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slovo primátorky

INVESTOR NA ZASTUPITELSTVU: Zástupci Hanil E-Hwa Co., Ltd. představili svou investici v chle-
bovické průmyslové zóně.                      Foto: Petr Pavelka

Přijeli do Frýdku-Místku na 
zasedání zastupitelstva, aby 
reprezentovali společnost, kte-
rá hodlá v městem vybudova-
né průmyslové zóně investovat 
minimálně 35 milionů euro a v 
budoucnu zaměstnávat až pět 
set lidí. Ale u části zastupi-
telů narazili. Někteří zástupci 
opozice usoudili, že si firma 
na zastupitelstvu dělá rekla-
mu před zúčastněnými médii, 
prezentace byla dokonce ozna-
čena za zpackanou a vytýkán 
byl i dopad nového výrobního 
provozu na životní prostředí.

„Když se dělá průmyslová zóna, 
tak se snad počítá s tím, že se do 
ní bude vozit a odvážet materiál. 
Je snad logické, že výrobky nebu-
dou zůstávat v závodě. Budete 
všichni srdečně vítáni na Slo-
vensku, kde se můžete podívat, 
jak vše funguje. Připadám si tu 
jak malý kluk, který míčem rozbil 
okno a něco provedl,“ podivil se 
vystoupení Martiny Konečné o 
reklamě soukromého subjektu 
na zastupitelstvu a výrokům o 
důsledcích kamionové dopravy 
Vladimír Smola, ředitel firmy na 
Slovensku, kde má Hanil E-Hwa 
Co., Ltd. dva závody. Zátěž, kte-
rou bude v první fázi nový závod 
představovat pro dopravu, odhadl 
podle slovenských parametrů na 
20 kamionů denně.

Naštěstí vzápětí na zastupi-
telstvu zazněly i věcnější reakce, 

Korejský investor na zastupitelstvu u všech neuspěl
které rozplynuly vzniklé stigma o 
nevděčném a neslušném hosti-
teli. „Cítím se trapně za vyjádře-
ní opozice. Vážím si toho, že tu 
investor přišel a představil svůj 
projekt. Jestli vás to nezajímá, 
mě to tady zajímá. Nebudou 
mít problém dostat novináře 
na svou tiskovou konferenci,“ 
reagoval například Jaroslav 
Chýlek. „Jsem velmi rád, že ta 
prezentace zazněla, kolem zóny 
jezdím a vždy mě zajímalo, co v 
ní bude,“ doplnil jej Ondřej Urban 
ze Sdružení ODS, KDU-ČSL 
a Občané pro Frýdek-Místek, 
kterého zajímaly požadavky na 
zaměstnance. Také další opozič-
ní zastupitelé zjemňovali příkré 
odsouzení prezentace Martinou 
Konečnou. „Děkuji za prezenta-
ci, kterou investor odvedl, jak to 
považoval za nejlepší,“ prohlásil 
Josef Vojvodík. 

Zastupitelé se z prezentace 
mohli dozvědět, že projekt v Chle-
bovicích bude realizován ve třech 
etapách a v zóně vznikne výroba 
interiérových komponentů pro 
automobilku Hyundai – obklady 
dveří, střešní panely, obklady 
dveří, kufrů, kobercové textilie a 
podobně. Plná výroba je pláno-
vána v dubnu 2009 a měla by 
představovat komponenty pro 200 
tisíc vozidel ročně, později až 300 
tisíc. Do března tohoto roku chce 
Hanil rozjet detailní projektové 
práce, samotná výstavba by měla 

být ukončena ještě letos. „Jsme 
přesvědčeni, že tato investice 
bude mít vliv na další ekonomický 
rozvoj regionu a vytvoření nových 
pracovních míst. Cílový stav je 
okolo 500 zaměstnanců. Na Slo-
vensku máme 400, ale investice v 
Česku je větší. Nebude mít žádné 
negativní vlivy na životní prostře-
dí, nebude tu žádné lakování, ale 
většinou montážní věci nebo vstři-
kování plastových dílů do forem,“ 

prohlásil Vladimír Smola, ale tato 
formulace vedla zástupce opozice 
k poukazování na nutnou kamio-
novou dopravu. „Zátěž na životní 
prostředí posuzuje EIA. Už to, že 
posouzení vlivu na životní prostře-
dí je v tomto případě vedeno ve 
zkráceném řízení, o něčem svědčí. 
Každá lidská činnost něco obnáší, 
není to ale stometrový komín nebo 
hutě, jak to tady bylo předtím,“ 
upozornil lehce konsternovaný 
ředitel slovenské společnosti, který 

zopakoval pozvání na Slovensko.
Zástupci Hanil E-Hwa Co., Ltd. 

ve svém vystoupení rovněž nafor-
mulovali, v čem by uvítali pomoc 
ze strany města. Jedná se o 
podporu v oblasti náboru pracov-
níků, v zabezpečení inženýrských 
sítí, pomoc při procesu samotné 
výstavby či konzultace ubytova-
cích kapacit. Seznámili také s 
aktivitami ve světě, informovali 
například o závodech v Indii, Spo-
jených státech či Turecku.  (pp)

Vedení města muselo po 
čase znovu na zastupitelstvu 
odpovídat na otázky týkající 
se pracovněprávních sporů v 
městské policii, kde došlo ke 
snížení počtu pracovníků o 
pět strážnických míst.

