posledním zase-
dání se pak kvůli tomu strhla 
velká slovní přestřelka.

Opoziční zastupitelé chtěli 
vyspecifikovat, čím škodí měs-
tu, a ohrazovali se vůči kritice 
jejich neúčasti i způsobu omlu-
vy na předchozím zastupitelstvu 
v nedělním termínu, který radni-
ce zvolila záměrně, aby ušetřila 
městskou pokladnu od dalších 
mzdových náhrad. 

„Já jsem se vyjádřil k vaší ne-
účasti na zastupitelstvu, které 
bylo svoláno řádně podle záko-
na.  Ze svého ideologického an-
tikomunistického důvodu, kte-

Usnesení zastupitelstva chtěla opozice vysvětlitUsnesení zastupitelstva chtěla opozice vysvětlit
rým se snažíte vnášet mezi lidi 
nesnášenlivost, jste se jej nezú-
častnili, nechtělo se vám, asi jste 
se potřebovali vyspat. Vnitřně se 
mě velmi dotklo, že jste se takto 
zachovali k bodu, který jste vyvo-
lali. Všichni, co tu byli, seděli jak 
zařezaní a neřekli půl slova. Za-
hájili jsme bod a bylo ticho,“ zo-
pakoval svou kritiku neúčasti vět-
šiny opozičních zastupitelů radní 
a poslanec Petr Rafaj. „Dnes je 
skutečnost taková, že město zís-
kalo přes 220 milionů korun. Vy 
jste předjímali výsledek a poško-
zovali jste město. Tím, že jste kři-
čeli, že je třeba odvolat primátor-
ku, že způsobila škodu městu, že 
promrhala prostředky. Nyní jsme 
ve stavu, kdy ty peníze jsou – na 
místě je tedy omluva, že jste se 
zmýlili, že se vaše prohlášení ne-
zakládala na pravdivých údajích,“ 
vyzýval Petr Rafaj.

Rafael Kučík se však stále cítil 
usnesením zastupitelstva poško-
zen s tím, že podle něj vykoná-
vá svůj mandát zastupitele řádně. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Jednání zastupitelů znovu nebylo 
příliš smířlivé.   Foto: Petr Pavelka

Na to reagoval náměstek primáto-
ra Petr Cvik, který tentokrát jedná-
ní řídil, že kdyby vykonával funkci 
zastupitele řádně, tak by se řád-
ně zúčastnil jednání, které svolal. 
Následná reakce Rafaela Kučíka 
„Součástí opozice jsou i obstruk-
ce, my můžeme dělat obstrukce!“ 
pak byla v mnoha směrech odha-
lující. Předseda klubu ODS je zřej-
mě přesvědčen, že může svolávat 
jednání zastupitelstva, jejichž ko-
nání samozřejmě stojí peníze da-
ňové poplatníky, a následně se jich 
nezúčastnit. A městu tím neškodí.

Primátorka Eva Richtrová 
ještě vysvětlila, jakým způso-
bem nahlížela na omluvu Rafa-
ela Kučíka z neúčasti na zastu-
pitelstvu. „Podle paragrafu 69 
člen zastupitelstva obce vykoná-
vá svůj mandát osobně v soula-
du se svým slibem a není vázán 
žádnými příkazy. Členové zastu-
pitelstva města jsou povinni zú-
častňovat se, jinak jsou povinni 
omluvit se ústně či písemně. Do-
pis pana Kučíka byl tedy jen po-
kus o omluvu všech,“ je přesvěd-
čena primátorka.  (pp)

Město Frýdek-Místek nako-
nec získalo 220 milionů korun 
na základě zpracovaného Inte-
grovaného plánu rozvoje Sta-
tutárního města Frýdek-Mís-
tek. Přesto na zastupitelstvu 
proběhlo ještě jedno kolo kri-
tiky opozice a obhajoby vede-
ní města, že v této záležitosti 
postupovalo správně.

Zastupitelé totiž museli schválit 
upřesněnou podobu integrované-
ho plánu, na základě níž byly měs-
tu Regionální radou Moravsko-
slezska přiřknuty finance ve výši 
9,25 milionu eur. Tím Frýdek-Mís-
tek získal 65 procent částky, o níž 
žádal, oproti jiným městům, které 
se musely spokojit jen s 58 pro-
centy. Náměstek primátora Michal 
Pobucký upozornil, že v předlože-
ném materiálu o obsahu 170 stran 
bylo upraveno jen pět procent tex-
tu. V následné prezentaci potom 
připomněl celou anabázi, která 
získání peněz předcházela, a jas-
ně na příkladech zdokumentoval, 
že mírně řečeno „minulá krajská 
reprezentace městu nepřála“. 

„Náš přístup byl maximálně 
zodpovědný. Úřad regionální rady 
provedl okamžitou kontrolu formál-
ních náležitostí, z pěti statutárních 
měst pouze dvě měla vše v pořád-
ku, my a Ostrava. Ostatní museli 
dokládat další náležitosti. I to je do-
klad o tom, že materiál nebyl od-
byt a byl zpracován kvalitně,“ při-
pomněl, že odkaz na formální ne-
dostatky při původním nedosta-
tečném ohodnocení, příliš nese-
dí, Michal Pobucký. Demonstro-
val původní odlišný přístup k Frýd-
ku-Místku například na tom, že  při 
hodnocení souladu s nadřazený-
mi dokumenty ve srovnání s ostat-

Město získalo stamiliony z evropských fondů
ními městy měl Frýdek-Místek za 
sedm stran textu 0 dílčích bodů 
a jiné město 80 za dva odstavce. 
„Ředitel specializované státní spo-
lečnosti Technoexport, která plán 
zpracovala, řekl, že se nikdy nese-
tkal s takovým pokřivením při hod-
nocení. Kdyby jenom tuto pasáž 
posoudili hodnotitelé správně, měli 
bychom schváleny peníze hned 
napoprvé,“ řekl Michal Pobucký. 
Ten musel odrážet i kritiku výše fi-
nančních prostředků, o které měs-
to žádalo. „Každé město mělo při-
děleného jednoho manažera, náš 
tvrdil, že rozdělení bude poměrné 
k počtu obyvatel, aby to bylo spra-
vedlivé. To zaznělo veřejně. Žádali 
jsme tedy o tolik, o kolik jsme měli 
žádat,“ ujišťoval náměstek Pobuc-
ký, který poukázal na jasný roz-
dílný přístup v dotacích předchozí 
krajské reprezentace podle politic-
kého obsazení radnic.

„Zažádali jsme o analýzu pří-
mých dotací z Moravskoslez-
ského kraje v předchozím voleb-
ním období a doufáme, že město 
bude v tomto období vlídněji po-
suzováno,“ prohlásil náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil, kte-
rý vysvětlil, že kompetence k do-
tacím přešla z jeho osoby na ná-
městka Pobuckého. „Má ji stopro-
centně zastupitelstvem svěřenou, 
musíte oddělit politickou odpo-
vědnost. Přečtěte si zákon a ob-
raťte diskuzi tak, jak má být,“ re-
agoval na opětovnou snahu opo-
zice prosadit bod odvolání primá-
torky v souvislosti s integrovaným 
plánem. O odvolání primátorky se 
nejednalo. (V příštím čísle začne-
me představovat jednotlivé pro-
jekty, které budou v rámci integro-
vaného plánu realizovány.)  (pp)

Téma městské policie se ob-
jevilo několikrát rovněž na po-
sledním zasedání městského 

zastupitelstva.
Pokuty za alkohol

Ředitel městské policie Václav 
Buček byl vyzván, aby prezento-
val výsledky v souvislosti se za-
vedením „alkoholové vyhlášky“, 
která postihuje pití alkoholických 
nápojů na veřejných místech. „K 
dnešnímu dni evidujeme 94 pří-
padů, z nichž bylo 70 řešeno do-
mluvou,“ řekl Václav Buček. Pod-
le něj jsou případné pokuty proza-
tím na spodní hranici sazeb a po-
stupy při uplatňování „alkoholo-
vé vyhlášky“ jsou konzultovány s 
městy Nový Jičín, Třinec a Bohu-
mín, kde s ní mají delší zkušenost.

Diskuze o zrušení
Igor Svoják vyzval k nutnosti 

diskuze o zrušení městské poli-
cie. Názory na tento případný akt 
se různí, ale vzhledem ke stále 
se sbližujícím kompetencím re-
publikové a městské policie se 
zastupitelé debatě vesměs ne-
bránili. Jasný názor ovšem proje-
vil náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil. „Tím, že ji zrušíme, při-
známe selhání. Státní policie v 
řádu pěti let přestane plnit úko-
ly a budeme mít problém. Cesta 
vpřed je ta, že se uzavře smlouva 
s republikovou policií. Pokud se 
podíváte, co má dělat, nebudou 
si překážet a na určitých úse-
cích mohou spolupracovat,“ je 
přesvědčený o nezastupitelnosti 
obou bezpečnostních složek Mi-
roslav Dokoupil.  (pp)

Integrovaný plán má i Slezská
Na posledním zasedání za-

stupitelstva byl schválen In-
tegrovaný plán rozvoje Sta-
tutárního města Frýdku-Míst-
ku – sídliště Slezská, na zá-
kladě kterého může město zís-
kat další finanční prostředky 
z fondů Evropské unie, ten-
tokrát z operačního programu 
věnovanému zlepšení prostře-
dí v problémových sídlištích, 
který je určen pro města nad 
20 tisíc obyvatel.

Celkové náklady schváleného 
integrovaného plánu pro období 
2009-2015 činí 651,5 milionů ko-
run, požadovaná dotace je 378 
milionů, ale zahrnuje dotace i pro 
jiné subjekty než město. Radnice 
k této problematice v předstihu 
připravila seminář, určený veřej-

nosti i zastupitelům. „Občané té-
měř zaplnili celý jednací sál. Ale 
viděl jsem jen jednoho opoziční-
ho zastupitele, to mi vadí a veli-
ce mě mrzí, že účast byla tako-
vá, protože zde zaznělo všech-
no důležité a podstatné,“ řekl ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký. Ten na zastupitelstvu napří-
klad vysvětloval, že bohužel me-
todika je taková, že nepodporuje 
výstavbu vícepodlažních garáží. 
„O finanční prostředky se bude 
ucházet spousta měst, ale krité-
ria jsou taková, že bude i dost ta-
kových, která nebudou žádat nic, 
protože nemají lokality, kterým 
by stanovená pravidla odpovída-
la. My jsme našli lokalitu, která 
těm kritériím vyhovuje nejlépe,“ 
vysvětloval náměstek, proč měs-

to upřelo pozornost zrovna na 
sídliště Slezská. Někteří zastupi-
telé totiž upozorňovali, že Slez-
ská je v podstatě nejmladší síd-
liště a že i ty starší by si zaslouži-
ly nové investice. „S tím se dá jis-
tě souhlasit, ale my nemůžeme 
za to, jak jsou evropské projekty 
nastaveny,“ reagoval Michal Po-
bucký.  (pp)

Zastupitelé si na svém po-
sledním jednání vyslech-
li jako obvykle i informace o 
rekonstrukci Nemocnice ve 
Frýdku-Místku z úst jejího ře-
ditele a současně zastupitele 
Miroslava Přádky. 

„Pokračovala příprava projek-
tové dokumentace na nový pavi-
lon chirurgických oborů. Existuje 
konkrétní představa, jak by měl 
nový pavilon vypadat, byl také 

Zpráva o stavu nemocnice
dokončen demoliční projekt na 
současný uzavřený chirurgický 
pavilon,“ informoval zastupite-
le ředitel nemocnice. Radní Mi-
roslav Adam jej ale vyzval k vy-
jádření, jak daleko jsou „vzduš-
né zámky“ předchozího vedení 
kraje, které slibovalo částky pře-
sahující půl miliardy korun. „Ten-
to špitál je bohatý jedinou věcí, 
svou polohou, spádovostí...

(Pokračování na straně 10)

Zastupitelstvo města schvá-
lilo zrušení platnosti stávají-
cího územního plánu města 
Frýdku-Místku a vydání územ-
ního plánu nového. Ten nepři-
náší žádnou revoluční změnu.

Podle vyjádření architek-
tů nový územní plán navazuje 
na tendence stanovené v před-
chozím územním plánu, proto-
že není žádoucí, aby nový do-
kument postavil na hlavu všech-
no, co bylo v předchozím územ-
ním plánu. „Nejsou zde zásad-
ní změny, které by stály za zdů-
raznění,“ řekl vedoucí odboru 
územního rozvoje a stavební-
ho řádu Petr Šabrňák, který za-
stupitelům prozradil, že je nyní 
v územním plánu mimo jiné po-
čítáno s novou lávkou pro pěší, 

Územní plán není revoluční
která by zkracovala vzdálenost 
starého a nového autobusové-
ho stanoviště.

Zastupitele zajímala pod-
pora sjednocování městských 
částí. Zpracovatelé vysvětli-
li, že naše dvojměstí se rozví-

jí jako jeden územní celek. V 
prostoru Poříčí, který je vzhle-
dem k jeho poloze jakýmsi spo-
jovacím prvkem, se rozvíjí akti-
vity důležité pro celé město. V 
obou částech města je pláno-
vána nová výstavba.  (pp)
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Od 24. do 28. listopadu u 
nás v ZŠ Naději probíhá v 
rámci environmentální výcho-
vy „Týden zdraví“. Celý týden 
se věnujeme zdravé výživě, 
hygieně a bezpečnosti.

V rámci tohoto projektu vy-
plňujeme pracovní listy. Prá-
ce je to nejen poučná, ale i zá-
bavná. Někteří z nás dokon-
ce pozřeli i jablko, jenom aby 
si mohli v pracovním listě od-
škrtnout danou kolonku. Pit-
ný režim? Tak pečlivě dodržo-
vaný pitný režim snad není ni-

kde. Na zaznamenávání počtu 
vypitých sklenic nám pracovní 
listy nebudou stačit.

Menší mínus máme u zub-
ní hygieny. Na besedě ze zub-
ním preventistou jsme se dozvě-
děli, že nikdo z nás nemá správ-
ný zubní kartáček, a o pohybech 
při čištění zubů se také nevyjádřil 
pochvalně. Ale my to napravíme!

Budeme se snažit, aby tak-
to skvělá péče o naše zdraví a 
bezpečnost neskončila 28. listo-
padem, ale aby nám vydržela i 
nadále.  Mgr. Mirka Holáková

Na ZŠ Naděje žijeme zdravě

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ: Náměstek primátora Petr Cvik se setkal v kavárně Radhošť s vedením zá-
kladních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město, aby jim poděkoval za všechny letošní úspěchy. 
„V oblasti školství se podařilo realizovat spoustu významných investičních akcí, některé jsou ještě před do-
končením, například hřiště a spojovací krček na 4. ZŠ, opravdu velkou investici máme ještě připravenou na 
2. ZŠ. Věřím, že i v příštím roce se povede vylepšit spoustu věcí a přál bych si, aby ředitelé škol spolu více 
spolupracovali a aby ubylo vzájemné nevraživosti v boji o žáka. Každá škola ve městě má své místo a my 
se o ně staráme o všechny stejně jako o děti, takže nám pochopitelně není jedno, když se některé z těch 
„našich dětí“ hádají mezi sebou. Jinak musím pochválit, že naše školy mají zvuk i na úrovni kraje,“ prohlá-
sil Petr Cvik, který se školské problematice začal věnovat i v krajském zastupitelstvu. Foto: Petr Pavelka 

Školní družina při Základní 
škole v Lískovci již tradičně 
zorganizovala pro žáky ško-
ly víkendový pobyt v přírodě.

Tentokrát jsme vyjeli do Kun-
čic pod Ondřejníkem, kde jsme 
strávili dva dny v pohádkově za-
sněžené přírodě. Trošku jsme se 
prošli, ale celý víkend jsme věno-
vali hlavně hrám a soutěžím. Če-
kal nás bohatý program, postavi-
li jsme své první sněhuláky, hrá-
li jsme hry: Hledání obrázků, Len-
tilky, Křupky, Pingpongový sou-
boj, Scrable, Molekuly, Pírka ptá-
ka Ohniváka, Sbírání čísel, Fotbal 
a vybíjenou ve sněhu, Mumie atd.

Moc jsme se všichni pobavi-
li a nasmáli. V neděli v podvečer 
jsme se utahaní vrátili domů. A již 
ve vlaku se děti domlouvaly, kdy 
podnikneme další obdobnou akci.

Tento víkend byl povzbudi-

Tradiční víkendový pobyt

vým důkazem toho, že se ještě 
děti dokážou bavit bez televize a 
počítače.  Danuše Ševčíková, 

 vychovatelka ŠD

I letos připravilo vedení 
školy spolu s pedagogickým 
sborem 27. listopadu Den 
otevřených dveří na frýdecko-
-místecké Základní škole Jiří-
ho z Poděbrad.

„Letos jsme se zaměřili na 
děti z mateřských škol ze široké-
ho okolí a na budoucí předško-
láky,“ řekl ředitel školy Jiří Adá-
mek a pokračoval: „Každoroč-
ně připravujeme pro děti zábav-
ný program plný soutěží, her a 
poznávacích činností spojený s 
prohlídkou školy.“

I tentokrát měly děti možnost 
navštívit ukázku výuky anglic-
kého jazyka ve specializované 
učebně s interaktivní tabulí, se-
známit se s učebnou přírodopisu 
a zoo koutkem, o který se stara-
jí žáci školy. V počítačové učeb-
ně bylo připraveno pexeso, ma-
lování, v učebně fyziky pokusy s 
magnety a jednoduchým elektric-

Den otevřených dveří na Jedenáctce

kým obvodem. Řada aktivit byla 
zaměřena na umělecké činnos-
ti. V keramice děti vyráběly jed-
noduché výrobky z hlíny, ve vý-
tvarné dílně se alternativně zapo-
jily do projektu „Zdobíme si ško-
lu“ a v hudebně si mohly se star-
šími žáky zazpívat vánoční kole-
dy. Program vyvrcholil v tělocvič-

Budoucí prvňák Igor Staněk si v keramické dílně na Dni otevřených 
dveří modeloval vánoční ozdoby.  Foto: Renata Spustová

ně, kde se konala malá sportov-
ní olympiáda, a ve školní družině, 
která připravila pro nejmenší nej-
různější kvízy a zábavu.

Barborka Adamcová ochutna-
la ve školní kuchyňce koláč, který 
pekly děti ze 7. C v hodině rodin-
né výchovy. „Buchta je moc dob-
rá,“ chválila kuchařské výtvory 
sedmáků Barborka a doplnila: „Už 
jsem byla ve výtvarce a v angličti-
ně a dostala jsem spoustu dárků 
– pexeso, nálepky a taky jsem tro-
chu mluvila anglicky.“ I Nela Andr-
lová půjde příští rok do první třídy. 
Základy angličtiny už má z mateř-
ské školky, a tak mohla sledovat 
dobrodružný kreslený příběh na 
interaktivní tabuli přímo v anglic-
kém jazyce. Šestiletý Igor Staněk 
se zdržel v keramické dílně, kde si 
vyráběl srdíčka a vánoční ozdoby.

I letošní Den otevřených dve-
ří na Jedenáctce přiblížil budou-
cím prvňákům zábavným způso-
bem prostředí školy a zbavil je tak 
případného strachu z prvního kon-
taktu se školou. Renata Spustová

KONCERT PAVLA NOVÁKA: Koncerty, zpěv a dobrá nálada, tak budou děti z MŠ J. Trnky trávit před-
vánoční čas. V pátek 28. listopadu jsme se vydali s dětmi na koncert Pavla Nováka. Přestože zdraví Pav-
lovi nedovolilo, aby za námi dorazil, koncert se vydařil díky vynikajícímu zastoupení syna Tomáše. Děti si 
broukaly známé písničky a kino se proměnilo v obrovský taneční parket plný dětí. Pavlovi přejeme, aby 
svou nemoc porazil a zase za námi do Frýdku-Místku někdy dorazil.                   Kolektiv MŠ J. Trnky
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Základní škola Komen-
ského ve Frýdku-Místku se 
s úspěchem zapojila do roz-
vojového programu Minister-
stva školství, mládeže a tělo-
výchovy, který je zaměřen na 
podporu čtenářské gramot-
nosti na základních školách.

Úkolem školy bylo vypracovat 
takový projekt, který by přispěl k 
oblibě literatury mezi dětmi, uká-
zal jim její estetické a morální 
hodnoty, vzbudil aktivitu žáků i 
jejich rodičů, rozvíjel komunikač-
ní schopnosti žáků a v neposled-
ní řadě jim nastínil možnosti, jak 
smysluplně trávit volný čas.

Naše škola předložila projekt 

s názvem Společným čtením ke 
čtenáři vnímavému, citlivému a 
vzdělanému, v němž je podrobně 
vypracován plán pro rozvoj čte-
nářských dovedností našich žáků. 
Ve velké konkurenci škol z celé 
republiky náš projekt uspěl a byl 
vybrán mezi ty, jimž bude poskyt-
nuta významná finanční dotace.

Mnohé z akcí, které jsou v na-
šem projektu zahrnuty, již pro-
běhly nebo probíhají. Za všech-
ny jmenujme soutěž Kniha měsíč-
ně, besedy v Městské knihovně 
ve Frýdku-Místku, Slavnost slabi-
káře pro žáčky prvních tříd, literár-
ně-vlastivědnou soutěž Po spirá-
le času, vzájemné předčítání ro-

dičů dětem nebo starších spolu-
žáků mladším, vydávání školního 
časopisu Čtverák, zapojení do li-
terárních a výtvarných soutěží aj.

Do konce tohoto roku ješ-
tě proběhne řada dalších akti-
vit, které se prolínají napříč vše-
mi předměty a přispívají tak ke 
komplexnímu vzdělávání dětí 
prostřednictvím literatury.

Jsme hrdí na to, že se náš 
projekt setkal s úspěchem nejen 
na ministerstvu, ale především u 
dětí a jejich rodičů. Věříme, že 
cíle projektu budou splněny a z 
žáků naší školy vyrostou čtenáři 
vnímaví, citliví a vzdělaní.

 Šárka Nahodilová

Úspěšný projekt ZŠ Komenského

Mezinárodní spoluprá-
ci škol postavenou na pou-
žívání informačních a komu-
nikačních technologií v rám-
ci eTwinningových projektů 
úspěšně rozběhla frýdecko-
-místecká Základní škola Jiří-
ho z Poděbrad společně s pol-
skou školou Zespól Szkól im. 
ks. J. Londzina ze Zabrzega.

„V září roku 2006 jsme zača-
li na webových stránkách hledat 
partnerskou školu pro náš pro-
jekt nazvaný Exchanging of cul-
tural information between our 
project school,“ popsala aktivity 
školy vedoucí projektu učitelka 
anglického jazyka Renáta Ruč-
ková a dodala: „Snažili jsme se 
kontaktovat školy v Řecku, Itá-
lii, Španělsku, Finsku a Švédsku 
dle nabídky zaregistrovaných 
partnerských škol v Evropě. 
Oslovili jsme polské školy, které 
byly k naší nabídce nejvstřícněj-
ší.“ O Vánocích roku 2007 byla 
na světě témata e-Twinningo-
vých aktivit. „Naši žáci 9. roční-
ku vytvářeli v květnu v hodinách 
Konverzace anglického jazyka 
v programu Microsoft PowerPo-
int prezentaci, ve které se před-
stavili svým spolužákům v Pol-
sku. Každý žák si připravil vlast-
ní prezentaci, kterou doplnil svou 

Další zkušenosti v e-Twinningu

České a polské děti s doprovodem navštívily v rámci e-Twinningo-
vých aktivit Pustevny.   Foto: Archív – Renáta Ručková

fotografií a ozvláštnil možnostmi, 
které tento program nabízí. Své 
prezentace žáci společným úsi-
lím zpracovali, čímž vznikla první 
část velkého půlročního projektu. 
Rovněž z polské strany jsme ob-
drželi jejich prezentaci v anglic-
kém jazyce,“ řekla Renáta Ruč-
ková a pokračovala: „Následně 
si žáci vyměnili své e-mailové 
adresy a navázali kontakty, aby 
se lépe poznali. Anglický jazyk 
byl základním prostředkem jejich 
komunikace. Vzájemně se infor-
movali o svých zájmech a akti-
vitách.“ Podle slov Renáty Ruč-
kové seznámení se po interne-
tu přineslo zájem žáků o osob-
ní kontakt. A tak jsme 6. červ-
na 2008 byli pozváni na pozná-
vací zájezd do regionu polské 
školy, navštívili jsme města Wis-
lu, Zywiec, Bielsko-Biału a je-
jich obec Zabrzeg. Snažili jsme 
se, aby se vybraní žáci z obou 
škol vzájemně osobně poznali a 
mohli si ověřit své komunikativní 
schopnosti v praxi. 

Nejnáročnější částí projektu 
bylo pro žáky v anglickém jazy-
ce natočit a zpracovat film o ško-
le, významných místech Frýdku-
-Místku, včetně architektonic-
kých památek města, o kultuře a 
přírodě. Tato část projektu byla 
velmi obsáhlá ve své přípravě, 
při samotném natáčení a také 

následném zpracování. Film trvá 
asi 20 minut. Polská škola také 
točila film o Bielsko-Białe.

„Na 7. listopadu jsme pro pol-
ské děti zorganizovali celoden-
ní výlet v našem regionu. Žáci, 
kteří se výletu účastnili, proved-
li své polské přátele naší školou 
a poté v jazykové učebně vzá-
jemně anglicky hovořili o prázd-
ninách, o novinkách ve školách 
a svých zájmech. Polské děti 
prošly místa Frýdku-Místku, kte-
rá v našem projektovém filmu 
viděly. Opět dostaly komentář 
našich žáků v anglickém jazy-
ce. Po obědě ve školní jídelně 
jsme vyrazili na prohlídku regio-
nu, včetně Pusteven. Po návratu 
do Polského Těšína se děti vel-
mi vroucně loučily,“ doplnila ve-
doucí projektu a uzavřela: „Pro-
jekt bude pokračovat výměnou 
kuchařských receptů, kdy žáci 
budou vařit vybranou či doporu-
čenou polskou specialitu. Jejich 
kuchařské činnosti budou opět 
zdokumentovány.“

Nejdůležitějším přínosem ce-
lého projektu byla schopnost 
dětí komunikovat v cizím jazy-
ce v praxi a chuť udržovat nové 
vztahy s polskými kamarády. 
Základní škola Jiřího z Poděbrad 
bude projekt registrovat pro zís-
kání Certifikátu kvality na národ-
ní i evropské úrovni.