„Dlouze jsme zvažovali, jakým 
způsobem situaci na městské 
policii řešit. Když totiž porovnáme 
počet zameškaných směn v roce 
2005 a 2006, dostáváme se v tom-
to ukazateli na více než dvojnáso-
bek. Z toho jednoznačně vyplývá, 
že policie si plnila svoje povinnosti 
i při takové absenci. Pak je jasné, 
že na požadavky, které jsou na ni 
kladeny, je schopná reagovat i v 
nižším počtu. Totéž konstatoval i 
audit, který byl na městské policii 
proveden,“ reagovala na výtky vůči 
rozhodnutí rady města primátorka 
Eva Richtrová, která připustila, že 

Problematika městské policie 
opět jádrem sporů zastupitelů

příliv investorů v budoucnu může s 
počtem strážníků znovu pohnout.

Ředitel městské policie Vác-
lav Buček zastupitelstvo ujistil, že 
byla sledována výkonnost strážní-
ků, která posloužila jako kritérium 
pro zaměstnance, kteří dostanou 
výpověď. Opoziční zastupitelé 
však vyslovovali podezření, že 
snížení počtu zaměstnanců má 
podtext zbavit se nepohodlných 
odborářů a že byl při tomto aktu 
porušen zákon.

„Samozřejmě, že magistrát 
je přesvědčen, že jsme žádný 
zákon neporušili. Jedinou instan-
cí, která by to mohla rozhodnout, 
je soud. Já nemohu souhlasit s 
tím, že bychom diskriminovali 
odborovou organizaci, odmítám 
jakékoliv nařčení. Je to měsíc 
stará záležitost a během té 
doby si nikdo ke mně nepřišel 

pro informace a já nemohu toto 
téma veřejně rozebírat ze všech 
stran na mikrofon, protože to 
zastupitelstvu jako pracovně-
právní věc nepřísluší,“ vysvětlo-
vala primátorka. Kromě nepod-
ložených nařčení o porušení 
zákona ji rozzlobila připomínka 
nevyřešeného případu vraždy a 
nespecifikované střelby v baru. 
„Za bezpečnost ve městě je 
zodpovědná především Policie 
ČR, excesům nelze zabránit,“ 
argumentovala primátorka.

Miroslav Adam ještě Milosla-
vu Mertovi, který odborářskou 
kartu znovu rozehrál, adresoval 
poznámku: „Mnozí nepochopili, 
že na zastupitelstvu se pracov-
něprávní věci neřeší. Je bez-
vadné, že se pan Merta z ODS 
ohání zákoníkem práce, který 
chce ODS zrušit.“  (pp)

Vážení spoluobčané,
chtěla bych se vyjádřit k „zaručené 

informaci” o tom, že radnice „tajně” pro-
dala tenisový areál v sadech B. Smeta-
ny. Nevím, kde se tato fáma vzala, ale 
mezi příznivci tenisu se velmi rychle roz-
šířila a téměř způsobila paniku.

Jaká je však skutečnost? V areálu 
tenisových kurtů v sadech B. Smetany 
byla donedávna ve vlastnictví měs-
ta Frýdku-Místku pouze asi polovina 
všech pozemků a obě budovy v areá-
lu. Na tyto nemovitosti byla uzavřena smlouva o nájmu mezi městem 
Frýdek-Místek a tenisovým klubem 1. ČTK F-M.

Zbývající část pozemků byla až donedávna ve vlastnictví státu a 
do 30. 6. 2006 byla na ně uzavřena smlouva o výpůjčce, tedy o bez-
platném užívání. Aby v tenisovém areálu nebyli dva vlastníci nemovi-
tostí, snažili jsme se scelit pozemky pod jednoho vlastníka. Proto se 
hledala taková směna pozemků se státem, která by problém řešila. 
Směna se podařila ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Dnes je celý areál v majetku našeho města a  
29. ledna 2007 rada města rozhodla stávající nájemní smlouvu (na 
polovinu pozemků a budovy) vypovědět a zároveň rozhodla o zámě-
ru pronajmout celý areál jednomu nájemci. Žádné jiné kroky učiněny 
nebyly! „Zaručené informace” nejsou pravdivé!         Eva Richtrová
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krátce
Změna rozpočtu

Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku na svém zasedání 
12. února schválilo první změ-
nu rozpočtu, jejímž předmě-
tem bylo mimo jiné rozpuštění 
rezerv sportovního fondu a fon-
du pro výchovu a vzdělávání, 
poskytnutí dotací v oblasti soci-
álních služeb či čerpání fondu 
pomoci občanům dotčeným 
výstavbou komunikace 5/48. 
Vůbec největší objem financí, 
kterých se změna týká, před-
stavuje 2,26 milionu korun, 
které byly investovány do 
výstavby WC vedle parkoviště 
za frýdeckou radnicí.

Sbírka pro seniory
Zastupitelstvo města roz-

hodlo o tom, že výtěžek loňské 
sbírky Vánoční strom bude 
formou neinvestiční dotace 
poskytnut Domovu pro seniory 
Frýdek-Místek. Tato příspěvko-
vá organizace částku okolo 41 
tisíc korun použije na pořízení 
magnetického rehabilitačního 
přístroje a pomůcky pro invalidní 
občany, jako jsou invalidní vozí-
ky nebo chodítka.