DEN ZDRAVÍ: V rámci celoročního projektu „Prevence patologic-
kých jevů v MŠ“ proběhl v měsíci listopadu v naší mateřské škole Den 
zdraví. Od rána si děti připravovaly ve svých třídách „ordinace“, hrály 
si na lékaře a zdravotní sestřičky, učily se obvazovat a ošetřovat pora-
nění. Vlastně si jen zkoušely v praxi to, o čem si celý týden se svými p. 
učitelkami povídaly. Překvapením pro všechny byla i velká vizita! Paní 
učitelky z třídy Veverka společně s paní uklízečkou, převlečené za p. 
doktorku a sestřičky, zkontrolovaly, jestli jsou děti zdravé, popovída-
ly si s nimi, jak pečují o své zdraví, a na závěr daly dětem vitamíny.
O tom, jak se nezranit a pečovat o své zdraví, formou vyprávění nad 
obrázky přišla poučit p. Mgr. Vránová z Občanského sdružení Život a 
zdraví. Už teď se naše děti těší na exkurzi do Nemocnice ve Frýdku-
-Místku, kde budou mít možnost nahlédnout na dětské lůžkové oddělení.

Napětí smíšené se zvěda-
vostí a nervozitou panovalo 
v pátečních ranních hodinách 
snad v celé škole. Až najed-
nou – obloha ztemněla, zabu-
rácely hromy, ozval se líbez-
ný hlas andělův – a byli tady. 

Velebný Mikuláš s košem pl-
ným dárků pro hodné a nako-
nec i nehodné děti, hroziví čer-
ti, nahánějící hrůzu hlavně těm 
zlobivým, a usměvavý anděl, 
který jemným pohlazením a mi-
lým pohledem zaháněl strach a 
dodával odvahu.

Tito „poslové“ navštívili kaž-
dou třídu na I. stupni. Některé 

Nadělovalo se i na DevítceNadělovalo se i na Devítce

děti se bály, jiné se předvádě-
ly, nebo ze sebe dělaly hrdiny. 
Všem ale svítily oči nedočkavos-

tí a napětím, co bude – koho an-
děl pochválí a komu čert vypráší 
kožich.  Mgr. A. Hrabcová

Doba adventu a 
Vánoc je dobou ra-
dosti a těšení se. Už 
v předstihu zval pla-
kát v průčelí naší ško-
ly na Vánoční jarmark 
a Vánoční akademii.

Připravovali se 
všichni. Některé třídy 
a jedinci nabízeli své 
výrobky. Jejich pest-
rá nabídka v jednotli-
vých stáncích uváděla 
do rozpaků mnohé ku-
pující, nevěděli, čemu 
dát přednost.

Pro žáky připravi-
li učitelé dílny. Byla ra-
dost dívat se, s jakým 
zaujetím si děti vyráběly vánoční symboly, ozdoby, svíčky. Budou oz-
dobou i doma a to je to nejdůležitější a nejkrásnější – mít svůj výtvor.

Zdařilá akademie umocnila vánoční atmosféru. V programu se 
děti představily písněmi, tanci.

Radost, úsměvy i dojetí – tak se dají shrnout pocity všech, kdo se 
podíleli na programu, na přípravě, i těch, kdo naši školu 2. prosince 
navštívili.   M. Duží

Předvánoční atmosféra na 5. ZŠ
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

Cena čipu

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

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

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

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

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

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

Volejbalová Extraliga - ženy

Datum Mužstvo Soupeř Čas  
Pá 19. 12. Jd ? 19:00
So 20. 12. 8+9 Kopřivnice 10:00
Ne 21. 12. Jd ? 10:30
Ne 21. 12. 4+5 Bohumín 13:00

Utkání hraná v prosinci ve VSH F-M

Bruslení ve VSH – prosinec

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

Domácí utkání házenkářů SKP Frýdek-Místek

Středa 17. 12. 16:30 - 18:00 bruslení veřejnosti 
Sobota 20. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 21. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 21. 12. 17:00 - 18:30 bruslení veřejnosti 
Čtvrtek 25. 12. 09:30 - 11:00 bruslení veřejnosti 
Čtvrtek 25. 12. 17:00 - 18:30 bruslení veřejnosti
Pátek 26. 12. 14:30 - 16:00 bruslení veřejnosti 
Sobota 27. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 28. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Úterý 30. 12. 14:30 - 16:00 bruslení veřejnosti

Na přelomu měsíce listo-
padu a prosince se odehrá-
la prestižní šachová akce pod 
názvem Sněženky vs. Machři, 
kterou byl zápas čtyř šacho-
vých legend proti čtyřem mla-
dým dámám, mezi nimiž ne-
chyběly hned dvě zástupky-
ně Beskydské šachové ško-
ly Jana Jacková a Kateřina 
Němcová.

V týmu machrů se předsta-
vil mistr světa v šachu Anato-
lij Karpov, jeden z nejúspěš-
nějších československých hrá-
čů Vlastimil Hort a dvě šacho-
vé legendy Fridrich Olafsson 
a Wolfgang Uhlmann. Místem 
konání byl hotel Cristal Pala-
ce v Mariánských Lázních a 
hned v prvním kole se zrodi-
la obrovská senzace díky naší 
Janě Jackové, která dokáza-

Jana Jacková porazila Karpova! 
la v nádherné partii porazit bý-
valého mistra světa Karpova. 
„Partie zcela jistě obletí celý 
svět a všichni milovníci šacho-
vé hry budou určitě okouzle-
ni přímočarým útokem na sou-
peřova krále, který Jana na-
šla,“ neskrýval nadšení Anto-
nín Surma. 

„Machři“ nakonec vyhráli v 
poměru 17,5 – 14,5. „Z pohle-
du frýdecko-místeckých šacho-
vých příznivců musíme konsta-
tovat, že naše děvčata nezkla-
mala, ba naopak. Skvělým způ-
sobem se prezentovala přede-
vším Jana Jacková, která vy-
bojovala cenné čtyři body. Ka-
teřina Němcová byla nejmlad-
ší ze startovního pole, získala 
body dva a především cenné 
zkušenosti,“ zhodnotil sněžen-
ky Antonín Surma.  (pp)

Plzeň - SKP Frýdek-Místek 33:26
Mužstvo Frýdku-Místku se 

potýká s kolísavou výkonnos-
tí. Dokázalo porazit soupeře z 
Bystřice pod Hostýnem a v krás-
ném domácím utkání Hustope-
če. Ovšem tím sbírka bodů kon-
čí. V nastávajícím kole zavítalo 
na palubovku Dukly Praha, kde 
podlehlo velkým rozdílem. To 
vše chtěli naši borci odčinit a při-
vézt body z nevyzpytatelné Plz-
ně. Nepovedlo se.

Nerozhodný stav SKP drže-
lo pouze do 18. minuty, kdy nám 
poprvé soupeř odskočil na tří-
brankový rozdíl, v poločase už 
to bylo 15:9 pro domácí. Náskok 
se ještě povedlo snížit na 18:17, 
ale soupeř pak znovu odskočil. 

Dvě porážky házenkářůDvě porážky házenkářů

SKP Frýdek-Místek - Třeboň 30:37
Další výhra nepřibyla ani na 

domácí palubovce proti soupeři 
z konce tabulky, který ovšem v 
období reprezentační přestávky 

významně posílil. Frýdek-Mís-
tek se sice dostal do vedení o 
tři branky, ale poločas byl jen 
16:15. V druhé půli rozhodla tře-
boňská šňůra sedmi branek.

Jako každý rok jsme s ra-
dostí přijali pozvání našich 
slovinských přátel z krásného 
lázeňského města Zreče. Je to 
přátelské setkání a testování 
výkonnosti jednotlivých škol 
na závěr roku. Naše výpra-
va pod vedením trenérů Jo-
zefa Juháse, Michaela Žitníka 
a kouče Romana Mokrosche 
zvládla cestu bez problémů.

Závodu se zúčastnilo 230 zá-
vodníků ze čtyř států, které byly 
zastoupeny 18 oddíly. V sobo-
tu 22. listopadu dopoledne po 
úvodním ceremoniálu začaly zá-
vody technickými sestavami tul, 
ve kterých se představili naši žáci 
a junioři. V této disciplíně jsme 
dokázali, že patříme k těm nej-
lepším. Zlatou medaili v jednotli-
vých kategoriích získaly žákyně 
Tereza Lepíková, Petra Fróhli-
chová, Kateřina Weizerová, žáci 
Pjeter Prenqi, Radim Kostura, ju-
niorky Karolina Hlavačková, Pa-
vlásková Lucie. Stříbrnou me-
daili získala Kristýna Kreisso-
vá a bronzovou Veronika Válko-
vá. V další disciplíně sportovní 
boj matsogi jsme přidali další dvě 
zlaté medaile, kdy ve svých vá-
hovkách junior Ondřej Mokrosch 

Škola Taekwon-do Joomuk ve SlovinskuŠkola Taekwon-do Joomuk ve Slovinsku

a juniorka Veronika Válková po-
razili všechny své soupeře. Stří-
brné medaile vybojovali Lucka 
Pavlásková, Karolina Hlavačko-
vá a Veronika Rajnochová. Bron-
zové medaile vybojovaly žákyně 
Tereza Lepíkova, Kateřina We-
izerová a junior Marek Soldán, 
který o postup do finále měl slo-
vinského reprezentanta, a i když 
prohrál, svou bojovností prokázal 
nezdolného ducha, jednu ze zá-
sad taekwondo.

I přes malý počet členů naší 
výpravy jsme se dokázali umís-
tit na celkově šestém místě. Po-
věstnou třešničku na dortu udě-
lala Lucka Pavlásková, která 
byla vyhlášena nejúspěšnější ju-

niorkou. Pro naši školu je to další 
letošní úspěch, který navázal na 
loňskou účast a potvrdil, že naši 
žáci obstojí ve srovnání s nejlep-
šími v Evropě. Díky dobrým letoš-
ním výsledkům ze závodů v Ma-
ďarsku a Slovinsku dobře repre-
zentujeme město Frýdek-Místek 
a české mládežnické Taekwon-
Do ITF v Evropě. Toto jde je-
nom díky obětavosti trenérů, ro-
dičů a finanční podpoře magistrá-
tu města Frýdek-Místek.

Pro nové zájemce o cvičení 
Taekwon-Do ITF provádíme ná-
bor v lednu každé pondělí a středu 
v tělocvičně na 11. ZŠ od 18 do 
19:30. Informace na mob. 605 807 
148. Jozef Juhás, IV. Dan

Pod názvem O Pohár staros-
ty města Zubří a s mezinárodní 
účastí se uskutečnil turnaj v háze-
né mladších žáků, na němž druž-

O Pohár starosty města Zubří
stvo SKP Frýdek-Místek navázalo 
na úspěchy své zálohy v minulém 
týdnu a vybojovalo na kvalitně ob-
sazeném turnaji 2. místo. Svěřen-

ci trenéra Mojžíška se postupně 
utkali s těmi to družstvy:
SKP FM x Tatran Litovel 19:7 (11:4)
SKP FM x Tatran Prešov 13:13 (4:5)
SKP FM x KHZ Vsetín 16:5 (7:3)
SKP FM x Sokol Ostrava 18:8 (6:4)

Ve finále s domácím Zubřím 
podlehli 16:21 (8:11)

Za SKP FM nastoupili: Jakub 
Stříž, Martin Johred, Tomáš Šol-
tys, Martin Kahánek 16, Dominik 
Garib 15, Mirek Holík3, L Rajno-
ha 29, H. Rajnoha 28, Přemysl 
Barvík 3, Tomáš Novotný 2, Pa-
trik Pruchnický 1, Jiří Jež 3, To-
máš Latocha, Radek Běčák 1.
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PŘEDSTAVUJEME
Rádi bychom oslovili všechny 

nadšence nejrychleji rostoucího 
sportu v České republice – flor-
balu. Máte možnost se přihlásit 
do nově vznikající ligy, která se 
bude konat ve Frýdku-Místku. 
Všechna utkání se budou ode-
hrávat v našem městě, takže ne-
musíte mít starosti s dojížděním. 

Přihlásit se mohou týmy, 
které budou mít v kádru aspoň 
sedm hráčů. Hrací část bude 
3x10 minut a mohou nastoupit 
v utkání čtyři hráči a jeden bran-

Florbalová liga ve Frýdku-Místku
kář v poli. Pořádání turnajů bude 
buď sobota nebo neděle pod-
le rozpisu utkání, v dopoledních 
hodinách. Hrát se bude podle 
pravidel České florbalové unie.

Liga je určena mužům, zú-
častnit se mohou hráči ročníku 
1992 a starší. Druhá kategorie 
je školní a mohou ji hrát chlapci 
narozeni v letech 1993 až 1997.

Více informací na ICQ 409-
577-112 nebo e-mail sfbl@se-
znam.cz. Konec přihlášek do 
31. 12. 2008!

27. ročník Běžecké Velké 
ceny je u konce a zná své vítě-
ze. Soutěž skládající se z osm-
nácti běžeckých závodů připravil 
stejně jako v předchozích letech 
atletický oddíl TJ Slezan Frýdek-
-Místek. Určen je výkonnostním, 
ale i rekreačním běžcům a v le-
tošním roce se podařilo bodovat 
107 mužům a 45 ženám. 

V kategorii mužů do 35 let zví-
tězil Peter Mikulenka před Miro-
slavem Lepíčkem a Robinem Ja-
vorkem. V kategorii do 45 let vy-
hrál Daniel Šindelek před svým 

Běžecká Velká cena je u konce  
bratrem Vladanem a Rostisla-
vem Trávníčkem. Nad 45 let 
byl nejlepší Roman Slowioczek, 
před Vlado Martynkem a Broni-
slavem Walkem. U nejstarších 
mužů nad 55 let obhájil své ví-
tězství František Holec, před Pe-
terem Balkem a Václavem Vil-
helmem. Mezi ženami zvítězila 
Ludmila Šokalová před Anežkou 
Vrágovou a Zuzanou Pavelko-
vou.  Vyhlášení proběhne v rám-
ci Společenského atletického ve-
čera v sobotu 17. ledna od 20 ho-
din v restauraci Carbon v Místku.

Víte, co je to šprtec?Víte, co je to šprtec?

Takto šprtec vypadá.

Šprtec je stolní hra pro dva 
hráče, která je podobná lední-
mu hokeji. Hráči se střídají ve 
svých tazích malou hokejkou 
ve snaze překonat soupeřova 
brankáře. Hraje se podle přes-
ných pravidel na dřevěném 
hřišti o rozměrech 120x60 cm. 
Jako hráči slouží kameny ze 
hry dáma, hraje se 3x6 minut.

Kořeny šprtce sahají hluboko 
do dávných dob poloviny dvacá-
tého století, kde ve školních lavi-
cích hráli snad všichni kluci prašpr-
tec, tzv. knoflíkovou. První organi-
zovanou soutěž i první mistrovství 
ČSSR podle řádů a platných pravi-
del mají na svědomí hráči z Brna. 
První mistrovství republiky bylo se-
hráno v roce 1980. Od té doby 
se šprtec rozšířil do mnoha měst 
i vesnic celé ČSSR, později ČR, 
ale i do zahraničí (Švédsko, Rus-
ko, Polsko, Dánsko). ME se po-
prvé hrálo v roce 1992 a 1. MS v 
roce 2004. O rok dříve byl založen 
i šprtcový oddíl ve Frýdku-Místku.

Klub Sokol Frýdek-Místek za-
ložilo několik přátel s přáním trá-
vení volného času při zábavné 

a nenáročné aktivitě. Postupem 
času se klub rozrůstal a v roce 
2005 se první naše zástupkyně 
Alča Bohdalková probojovala na 
MČR, kde obsadila 7. místo. Alča 
Bohdalková se stala pravidelnou 
účastnicí významných turnajů a 
šampionátů. Byla naší jedinou 
reprezentantkou na druhém MS 
ve šprtci, které se konalo letos v 
květnu v Mostě, kde získala na 
Czech open titul v ženské katego-
rii. Na letošním MČR jsme měli tři 
zástupce, Alču doplnili Veronika 
Grabinská a junior Radek Ševčík.

Na letošním MČR Zubří (okr. 

Žďár n. S.) 29. listopadu se mezi 
osmi nejlepšími v jednotlivých ka-
tegoriích naši mladí neztratili. Prv-
ní titul mistryně ČR vybojovala pro 
sebe i pro náš klub Alča Bohdal-
ková, kterou na stupních vítězů 
doplnila na třetím místě Veronika 
Grabinská. Mezi juniory hrál Ra-
dek Ševčík po přechodu ze star-
ších žáků poprvé a nad jeho síly 
byl pouze Pavel Koleděj z Ostra-
vy, který získal svůj třetí titul v řadě. 
Kromě titulu mistryně ČR 2008 ob-
hájila Alča Bohdalková také cel-
kové vítězství z loňského roku v 
Českém poháru. V roce 2006 vy-
hrála Český pohár Veronika Gra-
binská, frýdecko-místecké hráčky 
tak kralují Českému poháru již tři 
roky! Alča Bohdalková letos vyhrá-
la v kategorii žen Czech open. Titul 
mistryně ČR ji automaticky řadí do 
reprezentace ČR a dává jí právo 
startu na ME 2009, které se bude 
konat na začátku dubna v Polsku. 
Žákovské družstvo získalo loni 1. 
místo v soutěži Schools challenger 
a stalo se tak pro tento rok nejlep-
ším žákovským družstvem v Evro-
pě. Kromě vítězství v nejvýznam-
nějších turnajích získali hráči a hráč-
ky našeho oddílu celou řadu vítěz-
ství v dalších turnajích pořádaných 
jak Unií Hráčů Stolního Hokeje, tak 
i jednotlivými kluby. Na turnaje za-
jíždíme do Ostravy, Zábřehu, Brna, 
ale i do dalekého Mostu, Českých 
Budějovic či Prahy.

Oddílové soutěže
V oddílu se letos hraje šestý 

ročník Fshl (Frýdecká stolní ho-
kejová liga), která systémem ko-
píruje extraligu ledního hokeje. 
Dále pak hráči našeho oddílu hrají 
o Pohár Fshl, již pravidelně o vá-
noční pohár Fshl a také o Pohár 
Akvapetu, což je prestižní soutěž, 
do které se zapojují i hráči napří-
klad z Prahy, Zábřehu, Ostravy.

Nábor
Náš oddíl rád do svých řad 

přijme nové zájemce o tuto hru. 
Rádi uvidíme všechny zájemce 
od 10 let, ale vyzkoušet šprtec 
si mohou i dětí mladší. Zahrát si 
můžou zájemci jakéhokoli věku, 
dívky i hoši, mladí i ti dříve naro-
zení. Nábor se koná každý pá-
tek v malé tělocvičně Sokola ve 
Frýdku-Místku na ulici Novodvor-
ské. Začátek je vždy v 17 hodin.

Kontakt: Josef Bohdálek, tel.: 
776 839 498, email: josefbohda-
lek@tiscali.cz, http://fshl.sprtec.eu 

NAŠI ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI: Zleva stříbrný junior Radek Šev-
čík, zlatá žena Alča Bohdalková a bronzová žena Veronika Grabinská.

halový fotbal mládeže
Ročník 1996
Áčko mladších žáků přijelo do 

Třince podle papírových předpo-
kladů v roli jednoho z favoritů, nic-
méně, jak se taky ukázalo, žádný 
ze zápasů nebývá lehký. Nako-
nec vyhráli finále na penalty a sta-
li se vítězi turnaje. Brankář Adam 
Střalka si navíc odnesl ocenění 
pro nejlepšího brankáře turnaje.

Ročník 1997
Naši mladší žáci B se stali po-

řadateli mezinárodního halového 
turnaje, který se konal v místecké 
hale u 6. ZŠ. Zcela po zásluze zví-
tězil tým SFC Opava, který prošel 
turnajem bez ztráty kytičky. Druhá 
příčka připadla domácímu Frýd-
ku-Místku a třetí skončily nakonec 
Vítkovice. Nejlepším hráčem byl 
zvolen náš Rostislav Janík.

Ročník 1998
Naše nejstarší přípravka se 

zúčastnila v sobotu 6. 12. halo-
vého turnaje v Třinci. Mezi deseti 
celky dokázali vyhrát před Vítko-
vicemi a Třincem. Nejlepším hrá-
čem turnaje byl vyhlášen frýdec-

ko-místecký Radim Šafner.
Ročník 1999
7. 12. se v Brumově konal Mi-

kulášský turnaj pro ročník 1999 a 
mladší. Mezi devíti týmy obsadili 
naši kluci druhou příčku za Vítkovi-
cemi a před olomouckou Sigmou.

Ročník 2000
V sobotu 6. 12. se příprav-

ka Fotbalu Frýdek-Místek ročník 
2000 zúčastnila halového turna-
je, který pořádal MFK OKD Kar-
viná. Šest mužstev se utkalo nej-
spravedlivějším způsobem každý 
s každým a naši benjamínci ob-
sadili třetí místo. Adam Dryák byl 
se šesti brankami navíc vyhlášen 
nejlepším střelcem turnaje. 

Ročník 2001
Také naši nejmladší byli hosti-

teli mezinárodního halového tur-
naje, který se odehrál v sobo-
tu 6. 12. v hale SŠSD ve Frýdku 
nad Stovkami. V konkurenci sed-
mi týmů jsme měli přihlášeny dva 
týmy, které skončily na 5. a 6. 
místě. Nejlepším brankářem byl 
vyhlášen Michal Šostý z FM B.

Mladší žáci SKP Frýdek Mís-
tek B uspěli na dobře obsaze-
ném házenkářském turnaji v 
Rožnově pod Radhoštěm. Cel-
kem 13 celků bojovalo ve čty-
řech skupinách.

SKP F-M – Zlín 14:6, SKP 
F-M – Zora Ol. 12:5. V osmifi-
nálové skupině SKP F-M – Brno 
9:8, SKP F-M – Modra 8:9. V zá-

Mladší žáci na turnaji v Rožnově
pase o konečné 3. místo zdo-
lali chlapci domácí družstvo 
Rožnova 16:15 až tři sekundy 
před koncem. „Tento nečeka-
ný úspěch celého kolektivu hrá-
če určitě povzbudí k poctivé zim-
ní přípravě, vždyť v poli poraže-
ných zůstaly i celky jako Zubří 
nebo ŠKP Bratislava,“ věří tre-
nér Miloš Oulehla.

V posledních letech získá-
vá u mládeže Frýdku-Místku 
stále větší oblibu judo. Přitaž-
livost je podle jeho předsta-
vitelů dána především svým 
veskrze sportovním pojetím, 
kde je kladen důraz přede-
vším na bezpečnost cvičenců 
a také jeho mimořádnou vše-
stranností v rozvoji fyzických, 
ale i duševních schopností. 

Důležitá je také jeho dlouhá 
tradice v evropském prostoru a na 
zvýšené popularitě se podílejí i mi-
mořádně dobré výsledky frýdec-
ko-místeckých judistů. V součas-
né době působí na území města 
dva sportovní subjekty – SK Judo 
Frýdek-Místek a Judo Důl Staříč. 
V letošním roce dosáhly oba klu-
by významných úspěchů v řadě 
mistrovských soutěží. Svěřenci 
trenérů Pavly Prőllové a Lubomí-
ra Černého se mohou pochlubit 
celou řadou medailových umístě-
ní. České mistrovské tituly vybo-
jovali ve svých kategoriích Pavla 
Prőllová a Vít Jerglík (FM) a jako 
členka vítězného družstva Nikol 
Mikolášová (Staříč), která vybo-

Judisté bilancují sezonu
jovala také republikové stříbro v 
kategorii starších žaček. Na stří-
brné medaile dosáhli ještě Lukáš 
Janulek a Marie Dužíková (FM). 
Bronz vybojovali v žákovských 
kategoriích Natálie Jeziorská a 
Barbora Bacílková (FM). Trenér-
ka Prőllová ještě vybojovala stříb-
ro na MČR bez rozdílu vah a stej-
ný kov na Mistrovství Evropy ka-
tegorie Masters. V době uzávěrky 
tohoto vydání zpravodaje je Pav-
la Prőllová na Mistrovství světa 
policejních sborů v Libyi, kde pa-
tří k oporám české reprezenta-
ce. Oba sportovní kluby dnes dis-
ponují členskou základnou, která 
dává předpoklady pro jejich za-
řazení do programu Centra spor-
tu ve Frýdku-Místku. V současné 
době probíhají jednání o jejich pří-
padném sloučení, které by výraz-
ně přispělo k další popularizaci a 
rozvoji tohoto olympijského spor-
tu v našem městě. Judisté rádi 
přijmou mezi sebe další zájemce, 
kteří se mohou o náboru informo-
vat na tel. č. 605 513 429 (Místek 
kasárna „Na Bahně“) a 608 821 
513 (9. ZŠ ve Frýdku) 
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Náš svět, přísp. organizace
Pobočka Frýdek-Místek: 
J. Lohrera 779
Tel.: 558 436 471
E-mail: nassvetfm@centrumprz-
no.cz, nassvetfm@seznam.cz 

Náš svět, p. o. poskytuje soci-
ální služby pro mládež a dospělé 
uživatele s mentálním, kombino-
vaným a chronickým duševním 
onemocněním. Zřizovatelem je 
Moravskoslezský kraj. Posláním 
organizace je podporovat uživa-
tele při vytváření rodinného pro-
středí a soužití uživatelů různých 
věkových kategorií tak, aby žili v 
co možná nejvyšší možné míře 

NÁŠ SVĚT má pobočku i v Místku
běžným způsobem života. Dále 
vytvářet uživatelům podmínky 
pro důstojnou existenci, začle-
ňování do společnosti a rozvíjení 
samostatnosti. Náš svět, p.o. se 
nachází v Pržně a má i svou po-
bočku ve Frýdku-Místku. Celko-
vá kapacita zařízení je 207 míst. 

V Pržně poskytujeme tyto so-
ciální služby: Domov pro osoby 
se zdravotním postižením (Do-
mov U Zvonu, U Slunečnice, čtyři 
Domky Pod Lysou a pět Domků U 
Lesa), Domov se zvláštním reži-
mem (Domov U Včelína), chráně-
né bydlení a odlehčovací služby. 

Pobočka Domov pro osoby 

se zdravotním postižením (Do-
mov Anenská), nacházející se 
ve Frýdku-Místku, má kapacitu 
54 uživatelů.

Snažíme se, aby běžný den 
uživatele byl opravdu srovnatelný 
s běžným životem. Uživatelé se v 
dopoledních hodinách zapojují do 
pracovních činností. Část uživate-
lů z Domova Anenská F-M dojíž-
dí do pracovních terapií v zařízení 
v Pržně, kde si mohou vybrat čin-
nosti, které je nejvíce zajímají. Pra-
cují v keramické, šicí, výtvarné díl-
ně, dále se učí vyrábět svíce, plést 
košíky a vyrábět výrobky z kůže. 
Probíhá tam také vzdělávání, pře-
devším formou práce na počíta-
či. Také přímo na Domově Anen-
ská jsou uživatelům nabízeny ob-
dobné činnosti. V odpoledních ho-
dinách se uživatelé věnují zájmo-
vým činnostem, např. v hudeb-
ním, tanečním, včelařském, spor-
tovním nebo turistickém kroužku, 
a mohou tak trávit svůj volný čas 
podle vlastních představ. Naši uži-

V NAŠEM SVĚTĚ: Mezi zdejší obyvatele vždycky ráda zavítá i pri-
mátorka Eva Richtrová. Klienti organizace jsou vděční za pozornost, 
která je jim věnována.   Foto: Petr Pavelka
vatelé se zúčastňují různých spo-
lečenských, sportovních a kultur-
ních akcí. V rámci osamostatňo-
vání uživatelů probíhají v zařízení 
kurzy vaření, samostatných náku-

pů, vyřizování po úřadech, domá-
cích prací atd. Služby v našem za-
řízení se snažíme přizpůsobovat 
individuálním potřebám a přáním 
našich uživatelů. 