Programové prohlášení
bude na zastupitelstvu

Programové prohlášení rady 
města bylo již zveřejněno ve 
zpravodaji, ale polemiky nad 
ním se domáhali i opoziční 
zastupitelé. Těm hodlá vedení 
města materiál předložit řádně 
k projednání v okamžiku, kdy 
jednotlivé body budou doplněny 
o časovou osu, která nastíní, v 
jakém horizontu je reálné tyto 
veřejné závazky občanům plnit.

Přemístění přístřešku
Jedna z občanek, která 

vystoupila na posledním zase-
dání zastupitelstva, se dočkala 
veřejného příslibu, že bude její 
problém vyřešen. Přítomné 
seznámila s letitým požadav-
kem na zbudování přístřešku 
pro autobusovou zastávku v 
lokalitě na Nové Osadě „Ží-
dek“. Toho se zdejší lidé sice 
už dočkali, ale musel být insta-
lován 120 kroků od zastávky. 
„Takže se tam tak akorát schází 
mládež,“ upozornila občanka. 
Vedoucí odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství Miroslav 
Hronovský vysvětlil, že řešení 
– přesunutí samotné zastávky 
– je v kompetenci ČSAD, s 
nímž už město o daném kroku 
čile komunikuje.

Přednáška skeptika
Lidový dům v Místku a 

MSKA pořádají v úterý 6. 
března v 17.30 hod. v malém 
sále Lidového domu přenášku 
„Skeptická věda a skeptikova 
víra“. Přednáší prof. RNDr. Jan 
Novotný, CSc.  (pp)

Po zprovoznění parkoviš-
tě za budovou magistrátu ve 
Frýdku byly v tomto prostoru 
dobudovány i avizované toale-
ty. Zcela nové veřejné WC je v 
této části města vůbec první.

„Provozní doba je ve všední 
dny od 7 do 19 hodin, v sobotu 
od 7 do 15 hodin a v neděli od 8 
do16 hodin. Poplatek za použi-
tí veřejných WC je dvě koruny, 
dvojnásobek za použití kabinky,“ 
sdělila základní údaje tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Kateřina Piechowicz.

Provozovatelem je na zákla-
dě uzavřené smlouvy společnost 
TS a.s. Přístup je bezbariérový. 
„Cítili jsme vůči občanům určitý 

Veřejné WC spouštějí provoz
dluh, protože veřejné WC bylo 
dosud jenom v Místku. Sociální 
zařízení má navíc kvalitní zázemí 
a bude otevřeno i o víkendu, což 
mohou využít nejen návštěvníci 
magistrátu, ale i turisté,“ upřesnil 
náměstek primátorky Petr Cvik. 
Ten měl v minulosti signály od 
provozovatelů restaurací na frý-
deckém náměstí, že lidé zneuží-
vají jejich toaletní zařízení, které 
je primárně určeno hostům. 
Nyní již na ně návštěvníci města 
nebudou odkázáni. „Dostupné 
veřejné záchody jistě patří ke 
kultuře města a my jsme rádi, 
že se konečně podařilo v tomto 
směru něco posunout,“ uzavřel 
náměstek primátorky.  (pp)

Zastupitelé si na posledním 
zasedání vyslechli mimo jiné 
i vystoupení předsedy spor-
tovního klubu vozíčkářů, kte-
rý reagoval na soudní žalobu 
města vůči sportovnímu klu-
bu. Protože je v zastupitelstvu 
mnoho nových tváří, byl celý 
problém znovu vysvětlen.

„Dluh vznikl z neoprávně-
ného použití poskytnutých pro-
středků, nevýznamná část byla 
odpuštěna, zbytek ale navzdory 
příslibům nebyl splacen. Musí-
me postupovat standardně 
jako ke všem dlužníkům města. 
Nejde o rozhodnutí z vůle rady 
města, ale rozhodnutí ze záko-

Soudní žaloba vůči klubu vozíčkářů
na,“ vysvětlovala primátorka 
Eva Richtrová případ, který se 
táhne od roku 2003, kdy zastu-
pitelstvo rozhodlo o odstoupení 
od smluv s klubem, protože ten 
neoprávněně použil poskytnuté 
finance. V danou chvíli to zna-
menalo vrátit 517 tisíc korun 
zpět městu, zastupitelé ovšem 
část odpustili a klub měl postup-
ně splácet alespoň 230 tisíc. 
Nestalo se. „Zastupitelstvo bylo 
velice vstřícné, v mnoha smě-
rech klubu pomohlo,“ reagovala 
primátorka na sdělení Radomíra 
Krupy, který se nechal slyšet, že 
stejně striktní nyní budou vozíč-
káři v přístupu k městu.  (pp)

I v 95 může být člověku do tance
Josef Biegun, který nyní žije 

v Domově pro seniory na ulici 
28. října, oslavil 95. narozeniny. 
A to už je důvod pro pořádnou 
párty! V Klubu důchodců na 
ulici 1. máje se jí zúčastnila i 
primátorka Eva Richrová.