Představení projektu Renaissance
Projekt RENAISSANCE je 

zaměřen na pomoc dětem a 
mládeži s trvale nepříznivým 
zdravotním stavem, na pomoc 
dlouhodobě nemocným, senio-
rům a plně či částečně invalid-
ním spoluobčanům. 

Hlavním cílem tohoto projektu 
je shánění finančních prostředků 
na zakoupení lékařských mag-
netoterapeutických kompletů 
pro dětské ústavy a léčebny, sa-
natoria, léčebny dlouhodobě ne-
mocných, domovy důchodců a 
pro osoby s postižením pohybo-
vého ústrojí, které se tohoto pro-
jektu účastní.

Dalším cílem tohoto projektu 
je podpora a propagace léčebné 
metody pulzní magnetoterapie.

Díky tomuto projektu získalo té-
měř 90 různých nemocnic, ústa-
vů, dětských stacionářů, organiza-
cí vozíčkářů a mnoho dalších více 
než 100 lékařských magnetotera-
peutických přístro-
jů ZDARMA.

S p o l e č n o s t 
ZES Brno, a. s. je 
výrobcem a dis-
tributorem lékař-
ských přístrojů pro 
nízkofrekvenční 
pulzní magnetote-
rapii. Tyto přístro-
je jsou určeny ze-
jména pro domácí 
léčbu bolestí zad 
a kloubů, špatné-
ho prokrvování 
končetin, atrofie, 
ztuhlosti a zkráce-
ní svalů a případně 
proleženin (deku-
bitů) vzniklých ne-
dokonalou péčí při 
dlouhodobém po-
bytu na lůžku či in-

validním vozíku. Možnost domá-
cí léčby je důležitá právě pro tě-
lesně hendikepované, pro něž je 
nutnost docházet na potřebnou 
terapii do zdravotnického zaříze-
ní často velice zatěžující.

Společnost se rozhodla rozší-
řit pomoc na sektor dlouhodobě 
nemocných jednotlivců a rodin, 
které se o tyto nemocné starají.

V Moravskoslezském kraji se 
do projektu zapojily tyto organi-
zace: Fakultní nemocnice Ostra-
va, Domov Příbor, p. o., Asocia-
ce rodičů a přátel 
zdravotně posti-
žených dětí v ČR, 
o. s. Klub Zvone-
ček, Naděje, DPS 
Slunovrat, Parkin-
son společnost o. 
s., Caritas, Slez-
ská diakonie, Dět-
ský rehabilitační 
stacionář, Agen-

tura Slunce, Městská nemocni-
ce Ostrava, Klub českých turis-
tů zdravotně postižených, Svaz 
tělesně postižených v ČR, o. s., 
Stonožka Os-
trava, LDN 
Klokočov.

Leták a žá-
dost naleznete 
na těchto we-
bových strán-
kách: www.
projekt-renais-
sance.cz.
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V sociální oblasti chceme:V sociální oblasti chceme:
rozšířit kapacitu městských jeslírozšířit kapacitu městských jeslí

Motto: Čím lepší podmínky dáme dětem dnes,
tím lepší budoucnost čeká na nás všechny.

Už vloni se díky rekon-
strukci Pavilonu C v objek-
tu frýdecko-místeckých jes-
lí kapacita zvedla ze 30 na 
36 míst, ovšem až po letoš-
ní rekonstrukci dalších pro-
stor, které byly dříve využívá-
ny Akademií J. A. Komenské-
ho, lze hovořit o naplnění sli-
bu, který byl na začátku vo-
lebního období dán. Od Nové-
ho roku zde budou podmínky 
pro stálou docházku 54 dětí.

Jesle ve Frýdku-Místku na 
Brožíkově ulici prošly viditelnou 
modernizací už v minulém roce, 
kdy byl Pavilon C zateplen, do-
stal novou střešní nástavbu a 
novou barevnou fasádu a byla k 
němu přistavěna i kočárkárna s 
plochou střechou. Velkou změ-
nou prošly také vnitřní prosto-
ry pavilonu, které byly moder-
nizovány. Staré dřevěné oblo-

žení nahradily stěny v pastelo-
vých barvách a pořízen byl také 
moderní dětský nábytek. Nákla-
dy na rekonstrukci včetně inte-
riérového vybavení byly vyčísle-
ny na bezmála šest a čtvrt mili-
onu korun, které byly uhrazeny 
z městského rozpočtu. Už teh-
dy radní Ivan Vrba přislíbil, že 
úpravy jeslí budou pokračovat 
i v tomto roce.  Další rozšíření 
kapacity mohlo být provedeno 
v Pavilonu B, v němž byly dříve 
umístěny učebny Akademie J. 
A. Komenského. V první etapě 
byly realizovány stavební úpra-
vy vyplývající ze změny vnitřní 
dispozice, byla 
provedena vý-
měna všech 
vnitřních a vněj-
ších výplní ot-
vorů a veškeré 
vnitřní rozvody 

a instalace, provi-
zorní oprava plo-
ché střechy do-
plněním asfalto-
vého pásu. Prá-
ce přesáhly čty-
ři miliony korun 
a investiční od-
bor už plánuje, 
jak v roce příš-
tím opraví ku-
chyň a zahra-
du, která při-
spívá ke zdejšímu 
jedinečnému pěk-
nému prostředí v klidné lokalitě.

Jesle na Brožíkově ulici jsou 
jediným zdravotnickým zaříze-
ním tohoto typu ve městě. „Vě-

děli jsme, že se 
časy mění a lidé 
tuto službu po-
třebují znovu 
stále více. Pro-
to jsme k tomuto 
bodu upřeli po-
zornost i v pro-
gramovém pro-
hlášení. Jsem 
rád, že se nám 
jej už podaři-
lo naplnit, proto-

že potřeba rozšíření se 
v praxi ukazuje,“ pro-
hlásil radní Ivan Vrba. 
Ředitelka zařízení Dag-
mar Zemanová potvr-
zuje, že požadavky ze 
strany rodičů opravdu 
stoupají. „Rodiče vyu-
žívají možnosti návra-
tu do zaměstnání, snaží 
se nepřerušit kontakt se 
svou prací nebo si dopl-
ňují vzdělání. Samostat-
nou kapitolou jsou lidé z 

lékařského nebo právního pro-
středí, kteří si prostě nemohou 
dovolit přerušit svou praxi. Také 
můžeme více pomáhat sociálně 
potřebným – rodinám s dohle-
dem sociální pracovnice.  Stou-
pá nám i počet opravdu malých 
dětí, těsně nad jedním rokem.“

Jesle poskytují výchovu a 
zdravotní péči dětem ve věku od 
1 do 4 let. Starají se o ně kva-
lifikované dětské sestry, které 
mají znalosti z psychologie a pe-
dagogiky dítěte a které se sna-
ží pobyt dětí v tomto zařízení co 

nejvíce přiblížit způsobu živo-
ta v rodině. „Poskytujeme nejen 
zdravotní péči, ale i výchovnou. 
Rozvíjíme pět složek výcho-
vy – rozumovou, výtvarnou, tě-
lesnou, pracovní, hudební, roz-
víjíme osobnost dětí, jejich po-
hybové dovednosti. Docházíme 
například do solné jeskyně, sle-
dujeme novinky, takže se u nás 
můžete setkat například s meto-
dami bazální stimulace,“ vysvět-
lila ředitelka Zemanová.

Jesle Frýdek-Místek, p.o., ja-
kožto nestátní zdravotnické za-
řízení, které funguje již od roku 
1976, se starají o děti od 6 do 17 
hodin, ale jejich pobyt nesmí pře-
sáhnout devět hodin denně. Děti 
mohou docházet pravidelně, ale 
převažuje režim pěti návštěv v 
měsíci u dětí do tří let, kdy ma-
minkám zůstává rodičovský pří-
spěvek. Od 3 let mohou dávat 
své ratolesti do jeslí za stejných 
podmínek na čtyři hodiny den-
ně. Občasnou docházku využívá 
na 160 dětí, což vzhledem ke ka-
pacitě klade velkou náročnost na 
koordinaci jednotlivých pobytů. 

„Kromě výchovné a zdravot-
ní péče realizujeme pro děti bě-
hem roku pravidelné akce jako 
například dětský karneval, dět-
ský den, vánoční a velikonoč-
ní setkání a podobně. Spolupra-
cujeme s divadélkem DUO, kte-
ré k nám přichází se svými po-
hádkami. Celoroční průřez živo-
ta dětí v Jeslích je zdokumento-
ván na CD, které si děti odnáše-
jí jako vzpomínku na pobyt v jes-
ličkách,“ vyjmenovala Dagmar 
Zemanová.  (pp)

V NOVÉM: Radní Ivan Vrba s ředitelkou Dagmar Zemanovou u dětských postýlek. 
Foto: Petr Pavelka

Kdo má děti

hodně rád,

ten si s nimi

umí hrát.

A ten, kdo

to neumí,

málo lásce

rozumí

Rodiče, kteří mají zájem o naši službu,
si mohou domluvit návštěvu v Jeslích na telefonním
čísle 558 432 585 nebo si vše podstatné přečíst
na internetových stránkách www.jesle-fm.cz.
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Základní školy zvýší 
úroveň vzdělávání
(Pokračování ze strany 2)
Nyní mají společný balík, tak-

že očekávám, že si pomohou, 
aby byly finanční prostředky 
účelně a správně využity,“ říká 
náměstek primátora Petr Cvik.  

Do projektu je zapojeno 13 zá-
kladních škol zřizovaných Statutár-
ním městem Frýdek-Místek, které 
vytvoří bezmála sto nových pod-
půrných výukových a studijních 
textů a metodických materiálů. 
„Zpracované materiály budou za-
členěny do inovovaných školních 
vzdělávacích programů. Součástí 
metodických materiálů budou na-
příklad pracovní listy pro žáky i uči-
tele a soubory power-pointových 
prezentací. Školy rovněž v rámci 
projektu získají i interaktivní tabu-
le, PC sestavy a dataprojektory, 
čímž bude zlepšeno jejich technic-
ké zázemí pro interaktivní výuku,“ 
vyjmenoval Martin Sysala, koordi-
nátor projektu, jehož cílem je právě 
zejména rozvoj partnerství, spolu-
práce a vzájemné výměny zkuše-
ností mezi školami. Během tří let, 
po které bude projekt realizován, 
se uskuteční řada koordinačních 
a metodických setkání a vzděláva-
cích programů, které jsou z fondu 
rovněž podpořeny. 

Projekt FM-Education je spo-
lufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpoč-
tem ČR.                             (pp)

(Pokračování ze strany 3)
Současný stav není jen nekom-

fortní, ten stav je hrozný,“ projevo-
val skepsi nad současnou situací 
a dalším vývojem Miroslav Adam.

„Jsme na začátku řešení, víme, 
jak bude řešení vypadat, na termí-
ny a způsob financování si musí-

me počkat. Domnívám se však, že 
pokud práce budou probíhat dob-
rou rychlostí, nový pavilon bude 
v roce 2012. Havárii na chirurgic-
kém pavilonu si určitě nikdo nepřál 
a dílčí investiční akce nenastolily 
optimální stav. Uzavření chirurgic-
kého pavilonu je nežádoucí, musí 
se plnohodnotně vyřešit. Čím dříve 
bude řešení hotovo, tím lépe,“ řekl 
Miroslav Přádka.  (pp)

Zpráva o stavu nemocnice
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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. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 29,55 m2 (IV. NP)
- nebytové prostory o výměře 15,66 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2

4) objekt čp. 6 (náměstí Svobody) 
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebyt. prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)

6) objekt čp. 811 (ul. Malý Koloredov) 
- nebytový prostor o výměře 41,36 m2 (V.NP)
k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)
3) objekt čp. 549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 

k. ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 177 – bývalá pošta
- nebytový prostor o výměře 56,60 m2 (I.NP)

Na vybraná parkoviště ve městě, 
kde pravidelně zajíždí mobilní sběr-
na, a na sběrné dvory může občan 
města Frýdek-Místek bezplatně při-
nést tyto nebezpečné odpady, vel-
koobjemové odpady a elektrozaří-
zení: - nebezpečné odpady a ostat-
ní odpady: mazací a motorové ole-
je, olejové filtry, zbytky barev, laků, 
ředidel, televizory, obrazovky, moni-
tory, počítače, autobaterie a mono-
články, použité obaly od postřiků a 
jiné chemikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, lednice, mražáky, zářivky, vý-
bojky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Mobilní sběrna
U Kauflandu 16. 12. - 18. 12.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

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

Sběr nebezpečných složek ko-
munálního odpadu v našem měs-
tě provádí Frýdecká skládka a.s., 
tel. 558 627 047, 558 438 330, 558 
636 251. D – DOTŘÍĎOVÁNÍ ODPADU 