Oslavenci přišla osobně 
poblahopřát s dárkovým koší-
kem a kyticí. „Na některých 
lidech jejich věk není vůbec znát. 
Je to o tom, že umějí žít naplno 
a radovat se z maličkostí,“ okou-
kala už při častých setkáních s 
vitálními seniory, kteří se dočkali 
významných jubileí, primátorka 
Eva Richtrová. Tisková mluvčí 
radnice Kateřina Piechowicz 
prozradila, že na akci nechyběla 
ani živá muzika, takže oslavenec 

PRIMÁTORKA S OSLAVENCEM: 
Po gratulaci došlo i na taneček.

bez meškání požádal primátorku 
o taneček.  (pp)

Na letní školní prázdniny 
připravuje frýdecko-místecká 
radnice opět prázdninový pro-
gram pro děti Prázdniny ve 
městě, do kterého se mohou 
zapojit všechny organizace 
pracující s dětmi a mládeží na 
území Frýdku-Místku. Tento 
program znovu nahradí Bam-
biriádu, která byla pořádána v 
předcházejících letech.

„Bambiriáda sloužila k pre-
zentaci činnosti neziskových 
organizací, loni jsme ji vynechali 
a zkusili něco nového. Prázdniny 
ve městě měly ohlas, a protože i 
v rámci nich se mohou jednotlivé 

Prázdniny ve městě nahradí 
ve Frýdku-Místku Bambiriádu

organizace dostatečně prezen-
tovat na veřejnosti, bereme tuto 
akci jako efektivnější,“ řekl Martin 
Sysala, který má na radnici na 
starosti neziskové organizace.

„Dvě akce tohoto typu není 
možné realizovat, nechceme tříštit 
síly ani finance. Bambiriáda je jed-
norázovou akcí, Prázdniny ve měs-
tě mají jiný charakter. Je pro nás 
důležité, aby děti ve městě měly o 
prázdninách možnost vyvíjet zají-
mavou činnost a nenudily se. Navíc 
na konci Prázdnin ve městě se 
uskuteční náborová akce, během 
níž organizace představí svou 
nabídku na další školní rok,“ doplnil 
náměstek primátorky Petr Cvik. 

Hlavním koordinátorem Prázd-
nin ve městě bude znovu Dům 
dětí a mládeže ve Frýdku-Místku 
ve spolupráci s magistrátem měs-
ta a všemi neziskovými organiza-
cemi pracujícími s mládeží. Cílem 
je nabídnout pestrou nabídku 
využití volného času dětem, které 
tráví prázdniny ve městě, a sou-
časně ukázat různorodé možnosti 
zájmové činnosti. „Znovu budou 
pořádána sportovní dopoled-
ne, kulturní programy, soutěže, 
výtvarné dílny, turnaje, dny ote-
vřených dveří a podobně,“ nastínil 
obsah akcí Martin Sysala.  (pp)

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ: Do 
programu se loni zapojili i poli-
cisté, kteří připravili preventivní 
akce, například v městském klu-
bu Prostor.  Foto: Petr Pavelka

Sir Arthur Ivatts, královský 
školní inspektor a poradce 
vlády Velké Británie v oblas-
ti národnostních menšin, 
osobně navštívil radnici a s 
náměstkem primátorky Pet-
rem Cvikem hovořil o projektu 
Chceme začít spolu. 

„Od roku 1995 je do tohoto 
projektu zapojena mateřská škola 
Beruška, která dokonce v roce 
1999 získala statut modelové 
mateřské školy pro tento program. 
Jeho filozofický základ je přede-
vším pěstovat samostatné a tvůrčí 
myšlení u malých dětí a rozvíjet tak 
jejich osobnost a na druhé straně 
pomáhat také jejich matkám při-

Poradce vlády Velké Británie navštívil radnici
pravit se na opětovný vstup do 
zaměstnání formou různých škole-
ní a tvorbou projektů, při nichž se 
mohou samy realizovat,“ přiblížila 
téma debaty tisková mluvčí radni-
ce Kateřina Piechowicz.

Sir Arthur Ivatts spolupracuje 
na projektu s ředitelkou Berušky 
Julianou Gardošovou od začát-
ku. „Projekt je velmi inovativní 
a originální a dá se říct, že je 
velice nadčasový. Je úžasné, 
když můžete na jedné straně 
pomáhat se vzděláváním rodičů 
a zároveň se starat o děti. Jed-
notlivé školky se navíc mohou 
jedna od druhé učit a vzájemně 
si předávat zkušenosti,“ pozna-

menal Arthur Ivatts. „Snažíme 
se podpořit každý projekt, který 
se týká vzdělávání, a budeme 
hledat cestu, jak jej aplikovat i 
jinde, protože má bezesporu na 
děti i jejich rodiče vliv,“ zhodno-
til přínos Petr Cvik. Sira Ivattse 
také zajímalo, co může město 
udělat pro zamezení diskrimina-
ce žen v zaměstnání. „Oba se 
shodli na tom, že je to problém 
celoevropský, a pokud konkrét-
ní ženy nenaleznou odvahu se 
proti něčemu takovému ohradit, 
těžko lze hledat pomoc,“ prozra-
dila tisková mluvčí. 