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

Frýdecká skládka, a.s. prová-
dí v systému nakládaní s odpa-
dy i systém odděleného sběru se-
parovaných (tříděných) odpadů, 
do kterého jsou zapojeni občané 
i podnikatelé. V začátcích zavá-
dění separovaného sběru odpa-
dů od občanů – PAPÍR, PLASTY, 
SKLO byly využívány barevné ná-
doby, tj. zvony. Tyto nádoby měly 
vhazovací otvory, které zaručova-
ly, že do nich nebudou vhazová-
ny jiné odpady, než separované. 
Tudíž separované odpady byly již 
kvalitně vytříděny občany. Nevý-
hodou nádob, tj. zvonů, byla vět-
ší náročnost z hlediska svozu au-
tomobilovou technikou. Aby se 
tento svozový „problém“ odstra-
nil a zlevnil, byly zavedeny barev-
né nádoby na PLASTY a PAPÍR 
s výklopnými víky typu nádob na 
komunální odpad. To mělo za ná-

sledek, že sice došlo k zlevnění 
nákladů na sběr a svoz separova-
ných nádob, ale došlo i k podstat-
nému zhoršení kvality separova-
ných odpadů, a to odhadem cca 
o 25 až 35 %. Občané začali od-
kládat do nádob na separovaný 
odpad i odpady ostatní, které tam 
nepatří. Důvodem je, že buď jsou 
někteří občané líní, apatičtí a ne-
záleží jim na přírodě, nebo dochá-
zí k přeplňování stávajících nádob 
na ostatní odpady z domácností a 
těchto odpadů se zbaví tím, že je 
vhodí do nádoby na separované 
odpady. Vytříděné odpady, tzv. 
separované (papír, sklo, plasty), 
jsou sváženy na třídírnu v Lískov-
ci u Frýdku-Místku. Třídící linkou 
procházejí tyto odpady, kde do-
chází k jejich dalšímu třídění a ex-
pedici k využití – recyklaci v prů-
myslu a jejich opětovnému využi-

tí. Tím, že dochází k nesprávné-
mu třídění některými občany, zvy-
šuje se náročnost a pracnost na 
systém třídění v třídírně Lískovec 
a celkovému prodražování. Po-
ložme si otázku, kdo to asi zapla-
tí?! Doplácí na to ti občané, kteří 
správně třídí, chápou, že tříděním 
se dá šetřit příroda a vlastní „pe-
něženka“. Připomeňme si, co pa-
tří a co nepatří do barevných ná-
dob na třídění – separovaný sběr 
využitelných odpadů.

Nebuďte líní: třiďte správně 
– tento slogan by měl upozornit 
na nejčastější chyby. Například, 
že PET láhve se mají sešlapá-
vat, do kontejnerů na sklo nepa-
tří keramika a zrcadla, do kontej-
nerů na papír by lidé neměli dá-
vat špinavý a mastný papír. Od 
února je spuštěna i internetová 
stránka www. jaktridit.cz

separování, recyklace využitelných odpadů

Co do kterého kontejneru patří (či ne) 
do nádob na papír patří
noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papíro-

vé sáčky, kartóny, krabice, kancelářský papír, kni-
hy, sešity, čistý obalový papír a kartón (obaly – kra-
bice) od nápojů 

do nádob na papír nepatří 
uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, pa-

pír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použi-
té plenky, kombinované papírové obaly s plasty a 
kovovými fóliemi 

do nádob na sklo patří
skleněné láhve od nápojů, bílé a barevné sklo, vel-

ké skleněné střepy, skleněné nádoby, sklo by mělo 
být čisté, bez zátek víček a šroubovacích závěrů 

do nádob na sklo nepatří
keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářiv-

ky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilo-

vá skla, tzn. varné sklo 
do nádob na plasty patří 
PET láhve (od nápojů), plastové obaly, sáč-

ky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jo-
gurtů a dalších mléčných výrobků (bez kovové fó-
lie), plastové obaly od spotřebního zboží, polysty-
rén, výrobky z plastů, obaly od šamponů, jedlých 
olejů, aviváží 

do nádoby na plasty nepatří
vícevrstvé obaly kov-plast, plastové obaly zne-

čištěné chemickými látkami, minerálními oleji, zbyt-
ky potravin, obaly od automobilových olejů a che-
mických postřiků, injekční stříkačky, fólie znečiště-
né zeminou, barvivy apod. 

Pokud chce obec a následně občan za odpady 
platit co nejméně, musí třídit více, kvalitně a zod-
povědně, aby odpadů, které musí být uloženy na 
skládku, bylo co nejméně.  Frýdecká skládka, a.s.

1) Sběrný dvůr v Místku – ul. 
Svazarmovská (za Lidlem – objekt 
společnosti Sběrné dvory, s.r.o.)

2) Sběrný dvůr ve Frýdku – ul. 
Hlavní („pod estakádou“ – u vjez-
du do objektu závodu Slezan 09)

Dne 22. 12., 23. 12. 2008 bu-
dou oba sběrné dvory otevřeny 
od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

Dne 24. 12., 25. 12., 26. 12. 
2008 budou oba sběrné dvory 
zavřeny.

Dne 27. 12. 2008 bude sběr-
ný dvůr na ul. Svazarmovská za-
vřen, sběrný dvůr na ul. Hlavní 

PROVOZ SBĚRNÝCH DVORŮ O VÁNOCÍCH
bude otevřen od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.

Dne 29. 12., 30. 12. 2008 bu-
dou oba sběrné dvory otevřeny 
od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

Dne 31. 12. 2008 bude sběrný 
dvůr na ul. Svazarmovská zavřen, 
sběrný dvůr na ul. Hlavní bude ote-
vřen od 8:00 hodin do 16:00 hodin. 

Dne 2. 1. 2009 budou oba 
sběrné dvory otevřeny od 8:00 
hodin do 16:00 hodin.

Dne 3. 1. 2009 budou oba 
sběrné dvory otevřeny od 8:00 
hodin do 14:00 hodin.

I. Úvodní ustanovení
1. Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku za účelem ocenění mi-
mořádných počinů ve všech ob-
lastech 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 násle-
dujících oblastech: 
a) vědecká činnost
b) výtvarné umění a architektura 
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 udělena 
občanům města. Občanem měs-
ta se rozumí fyzická osoba s tr-
valým pobytem na území města. 
Výjimečně může být cena města 
udělena i jiným fyzickým osobám.
5. Cena města představuje pa-
mětní list, umělecké dílo s moti-
vem města Frýdku-Místku a pe-

něžní dar ve výši 20 000 Kč.
6. Cenu města lze udělit i in 
memoriam. V takovém případě 
bude předána nejbližším rodin-
ným příslušníkům. 
7. Cenu lze udělit opakovaně. 

II. Předkládání
a zpracování 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 udělení 
ceny města mohou pouze občané 
města, a to písemně prostřednic-
tvím podatelny Magistrátu města 
Frýdku-Místku, nejpozději do 31. 
ledna následujícího roku po roce, 
za který má být cena udělena. Ná-
vrh musí obsahovat jméno, příjme-
ní a bydliště nominovaného a odů-
vodnění nominace. Navrhovatel 
dále uvede své jméno a příjmení, 
adresu bydliště a návrh podepíše.
3. Návrhy eviduje a zpracovává 
odbor kancelář primátora.
4. Primátor předloží návrhy, které 
obsahují všechny náležitosti dle 
odst. 2, na schůzce předsedů po-
litických klubů. Návrhy, které ne-
budou splňovat předepsané ná-
ležitosti, vrátí odbor kancelář pri-
mátora zpět navrhovatelům.
III. Rozhodování o udělování 

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 závaz-
né. Zastupitelstvo města může 
udělit cenu města jen v někte-
rých oblastech nebo nemusí 
udělit cenu města vůbec.
3. O udělování cen města se 
rozhoduje zpravidla na únoro-
vém nebo březnovém zasedání 
zastupitelstva města. 

Pravidla pro udělování Cen 
Statutárního města Frýdku-Místku

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 pro-
vede zápis do kroniky města.
2. Tato Pravidla pro udělování Cen 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku schválilo Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém 8. zasedá-
ní konaném dne 10. 12. 2007.

Tiskárna Kleinwächter
zve na výstavu betlémů

26. prosince 2008
od 1400 do 1700 hodin

bude hrát
živá vánoční hudba

soubor Campagnuollo
Barok Ancamble

(budova naproti 8. ZŠ)
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Odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Magistrátu města Frýd-
ku-Místku oznamuje všem zájem-
cům o finanční příspěvek ze sportov-
ního fondu, že nové tiskopisy žádostí 
o dotace na celoroční činnost nebo 
podporu konání jednotlivých akcí v 
roce 2009 je možné vyzvednout ze 
stojanu u informací v přízemí budo-
vy Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, případně na 
odboru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy. Tiskopis je možné zís-
kat i na webových stránkách města 
(www.frydekmistek.cz/radnice/tisko-
pisy, pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

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

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

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

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

Odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku oznamuje všem 
zájemcům o finanční příspěvek z 
Fondu výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit, že nové tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-
nost nebo podporu konání jednot-
livých akcí v roce 2009 je možné 
vyzvednout na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, nebo 
ze stojanu u informací v přízemí 
budovy Magistrátu města Frýdku-
-Místku na ul. Radniční 1148. Tis-

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

kopis je možné získat i na webo-
vých stránkách města (www.fry-
dekmistek.cz/radnice/tiskopisy, po-
kyny, materiál/odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy).

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

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-

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

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

Do výběrového řízení se mohou se svými pro-
jekty přihlásit nestátní neziskové organizace (ob-
čanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), 
státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové 
organizace územních samosprávných celků (ško-
ly, dětské domovy) a další subjekty z oblasti bez-
pečnosti a prevence kriminality. 

Cílem je zvyšovat pocit bezpečí občanů a sni-
žovat míru závažnosti trestné činnosti na území 
statutárního města Frýdku-Místku pomocí sociální 
a situační prevence kriminality spolu s informová-
ním veřejnosti a prevencí viktimnosti v rámci Měst-
ského programu prevence kriminality v roce 2009. 

Prioritně budou podporovány programy a pro-
jekty v těchto oblastech: 

- integrační a motivační aktivity zaměřené na 
osoby v nepříznivé sociální situaci a řešení problé-
mů sociálně vyloučených skupin

- prevence užívání návykových látek včetně 
podpory zdravého způsobu života bez drog, tabá-
kových výrobků a alkoholu

- pokrytí rizikových lokalit a míst městským ka-
merovým systémem 

- zvýšení bezpečnosti seniorů pomocí technic-
kého zabezpečení

- informování veřejnosti o nejčastějších typech 
trestné činnosti, o místech jejich výskytu, o způsobech 

páchání trestné činnosti a o možnostech ochrany
- poradenství a pomoc obětem trestných činů a 

domácího násilí
Žádosti o dotaci (formuláře), metodiku, zása-

dy a podmínky pro poskytování dotací najdete na 
webových stránkách Ministerstva vnitra České re-
publiky na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/pro-
gramy-prevence-kriminality.aspx

Řádně vyplněná žádost o dotaci je podmínkou 
přijetí spolu s popisem projektu v rozsahu 1 až 3 
stran, včetně podrobného položkového rozpisu, 
který je také povinnou přílohou dílčího projektu. 

Žadatelé zašlou žádost o dotaci elektronickou 
poštou na adresu: blecha.ludek@frydekmistek.cz 
a v jednom podepsaném originále doručí žádost 
včetně povinných příloh na podatelnu Magistrátu 
města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148 nebo 
jej mohou zaslat poštou nebo osobně doručit nej-
později do 31. 12. 2008 na úřední adresu: 

Městská policie Frýdek-Místek 
ul. T. G. Masaryka čp. 633 Frýdek-Místek 738 01

Kontaktní osoba: Bc. Luděk Blecha,
tel.: 777 921 360, 558 631 481
blecha.ludek@frydekmistek.cz

a to v obálce označené textem: „NEOTVÍRAT – 
ŽÁDOST O DOTACI – PREVENCE

KRIMINALITY“ (v levém horním rohu obálky)

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí dotací z fondu prevence kriminality na rok 2009

Doba konání:
Od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2008 
Od 5. 12. 2008 do 23. 12. 2008 – 
pokladnička nám. Svobody F-M 
Peněžní prostředky je možné za-
sílat i na níže uvedené číslo účtu.
Po datu 31. 12. 2008 již nebu-
de možno peněžní prostřed-
ky přijímat. Účet: Č. ú. 43-
3400310247/0100, VS 2321
Komerční banka a.s., Nádražní 

č.p.1087, Frýdek-Místek
Účel: Získání peněžitých pro-
středků pro Pečovatelskou služ-
bu Frýdek-Místek, příspěvko-
vou organizaci, se sídlem Sado-
vá č.p. 604, 738 01 Frýdek-Mís-
tek, IČ: 48772739, a to na ná-
kup kompenzačních pomůcek 
pro zdravotně postižené občany 
(např. servírovací stolky, invalid-
ní vozíky, chodítka).

Veřejná sbírka - Vánoční strom 

Objevíte-li na území města 
Frýdku-Místku černou skládku, 
můžete to oznámit Magistrá-
tu města Frýdku-Místku, odbo-
ru životního prostředí a země-
dělství, prostřednictvím e-mai-
lu cerneskladky@frydekmis-
tek.cz nebo můžete zanechat 
vzkaz na záznamníku tel. č. 
558 609 411, případně může-
te výskyt oznámit telefonicky 
na tel. č. 558 609 487.

POMÁHEJTE V ODSTRAŇOVÁNÍ ČERNÝCH SKLÁDEK
Odbor životního prostře-

dí a zemědělství bude na 
základě Vašich podnětů a 
svých šetření prověřovat 
vlastníka pozemku a bude 
podnikat kroky k odstraně-
ní černé skládky. 

Vaší pomocí přispějete ne-
jen ke zlepšení životního pro-

středí ve městě, ale také ke 
zlepšení vzhledu statutární-
ho města Frýdek-Místek.