Královský školní inspektor 
je velice váženou funkcí, čehož 
náměstek Petr Cvik využil k získá-
ní informací o dalších projektech ve 
Velké Británii. Zaujal jej konkrétně 
výukový program, který vznikl v 
mateřské škole ve Skotsku. „Je to 
napůl školka a napůl škola v příro-
dě. Je ideální, když nemusí děti trá-
vit celý den v lavicích. Kdyby něco 
takového mohlo vzniknout tady, 
určitě bych to uvítal,“ ujistil Petr 
Cvik a od Sira Ivattse se dočkal 
příslibu, že jej bude o novinkách 
v Británii pro inspiraci pravidelně 
informovat.  (pp)

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA: Arthur Ivatts, náměstek primátorky Petr Cvik, 
překladatelka Jana Kargerová a ředitelka Berušky Juliana Gardošová.
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městská policie
Kamerám neunikl

4. 2. v půl druhé v noci přijala 
dispečerka Městské policie Frý-
dek-Místek telefonické oznámení z 
baru K2 na ulici Ostravská, že tam 
dochází ke konfliktu mezi občany 
a podnapilými mladíky, kteří poté 
nasedli do motorového vozidla na 
parkovišti na ulici Ostravská se 
snahou odjet. Na místo byla poslá-
na motohlídka městské policie. 
Pomocí kamerového systému bylo 
zjištěno, že vozidlo s podnapilými 
osobami vyjelo směrem ke světel-
né křižovatce u křížového podcho-
du a následně odbočilo směrem k 
autobusovému stanovišti na ulici 
Hlavní třída. Tam jej již zazname-
nala hlídka městské policie, která 
se za řidičem motorového vozidla 
vydala a zastavila jej poblíž super-
marketu Lidl. Ve vozidle se nachá-
zeli čtyři mladíci ve věku 16-23 
let. Všichni byli zjevně pod vlivem 
alkoholických nápojů, a to včetně 
řidiče třiadvacetiletého M. Č. z 
Řepišť. U této osoby byla prove-
dena orientační dechová zkouška 
s pozitivním výsledkem – 1,35 pro-
mile. Následně bylo ověřením přes 
Policii ČR zjištěno, že dotyčný řidič 
má soudním rozhodnutím vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel. 
Pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu byl předveden na oddělení 
PČR v Místku, kde byl předán k 
dalšímu došetření případu.

Dva za den
11. 2. se znovu ukázalo, že 

opilí řidiči za volantem se navzdo-
ry hrozbě ztráty bodů a dalších 
citelných postihů „množí“. Během 
jednoho dne strážníci Městské 
policie Frýdek-Místek zjistili na 
území města dva podnapilé řidi-
če. Jen pět minut po půlnoci bylo 
na služebnu přijato telefonické 
oznámení, že před supermarke-
tem Tesco stojí žlutá dodávka, 
s níž přijeli dva mladíci, kteří jeví 
známky podnapilosti. „Na místě 
přivolaná hlídka vyčkala. Poté, co 
devětadvacetiletý M. T. z Frýdku-
-Místku opět nasedl do vozidla 
a rozjel se, byl zastaven na ulici 
Beskydská směrem na Ostravu. 
Řidič byl podroben orientační 
dechové zkoušce, která pro něj 
skončila pozitivním výsledkem 
– naměřili jsme mu 2,07 promile,“ 
uvedl zástupce ředitele měst-
ské policie Dalibor Volný. Další 
postup už byl tradiční. Na místo 
byla přivolána hlídka Policie ČR, 
která si celou věc převzala k 
dořešení případu. Další případ byl 
zaznamenán před osmou ráno na 
ulici Pionýrů, kde si hlídka všimla 
osobního motorového vozidla, 
které nemělo při jízdě rozsvícená 
světla. Aby strážníci na tuto sku-
tečnost řidiče upozornili, rozhodli 
se vozidlo na ulici Malý Kolore-
dov zastavit. Během komunika-
ce s řidičem, jednatřicetiletým J. 
K. z Oslavan, bylo zcela zjevné, 
že řidič je pod vlivem alkoholu či 
jiné návykové látky, a proto byl 
vyzván k podrobení se orientační 
dechové zkoušce. Tato zkouška 
skončila s pozitivním výsledkem, 
kdy řidič „nafoukal“ 2,33 promile. 
I tento případ byl předán Policii 
ČR.  (pp)

V BUDOUCÍM HOTELU: Společnost EuroAgentur&Travel a.s., která 
vlastní v České republice a na Slovensku širokou síť hotelů a vydražila 
od města budovu bývalé zdravotnické školy, už specifikuje své inves-
tiční záměry. Prohlídky objektu se zúčastnila také primátorka Eva 
Richtrová, která zástupcům firmy zprostředkovala i výstup na sou-
sední kostelní věž, která skýtá nádherný rozhled a možnosti budou-
cí spolupráce. „Zvonů v bezprostřední blízkosti hotelu se nebojíme, 
lokalitu v historickém centru bereme naopak jako plus,“ řekl Josef 
Bára, ředitel společnosti. Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku schválilo projekt 
Regenerace panelového sídliš-
tě Slezská II ve Frýdku-Místku, 
což byl jeden z předpokladů, 
aby se město mohlo ucházet 
o finanční prostředky z minis-
terstva pro místní rozvoj. To 
vyhlašuje program Regenera-
ce panelových sídlišť a může 
uhradit formou dotace až 
sedmdesát procent nákladů.

„Projekt obsahuje celkem 
devět etap, které řeší průjezdnou 
dopravu, dostatek parkovacích 
míst a prostoru pro každodenní 
rekreaci, dostatek hřišť i prosto-
ru pro rozvoj služeb a obcho-
du,“ uvedl materiál náměstek 
primátorky Miroslav Dokoupil, 
který avizoval připravenost 

Zastupitelstvo schválilo projekt regenerace sídliště Slezská IIZastupitelstvo schválilo projekt regenerace sídliště Slezská II
investičních akcí – vybudování 
parkovišť na ulicích Dr. Tyrše a 
Dobrovského.

Slezská II je sídlištní celek s 
velkou hustotou obyvatel, žije 
zde zhruba deset tisíc obyvatel, 
jejichž největším problémem je 
parkování, neduh, se kterým se 
potýká většina velkých sídlišť v 
republice. Na zasedání zastu-
pitelstva se přetřásaly aspekty 
výstavby patrových garáží, 
které by mohly situaci vylepšit. 
Architekt Koběrský naznačil, 
že nejsou finančně dostupným 
řešením pro město, což násled-
ně potvrdil i náměstek primátor-
ky Petr Cvik. „Jedna věc je, že 
je opravdu velmi nákladné vybu-
dovat patrové garáže, jde řádo-
vě o stovky milionů korun. Navíc 

PLÁNY REGENERACE: Zastupitelé se zabývali projekty na sídlišti 
Slezská.  Foto: Petr Pavelka
stejně náročný je i provoz, takže 
lidé by za ně museli platit nema-
lý peníz. Myslíme si, že zrovna 
v této lokalitě by asi byl problém 

s obsazením takových garáží, že 
zdejší lidé by určitě preferovali 
stání zdarma někde na ulicích,“ 
sdělil obavu Petr Cvik.  (pp)

V závěrečné fázi ponděl-
ního zasedání zastupitelstva, 
kdy dostávají slovo občané, 
vystoupila Renáta Hrušková, 
která svůj příspěvek nazvala 
zoufalým voláním o pomoc. 
Komu? Mladým fotbalistům, 
potažmo celému frýdecko-
-místeckému fotbalu.

V úvodu poděkovala za 
vybudování nádherné haly 
na ZŠ Frýdek-Místek na ulici 
Pionýrů, kterou mladí fotba-
listé měli tu čest vyzkoušet 
při turnajích, poděkovala i 
za každoroční částku ve výši 
1,2 milionu z Centra sportu, 
ale poukázala na podmínky 
v jiných městech a podporu 
označila za nedostatečnou. 
Zastupitelů se přímo zeptala, 
proč nedošlo k převodu stadi-
onu Stovky pod město Frýdek-
-Místek „Může se stát, že 
dojde k zániku mládežnické 
kopané. Vyženete tři sta dětí 
do ulic!“ varovala. Současně 
připustila, že fotbal doplácí 
na špatnou pověst s nakládá-
ním s financemi v minulosti. 

Mladí fotbalisté volali o pomoc
Nepřející postoj zastupitelů k 
fotbalu viděla i ve skutečnosti, 
že se stále odkládá výstavba 
hřiště u 5. a 9. ZŠ. 

Na vystoupení reagoval 
náměstek primátorky Petr 
Cvik, jenž už před zastupitel-
stvem absolvoval debatu o 
této problematice, kterou inici-
oval fotbalový oddíl. „Nezbývá 
než zopakovat skutečnost, že 
pozemky u 5. a 9. ZŠ nejsou 
přes veškerou snahu vyřeše-
ny, což je jediný důvod, proč 
nemůžeme ani tento rok hřiš-
tě postavit. Neumíme ovlivnit, 
aby se to vyřešilo rychleji. 
Vybudovat zde hřiště je pro 
nás prioritou, protože v těchto 
školách je dohromady okolo 
tisícovky dětí. I letos ovšem 
musíme dotaci, kterou zařídil 
poslanec Petr Rafaj, nasměro-
vat jinam,“ vysvětlil Petr Cvik, 
který upozornil, že vzniká 
materiál s analýzou veške-
rých sportovišť, i s náklady 
na jejich provozování, který 
může zastupitelstvu pomoci v 
zásadním rozhodnutí. 

„Se zástupci Válcoven ple-
chu byly uskutečněny takové 
dohody, aby již předchozí 
zastupitelstvo mohlo o nabytí 
stadionu rozhodnout. Aby-
chom nekupovali zajíce v pytli, 
dohodli jsme se, že budeme mít 
k dispozici informace o technic-
kém stavu, protože stadion není 
žádná novostavba. Ze strany 
Válcoven plechu bylo přislíbe-
no, že nám posudek co nejdří-
ve zajistí. Termín byl září, aby 
to ještě bývalé zastupitelstvo 
stihlo projednat. Odkládalo se 
to na říjen a ještě dál. My ale 
musíme vědět, co nabýváme, 
nemůžeme rozhodnout o nabytí 
něčeho, o jehož stavu nevíme 
vůbec nic. Není to, jak se říká, 
není to jednoduchý problém a 
vina nebyla na straně města,“ 
přiblížila okolnosti primátorka 
Eva Richtrová.