20. 12. - sobota: bude proveden 
mimořádný svoz komunálních 
odpadů, a to ze sídliště Slezská, 
dále Růžový pahorek, K Hájku, 
nad katastrálním úřadem, Kola-
říkovo sídliště, Bezručovo sídliš-
tě, Riviéra
22. a 23.12. - pondělí a úterý - 
pracovní dny: svozy budou pro-
bíhat dle harmonogramu
24. 12. - středa - Štědrý den: 
svoz dle harmonogramu
25. 12. - čtvrtek - 1. svátek vánoč-
ní: svoz dle harmonogramu
26. 12. - pátek - 2. svátek vánoč-
ní: svoz dle harmonogramu
27. 12. - sobota: volno
28. 12. - neděle: volno
29. 12. - pondělí - pracovní den: 
svoz dle harmonogramu
30. 12. - úterý - pracovní den: 
svoz dle harmonogramu
31. 12. - středa (Silvestr) - pracov-
ní den: svoz dle harmonogramu
1. 1. 2009 - čtvrtek (Nový rok) - 
státní svátek: svoz neproběhne, 
nádoby nevystavujte 
2. 1. 2009 - pátek - pracovní den: 

Svoz odpadu o Vánocích
svoz odpadu za čtvrtek,

tzn. P 110 - Frýdek, Lískovec, 
Berlín, Zelinkovice, Lysůvky, dále 
část Místku (ul. K Olešné, Na 
Hrázi, Nad Přehradou, Štandl)

K 1100 - Místek (Riviéra, 
Bezručovo sídl.), Frýdek (oko-
lí Nemocnice, Růžový pahorek, 
sídl. K Hájku, Nad Lipinou, Nad 
Mostárnou, Lískovecká)

Dne 3. 1. 2009 - sobota: svoz 
odpadu za pátek, tzn. P 110 - 
Skalice, dále ulice Lískovecká, 
J. Skupy, Heydukova, Čs. čer-
veného kříže

K 1100 - Místek (sídl. Anen-
ská, Kolaříkovo, oblast ul. Pří-
borské, Podpuklí, Palkovické a 
Pavlíkovy), Frýdek (Zámecké 
nám. a okolí, sídl. nad KÚ, ul. 
Míru, Nár. mučedníků, Vyhlídka, 
sídl. Slezská).

Pokud probíhá svoz dle har-
monogramu, je zapotřebí vysta-
vit na 6:00 hodin nádobu!

V případě, že nebude vysta-
vena nádoba, jak je výše uve-
deno, nelze uplatňovat rekla-

maci! Současně žádáme obča-
ny, aby v případě nepříznivých 
klimatických podmínek (tj. sníh, 
náledí) měli pochopení a trpěli-
vost se svozem odpadu. V pří-
padě, že neproběhne z důvodu 
nepříznivých klimatických pod-
mínek svoz odpadu dle harmo-
nogramu, případně dle mimo-
řádného harmonogramu, 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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I letos patřil začátek měsí-
ce prosince v prostorách Nové 
scény kina Vlast malým zpěvá-
kům z mateřských a základních 
škol. Již popáté se sešli, tento-
krát 9. prosince, na pěvecké 
soutěži Vánoční nota pořáda-
né základní školou Jiřího z Po-
děbrad pod záštitou náměstka 
primátora Petra Cvika.

„Vzpomínám si, jak tato sou-
těž začínala, a dnes už jsou jí i 
tyto prostory prakticky malé, což 
svědčí o tom, že děti zpívat chtějí 
a soutěž je zaujala,“ hodnotil ná-
městek primátora Petr Cvik.

Soutěž zahájil pěvecký sbor 
žáků Jedenáctky doprovázený 
učitelským orchestrem soubo-
rem vánočních koled. První sou-
těžní klání patřilo dětem ze tří 
mateřských škol – z Mateřídouš-
ky, Anenské a ze Skřivánka ze 
Slezské. V emotivních veselých 
vystoupeních byly vítězi všechny 
nejmenší děti. 

Letos se Vánoční nota opět vydařila

VÁNOČNÍ NOTA: S dětmi se rozparádil i ředitel Jedenáctky Jiří Adámek.
Foto: Petr Pavelka

V kategorii žáků prvních a 
druhých tříd se sešli celkem čty-
ři soutěžící z 1., 8. a 11. základ-
ní školy. První místo patřilo Eliš-
ce Minksové z 8. základní ško-
ly, druhá skončila Gabriela Za-
mazalová z Jedenáctky a příčku 
bronzovou opět obsadila Osmič-
ka – Kateřina Kameníková.

Vybrat mezi deseti soutěžící-
mi druhé kategorie žáků třetích 
až pátých tříd (1., 4., 8., 11. ZŠ a 
ZŠ Skalice) toho nejlepšího ne-
bylo vůbec jednoduché. Tento-
krát první dvě vítězná místa pa-
třila Jedenáctce. Prvenství získal 
Vojta Cebula, který se soutěže 
Vánoční nota účastní každoroč-
ně, a hned za ním skončila také 
stálá účastnice soutěže Veroni-
ka Slezáková. Třetí místo si od-
nesla Gabriela Škanderová z 8. 
základní školy.

„Bohatý doprovodný pro-
gram, v němž vystoupil sbor 
žáků osmé základní školy, folk-
lórní soubor Ondrášek s ukáz-
kou krajových vánočních zvyk-
lostí a tradic, kytarový kvartet 
při ZUŠ a pěvecký soubor Kate-
na příjemně oživili soutěžní od-
poledne a navodili tu správnou 
předvánoční atmosféru,“ řekl ře-
ditel pořadatelské základní ško-
ly Jiřího z Poděbrad Jiří Adámek.

SBOROVĚ: Kromě individuálních výkonů se předvedly i kolektivy. 
Foto: Petr Pavelka

PATCHWORK VE VLASTI: 
Nová scéna Vlast hostila výstavu 
patchworkových výrobků nadše-
ných pobeskydských vyznavaček 
této zvláštní techniky. Jedná se 
o sešívání malých, různě barev-
ných kousků látek tak, že spolu 
vytvářejí větší geometrické vzory. 
Výsledný patchwork je pak spo-
jen s dalšími vrstvami látky a je 
ještě ozdobně prošíván drobnými 
stehy. Původně vznikl patchwork 
mezi ženami amerických osadní-
ků, které tímto způsobem chtěly 
zhodnotit zbytky látek nebo využít 
látky z již obnošených šatů. Dnes 
se stává technika patchworku 
opět velmi populární mezi spotře-
biteli i mezi ženami, které mají pa-
tchwork jako svého koníčka. Na 
tři stovky prací žen, které původ-
ně čerpaly zkušenosti ze zahra-
ničních časopisů, ale dnes už mo-
hou v širokém okruhu komuniko-
vat mezi sebou, zhlédla i primá-
torka Eva Richtrová. „Je úžasné, 
co s těmi látkami dovedou. Nevě-
řila bych, že tímto způsobem jdou 
třeba vyrobit tak nádherné vánoč-
ní ozdoby,“ svěřila se primátorka. 
 Foto: Petr Pavelka

Od poloviny prosince do 
konce ledna se v Galerii Pod 
Svícnem koná každoroční ko-
lektivní přehlídka Salon, ten-
tokrát s tématem Klišé. 

„Konečný počet vystavují-
cích a podoba výtvarných prací 
se jako každoročně do posled-
ní chvíle vyvíjí. Tato otevřená a 
spontánní forma výstavy je vole-
na záměrně. Výsledek bývá pře-
kvapením pro všechny zúčastně-
né,“ avizoval galerista Petr Korč. 

Svá díla na téma Fáma před-
stavili na loňském Salonu Galerie 
Pod Svícnem tito umělci: Libuše 
Pražáková, Petr Bařinka,Tomáš 
Lindovský, Tomáš Hrubiš, Adéla 
Kuchařová, Lukáš Henzl, Martina 
Šedová, Petra Nováková, Marek 
Pražák, Zdeňka Saletová, Radim 
Hanke, René Hábl, Ivo Sedláček, 
Pavel Preisner, Tamara Blažko-
vá, Lubomír Jarcovják, Eva Va-
vrečková, Terezie Kolářová, Jan 
Bittner, Zuzana Čadová, Tomáš 
Rozehnal, Löffelmannová, Ol-
dřich Morys, Dagmar Čaplygino-

vá, Željko Delič, Ivo Prokel, To-
máš Javora, Milan Biegon, Mar-
kéta Vlčková, Bohuslav Špaček, 
Edmond Chlum, Zuzana Ištvano-
vá, Taťána Šedová, Zdeněk Ja-
nošec Benda, Markéta Proko-
pová. Řada z nich se představí i 
tentokrát.

Galerie Pod Svícnem už před-
stavila i plán výstav na příští rok:

31. 1. – 6. 3.
Kateřina Popiolková (foto)

7. 3. – 10. 4.
Hana Mikulenková (malba)

11. 4. – 15. 5.
Jiří Helcel (objekty, kresby)

16. 5. – 19. 6. Martina Břetislav 
Svozilovi (projekt)

20. 6. – 24. 7.
Libuše Pražáková (malba, kresba)
25. 7. – 28. 8. Filmový plakát

29. 8. – 2. 10. Zuzana
Sommernitzová (digitální tisky)

3. 10. – 6. 11.
Blanka Jakubčíková (malba)

7. 11. – 11. 12.
Zora Jarcovjáková (malba)

12. 12. – 29. 1. Salon

Pod svícnem se objeví téma Klišé

I o zlaté neděli 21. prosince se na místeckém náměstí 
uskuteční akce „Advent ve městě“, která zahrnuje hudeb-
ní vystoupení folklorních souborů. Akci pořádá Středisko 

volného času Klíč ve spolupráci s agenturou Orange za fi-
nanční podpory Statutárního města Frýdek-Místek. 

Advent ve městě s písněmi

21. 12. – Zlatá neděle – místecké nám. Svobody
9:30 – 10:00 Folklorní soubor Bebek
10:00 – 10:20 Pěvecký sbor Catena

10:20 – 10:50 Folklorní soubor Ševčík
10:50 – 11:20 Folklorní soubor Bebek

11:20 – 11:45 Folklorní soubor Hurčánek
11:45 – 12:00 Pěvecký sbor Catena
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083, www.kinovlast.cz
Včelařské muzeum a skanzen

a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

v pátek 9-17 h., sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37, Místek
www.kouzelnykoutek.cz

e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz
mobil: 737 518 840

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - Mariánské poutní místo
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
LEDA PEŠATOVÁ – VÝBĚR Z CELO-
ŽIVOTNÍHO DÍLA
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 16. prosince 17,00 - zámecký klub

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.

Pátek 26. prosince 13,00 – 17,00
– Rytířský sál frýdeckého zámku

SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15,00 hodin ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
Jana Jakuba Ryby
Účinkuje: Lašský smíšený pěvecký sbor z 
Bašky. Sbormistryně: Mgr. Janina Ptáková
Dále k vidění:
- Adventní a vánoční bytosti – výstava v 
muzejní učebně
- Tvorba Ledy Pešatové – výstava
- Létající drahokamy – výstava
- Kaple sv.Barbory
- stálé expozice
BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY

Úterý 16. prosince 16,00
- Zelený dům na Zámecké ulici

SVATÝ HOSTÝN
– PAMÁTNÁ HORA MORAVANŮ

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

vstupné 50 Kč dospělý, 40 Kč dítě
zdobení stromečku, vánoční tradice, rozdá-
vání vánočních dárků (dárek pro děti v ceně)

zpívání pod vánoční hvězdou

Pátek 19. prosince v 18.00 h.
– chrám sv. Jana a Pavla

Jan Jakub Ryba:
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

účinkují: Symfonický orchestr Frýdek-
-Místek. Smíšený pěvecký sbor Smetana 
Frýdek-Místek. Pěvecký sbor Janáčkovy 
konzervatoře Ostrava
vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Úterý 30. prosince ve 20.00 h.
- Národní dům

PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ 
TANEČNÍ VEČER

účinkují: WS kvartet Waldemara Svatoše 
a hosté L. Skuplík, M. Michna
vstupné: 150 Kč

Výstavy:
1. - 31. 12. - chodby Národního domu
Fotoreportáž Karla Fryše z cesty po 

Austrálii, Novém Zélandu a USA.

Čtvrtek 18. prosince v 19.00 hodin
Těšínské divadlo

John Millington Syne
HRDINA ZÁPADU 

Předplatitelská skupina FMA
vstupné: 90 a 50 Kč (studenti, důchodci)

Neděle 21. prosince v 19.00 hodin
Divadlo Palace Theatre

Eugéne Labiche
NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ

Pan Marjavel žije v navenek spokojené 
domácnosti se svou druhou ženou Heman-
ce. Rodinného přítele využívá k potupným 
pracím v domě a na zahradě, ale netuší, že 
jeho žena s ním udržuje tajný poměr, stej-
ně jako jeho první žena s jiným rodinným 
přítelem. On sám pak jednou za čas tajně 
navštěvuje místní nevěstinec…
hrají: Ivan Řezáč, Simona Postlerová, Kamil 
Halbich/Jan Hájek, Michal Dlouhý/Tomáš 
Pavelka, Kateřina Hrachovcová/Veronika 
Pospíšilová, Martin Sitta/Jan Bidla…
režie: Vladimír Strnisko
Předplatitelská skupina A
vstupné: 400 a 380 Kč

KINO
Středa 17. 12. v 18.00 a ve 20.00

MAMMA MIA! / USA
Muzikál ve velkém stylu s Meryl Streep a 
Piercem Brosnanem v hlavních rolích.