„Mi připadá, že se paní Hruš-
ková vlamuje do otevřených 

dveří. Už jsem tu něco zažil. 
Přišli hokejisté, stolní tenis, fot-
balisté, prostě lobujete za to, co 
vás zajímá. Bohužel, i kdyby na 
všechno byly peníze, tak někte-
ré věci komplikují život. Zastupi-
telstvo má určité mantinely, jen 
dražba víceúčelové sportovní 
haly přinesla třeba moment, kdy 
jsme veřejně museli předem 
říct sumu, na kterou chceme jít. 
Často narážíme na neuspořáda-
né majetkové vztahy, složitě se 
nám to řeší, zvlášť když nakládá-
me s veřejnými prostředky. Sna-
ha vyřešit hřiště tady není popr-
vé, ale co můžeme dělat, když 
vše komplikuje složité dědické 
zahraniční řízení. O děti se sta-
rat chceme, to je jasná věc, roz-
počet ale není nafukovací,“ řekl 
Jaroslav Chýlek.

„Nemůžeme podporovat 
všechno, musíme postupovat 
koncepčně,“ uzavřel debatu 
opoziční Miroslav Přádka.  (pp)

Únorové zasedání zastu-
pitelstva rozhodlo o prvních 
subjektech, které se dočkají 
podpory z Fondu reprezen-
tace a propagace statutární-
ho města Frýdku-Místku pro 
rok 2007.

Štědré podpory se dočkala 
slezanská atletika, která chystá 
na listopad 22. ročník Hornické 
desítky a na polovinu března 
Mistrovství České republiky v 
přespolním běhu. Na podzimní 
akci město přispěje rovnými sto 
tisíci korun, mistrovství podpoří 
částkou třicet tisíc korun. Dal-
ší sportovní akcí, která se těší 
každoroční podpoře, je Turnaj 
šachových nadějí. Ten se usku-
teční v dubnu a organizátoři 

Fond reprezentace a propagace
mohou počítat s příspěvkem 
75 tisíc korun. Také Meziná-
rodní boxerský juniorský turnaj 
Permoníček bere radnice jako 
propagaci města a letos na něj 
uvolnila padesát tisíc korun. 

Z kultury se na desetitisíco-
vý příspěvek může těšit Spo-
lečnost pro dechovou hudbu 
ve Frýdku-Místku, která vyjede 
reprezentovat do Německa, 
a dvojnásobnou částku může 
zužitkovat folková formace 
Kajkery u příležitosti koncertu k 
10. výročí kapely. Padesát tisíc 
ještě zastupitelé přiřkli Pobes-
kydskému aviatickému klubu, 
který se účastní řady soutěží 
a předváděcích akcí leteckých 
modelů.  (pp)
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Práce žáků šesté třídy (11.) Základní školy Frýdek-Místek, J. z Poděbrad 3109.

ZŠ Frýdek-Místek, ul. 1. máje, 
s Pedagogickou a Lékařskou 
fakultou MU Brno spolupracu-
je na projektech podporujících 
zdraví a prevenci kouření.

Dlouhodobý program zlepšo-
vání zdravotního stavu obyvatel-
stva České republiky „Zdraví pro 
všechny v 21. století“ je závaz-
ným dokumentem a jedním z 
cílů je snížení škod způsobených 
alkoholem, drogami a tabákem. 
K tomuto cíli směřují dílčí projek-
ty, které jsou realizovány po celé 
České republice, především ve 
školských zařízeních (MŠ, ZŠ, 
SŠ). Pro mladší školní věk vznikl 
před třemi lety projekt pod názvem 
„Normální je nekouřit“ a v loňském 
roce začala soutěž mezi osmými 
třídami – „Naše třída nekouří“. Do 
obou projektů jsme se na „Sed-
mičce“ zapojili aktivně.

Snahou je komplexně ovliv-
ňovat postoje, chování i znalosti 
dětí o zdravém způsobu života. 
Že se záměr daří, je vidět na 
zájmu dětí i kladných reakcích 
rodičů. Celý projekt najdete na 
internetových stránkách www.
normanijenekourit.cz a na strán-
kách školy www.7zsfm.cz.

Jak si vedli žáci v soutěži?
Hlavní částí byla primární 

prevence kouření, zaměřená 
na to, aby děti vůbec nezačaly 
kouřit. Alarmující je také zjiš-
tění, že mezi kuřáky je dnes 
více dívek než chlapců. 

Spolupracující odborníci z 

Projekty podporující zdravíProjekty podporující zdraví
Ústavu preventivního lékařství 
Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, kteří jsou orga-
nizátoři soutěže, nám vysvětlili, 
proč je kouření dětí a mladých 
lidí tak nebezpečné:

- Kouření je častější příčinou 
smrti více lidí než úrazy, havárie, 
AIDS, vraždy, atd.

- Čím mladší člověk začne 
kouřit, tím je riziko vzniku závaž-
ného onemocnění a předčasné-
ho úmrtí větší.

- Cigarety otevírají bránu dal-
ším drogám.

- Kuřáci si častěji osvojují i 
další riziková chování, např. pre-
ferují nezdravou výživu atd.