Pátek 19. - neděle 21.12. v 17.00
MADAGASKAR 2 / USA

Další animované dobrodružství zvířat ze 
ZOO v New Yorku se tentokrát odehrá-
vá v Africe. 

Pátek 19. - neděle 21.12. v 19.00
QUANTUM OF SOLACE / VB, USA

Dvaadvacátý film z úspěšné řady o neo-
hroženém agentovi Jejího Veličenstva, 
Jamesi Bondovi.

Sobota 27. - neděle 28.12. v 17.00
VESMÍRNÍ OPIČÁCI / USA

Hravé animované mimozemské dobro-
družství od producentů SHREKA. 

Sobota 27. - neděle 28.12. 19.00
MALÉ OSLAVY / SR 

Na pozadí rytmů salsy se odvíjí civilní 
příběh o vztahu mezi matkou a dcerou, 
dospívání, ztracené nevinnosti a odpouš-
tění. V hlavních rolích Anna Šišková, 
Boleslav Polívka a Tereza Nvotová.

Pondělí 29. - úterý 30. 12. v 17.00
KUNG FU PANDA / USA 

Akční a vtipný příběh pro celou rodinu o 
pandím chlapíkovi, který zbožňuje Kung Fu.

FILMY PRO SENIORY
Středa 17. 12. v 10.00

CHYŤTE DOKTORA / ČR
Příběh muže, který se ocitne na vrcholu 
manželského trojúhelníku a čeká ho per-
ný den. V debutu režiséra Martina Dolen-
ského si zahrála Tatiána Vilhelmová a Mi-
chal Malátný.

FILMOVÝ KLUB
Miniprofil režiséra: Andrzej Wajda

Pondělí 15. 12. v 19.00
KATYŇ / Polsko 

Andrzej Wajda natočil velkou historickou 
epopej o tragické události ve válečných 
dějinách Polska.

a úterý 16. 12. v 19.00
KRAJINA PO BITVĚ / Polsko 

Hrdinou filmu je mladý chlapec, který byl 
za války uvězněn v koncentračním táboře. 
Osvobodila ho spojenecká vojska a oci-
tl se v táboře pro bezdomovce, ale není 
schopen vrátit se do normálního života a 
znovu získat víru v člověka.

Miniprofil režiséra: Woody Allen
Pondělí 22. 12. v 19.00

VICKY CRISTINA BARCELONA
/ USA, Španělsko 

Vtipná, hvězdně obsazená romantická 
komedie Woodyho Allena o tom, co prožily 
dvě Američanky ve španělské Barceloně.

a úterý 23. 12. v 19.00
ANNIE HALL / USA

Filmové představení pro členy Filmového 
klubu Frýdek-Místek ZDARMA. Skvělá 
tragikomedie oceněná čtyřmi Oscary.

Pondělí 29. 12. v 19.00
UKRUTNĚ ŠŤASTNI / Dánsko

Vítězný film MFF Karlovy Vary o mladém 
policistovi, který se ocitne v dánském 
Zapadákově.

Úterý 30. 12. v 19.00
PODZIMNÍ ZAHRADY / Itálie 

Gruzínský režisér žijící ve Francii Otar Iosse-
liani natočil vynikající politickou satiru, která 
je sérií sžíravých momentek ze života vyso-
ce postaveného vládního ministra. Ocenění: 
MFF Del Plata 2007 - zvláštní cena poroty.

16. 12. v 19:00
Irena a Vojtěch Hav-
lovi „Adventní kon-
cert tiché hudby“.

20. 12. v 18:00 
Čajfolk 13, folkové muzicírování.
Více informací: www.dobracajovnafm.cz

DOBRÁ ČAJOVNA
Hluboká 64, Frýdek-Místek

www.dobracajovnafm.cz, tel. 777 161 802

17. 12. - Předvánoční výlet do Ostra-
vy – informace na 775 966 941
19. 12. - „Vánoce“ v klubu a rozloučení se 
„starým rokem“ - poslední setkání v roce.

Každý pátek od 15:00 do 16:00 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny 4. ZŠ.
NA VÝLETY ZVEME VŠECHNY DĚTI,
I TY, KTERÉ DO KLUBU NECHODÍ.
V DOBĚ OD 20. 12. DO 4. 1. 2009 
BUDE KLUBOVNA UZAVŘENA!

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

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

Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

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

26. 12. - Leo Band
(frýdecko-místecký jazz) start 20:00

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek-Místek, 

tel.: 558 629 135,
www.klub-stolarna.cz

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

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

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

Út pouze 14.30 – 17.00!!! 

18.12. - Vánoční slet Broučků
Již tradiční předvánoční pochod Broučků s 
lampiony! Sraz v 16.00 před KM Broučci, po-
tom se projdeme do parku, kde budou děti 

čekat jednoduché úkoly a zpívání koled. 
19.12. - Vánoční besídka

S Broučky se rozloučíme zpíváním koled a 
čeká nás také vystoupení dětí z MŠ. Nako-
nec přijde vánoční nadílka! Proto si s sebou 
přineste drobný dárek v hodnotě do 30 Kč. 

Od 22. 12. do 4. 1. je v KM Broučci 
ZAVŘENO!!!

Slavnostní otevření bude 5. 1. 2009!
Přejeme všem rodičům a jejich dětem 

příjemné prožití vánočních svátků a mno-
ho štěstí do Nového roku!!!

Pravidelný program:
Pondělí - maňásková pohádka pro děti
 + besedy a přednášky
Úterý - dopoledne ZAVŘENO!!!
 - otevřeno 14.30 – 17.00 
Středa - cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek - zpívánky
Pátek - výtvarka

Cvičení těhotných maminek 
na rehabilitačních míčích pod vedením 
zkušené porodní asistentky je vždy ve 
středu v 10.00. Hlídání dětí zajištěno. Cena 
40 Kč/h. Možnost proplacení zdravotní po-
jišťovnou!

Angličtina pro nejmenší
Od září probíhá výuka angličtiny pro děti s 
rodiči vždy v úterý odpoledne. 

Orientální tance pro maminky
Zájemkyně o výuku břišního tance se mo-
hou hlásit u hospodyňky. Tance budou 
zahájeny po přihlášení min. 10 zájemkyň. 
Proto neváhejte a zapojte se!



15 Prosinec 2008Programová nabídka

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

Fotoklub Art Collegium Frýdek-
-Místek vyhlašuje 11. ročník fotosou-
těže pro mladé autory, která je akcí 
dotovanou z Kulturního fondu města.

„Fotosoutěže se mohou zúčastnit fo-
tografové z Frýdku-Místku a okolí, je-
jichž věk v letošním roce nepřesáhne 
25 let. Fotografie mohou být černobí-
lé nebo barevné formátu minimálně 13 
x 18 cm libovolného tématu. Musí být 
na zadní straně označeny názvem fo-
tografie, dále jménem autora, jeho ad-
resou a rokem narození. Do každé zá-
silky je nutno vložit seznam zaslaných 
fotografií. Vyhodnocení fotografií pro-
vede odborná porota sestavená pořa-
datelem. Nejlepší autoři získají hodnot-
né ceny,“ sdělil Miroslav Žiška, předse-
da fotoklubu.

Uzávěrka soutěže je stanovena na 
19. 12. Fotografie se dočkají také vy-
stavení, vernisáž se plánuje na 27. led-
na v budově Obchodní akademie Frý-
dek-Místek.

Fotografie do soutěže 
zasílejte na adresu: 

Fotoklub Art Collegium, Obchodní aka-
demie, Palackého 123, 738 02 Frýdek-
-Místek.                                                (pp)

Fotosoutěž pro 
mladé autory

GALERIE POD SVÍCNEM
Kolektivní přehlídka Salon

Téma: Klišé 
Výstava potrvá do 30. ledna.

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA
Výtvarně estetická přehlídka

ČERNÝ KOCOUR A INÉ KOČKY 
Vystavuji: Pokluda, Popieluch, Delič, děti 
VO ZUŠ, Fonioková, Korč, Malchar, Pus-

tějovský, Fidzinská, Klímek a další. 

Rezervace na všechny akce v Kouzel-
ném koutku

OD 1. 1. 2009 NÁS NAJDETE
NA ADRESE

J. V. SLÁDKA 37, Místek
v Místku na náměstí na konci

podloubí před drogerií.
Stále nabízíme:

- Hlídání dětí jednorázově i dlouhodobě 
Potřebujete si odpočinout?

Potřebujete se vrátit do práce?
Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme Vám k dispozici dle Vašich potřeb 

dopoledne i odpoledne.
- Programy a cvičení rodičů s dětmi 

od půl roku věku
stále volná místa v kurzech pro děti od 

půl roku do 3 let
- Program Předškolkové zvykání aneb 

Já to zvládnu bez maminky
pondělí a pátky pro děti od 2 let 

- Kreativní tvoření pro maminky s hlí-
dáním dětí

- Volná herna odpoledne nebo o víkendu 
kdykoli, stačí se telefonicky nebo emailem 

objednat alespoň 1 den předem
- Poradna pro maminky 

lekce kojení, kurzy přípravy k porodu, 
manipulace s dítětem, masáže dětí

lekce šátkování po domluvě
PO DROBNÝCH KRŮČCÍCH

SE K NÁM BLÍŽÍ
NEJKRÁSNĚJŠÍ ČAS V ROCE

– ČAS VÁNOČNÍ,
PŘEJEME VŠEM DĚTEM I RODIČŮM

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ TĚCH
KOUZELNÝCH SVÁTKŮ,

BUDEME SE SNAŽIT,
ABYSTE BYLI SPOKOJENÍ

A RÁDI SE K NÁM VRACELI
I V ROCE 2009.

DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ
Váš Kouzelný koutek

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Jaroslav Pešat

Medvědi na Aljašce

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

21. 12. - Zlatá neděle
ADVENT VE MĚSTĚ - HU-

DEBNÍ VYSTOUPENÍ NA 
NÁMĚSTÍ SVOBODY V 
MÍSTKU

930 - 1000 - Folklórní soubor Bebek
1000 - 1020 - Pěvecký sbor Catena Musica
1020 - 1050 - Folklórní soubor Ševčík
1050 - 1120 - Folklórní soubor Bebek
1120 - 1145 - Folklórní soubor Hurčánek
1145 - 1200 - Pěvecký sbor Catena Musica

17. 12. - ATELIÉR DEA
- VÝROBA ŠPERKŮ (KETLOVÁNÍ)

Program: Na tomto kurzu si vyrobíte šper-
ky (náušnice, náhrdelník) pomocí bižuter-
ních komponentů. Dozvíte se, co a jak se 
k tomu používá. Budete mít velký výběr ze 
skleněných korálků.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 - 20:00 hodin.
Cena: 220,- Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

ŠACHY
27. 12. - VÁNOČNÍ TURNAJ DVOJIC

Program: Šachový turnaj pro všechny
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 8:30 - 13:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

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

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních
současných malířů a grafiků

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00

ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN  - PROSINEC

17. 12. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDARMA!!!
18. 12. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR, ANEB ROCK PROTI 
PROUDU, VSTUP ZDARMA!!!
19. 12. pátek NAA:SH:UP!!!
PŘEDVÁNOČNÍ NASHUP A SPECIAL 
WOMEN EDITION, DJS: BEATY, ELWI-
RA + MC LOBOTOMIA, DANKO, SPECIAL 
LIGHTS, SOUND, VIDEOPROJEKTION!!!
20. 12. sobota HORKÝŽE SLÍŽE-LIVE!!! 
JEDNA Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH KAPEL 
PO ROCE OPĚT VE STOUNU, JEDINEČ-
NÍ SLÍŽE VE VÁNOČNÍM KONCERTU
22. 12. pondělí PUNKROCK NIGHT! – LIVE
PARKINSON, AFTER 25, MADFALS, LÍ-
HEŇ, THE OTHER DAY + PUNKROCK 
IN STOUN
23. 12. úterý TITTY TWISTER PARTY 
ENTRY FREE A DJS BURCHAK, SHU-
PSTA, BJALY, WOJTISHEK, DRUMIT, 
ENTRY FREE!!! SPOUSTA SOUTĚŽÍ A 
OBLEČENÍ Z TITTY TWISTERU ATD…
24. 12. středa VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA 

KLASICKÁ ŠTĚDROVEČERNÍ ROCKO-
TÉKA, POVEČEŘET, ROZBALIT DÁRKY A 
DO STOUNU, OTEVŘENO 21:00 - 04:00
25. 12. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ 
– SPECIÁL!!!
PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ V RYTMU 
STARÝCH HITŮ, SPECIÁLNÍ VÁNOČ-
NÍ SONGY– STAVTE SE DO STOUNU 
POBAVIT – DJ BARUCHA TO ZAŘÍDÍ
26. 12. pátek SAJONARA 08
LAST DRUM AND BASS PARTY in old 
year, WOJTISCHEK, DRUM-IT, SMA-
RIO, COREHARD
27. 12. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 
– MEGASPECIÁL!!!
JEDEN Z POSLEDNÍCH DNŮ V ROCE 
V RYTMU STARÝCH HITŮ, SOUTĚŽE O 
VOLNÝ VSTUP DO STOUNU NA CELÝ 
ROK!!! – DJ BARUCHA TO ZAŘÍDÍ
29. 12. pondělí DELINQUENT HABITS 
(USA/MEX) - LIVE!!!!
TO NEJLEPŠÍ NAPOSLED!!! LEGENDÁR-
NÍ DELINQUENT HABITS POPRVÉ NA 
MORAVĚ!!! A TO VE STOUNU, PŘED-
PRODEJ, SUPPORT: TURT, KHOMATOR
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VÁNOČNÍ TRHY
místecké náměstí
od 6. do 23. prosince