V sobotu 13. ledna byla tato 
soutěž ukončena. Naši žáci byli 
pozváni organizátory (Lékařská 
fakulta Masarykovy univerzity 
v Brně) na slavnostní vyhodno-
cení výsledků do Brna do diva-
délka Barka v Králově Poli. Tam 
pro ně bylo kromě hezkých cen 
připraveno i vystoupení taneční-
ho souboru Quadrilla.

Naši žáci se umístili mezi vše-
mi zúčastněnými školami skvě-
le. Druhé místo získali žáci 9. A 
třídy, na třetím místě žáci 9. C a 
na pátém místě 9. B třída.

Všichni byli oceněni a pochvá-
leni za výborné výsledky. Takové-
to zakončení soutěže bylo v nepo-
slední řadě povzbuzující také pro 
všechny učitele, kteří byli ochotni 
udělat pro dobrou věc něco navíc.

Mgr. Svatava Přidalová

V rámci výuky občanské 
výchovy v 7. ročníku vyuču-
jící tohoto předmětu na ZŠ 
Frýdek-Místek, Komenského, 
p. Drabinová a p. Melišová – 
připravily projekt, jehož cílem 
bylo žákům přiblížit fungování 
volebního systému u nás.

Po teoretickém seznámení s 
tím, co volby obnášejí a jak se 
organizují, žáci vytvořili pracovní 
skupiny a zhruba měsíc zpraco-
vávali pod vedením vyučujících 
volební programy svých sku-
pin, vymýšleli názvy sdružení a 
stran, kreslili loga a promýšleli 
způsob volební prezentace. 

Po těchto přípravách, kde 
žáci v rámci skupin spolupraco-

Projekt „Volby“ ve výuce
vali a diskutovali, byl vyhlášen 
„Volební den“, kdy se všechny 
skupiny žáků 7. ročníků sešly 
a prezentovaly před svými spo-
lužáky, vyučujícími i vedením 
školy formou projevů a propa-
gačních upoutávek programy 
svých volebních sdružení. 

Na závěr proběhlo tajné hla-
sování a za dozoru žákovské 
volební komise byl vyhlášen vítěz 
volebního boje. Tento projekt 
přinesl žákům dobrou zkuše-
nost z kolektivní práce, procvičili 
si dovednost formulovat názor, 
argumentovat a reagovat na 
dotazy. Tato forma výuky je pro 
žáky jistě zajímavá i přínosná.

Jana Hradilová

Občas bilancuje každý z nás. 
Také instituce, jakou je škola, 
čas od času hodnotí svou práci.

První pololetí školního roku je 
za námi, žáci si odnesli domů svá 
vysvědčení a to je určitě vhodný 
okamžik pro ohlédnutí a zhodno-
cení pololetní činnosti na škole.

Na „Šestce“ se ve zmiňovaném 
období udála řada velmi význam-
ných akcí, počínaje Olympijským 
dnem, celoškolním projektem Den 
jazyků, velmi zdařilý byl letos vánoč-
ní jarmark a kulturní představení pro 
rodiče s vánoční tématikou.

K těm nejúspěšnějším se 
však řadí návštěva delegací ze 
škol, které jsou zapojeny do eko-
logického projektu Comenius-
Socrates. Na účastníky z Polska, 
Německa, Velké Británie a Por-
tugalska silně zapůsobilo velmi 
moderní vybavení učeben fyziky, 
přírodopisu, chemie, zcela nové 
vybavení dvou počítačových uče-
ben, nového nábytku ve třídách a 
samozřejmě byla obdivována i 
nová velká tělocvična školy.

Co je však pro školu nejvý-
znamnější, velmi kladně byl hod-
nocen způsob výuky, moderní 
pojetí vyučovacích metod a forem 
práce. Všechny velmi potěšilo 
vyjádření člena anglické dele-
gace, který vše zhodnotil jedno-
značně: „Jsme v České republice 
poprvé a neměli jsme o vašem 
školství velké představy. Ale vše, 
co tady vidíme, a vše, co vaše 
škola nabízí svým žákům, svěd-
čí o tom, že je úroveň vaší školy 
vysoká a že se řadí na úroveň 
škol zemí západní Evropy.“

„Šestka“ – škola evropské úrovně
Pro účastníky podzimního 

setkání byla připravena exkurze 
v nošovickém pivovaru, v hornic-
kém muzeu v Petřkovicích, velmi 
významné bylo přijetí u pana 
náměstka Petra Cvika na magis-
trátu i slavnostní oběd v restau-
raci Radhošť. Večerní posezení 
posloužilo k výměně zkušeností, 
k přípravě práce a úkolů na pokra-
čování projektu, ale také vybyl 
čas na relaxaci v nově otevřeném 
aquaparku a zábavu u bowlingu. 
Loučení po pěti dnech bylo těžké, 
ale už nyní se těšíme na jarní 
setkání, tentokrát v Anglii.

Žákům naší školy nabízíme tří-
dy s rozšířenou výukou matema-
tiky a přírodovědných předmětů 
a také třídy s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy se zaměřením 
na házenou a volejbal. V těchto 
třídách, alespoň podle výsledků 
soutěží, se rodí budoucí matema-
tici, vědci, programátoři, ale také 
mistři republiky, Evropy či světa.

Velmi těší první místo družstva 
ve fyzikální lize, první místo v okres-
ním kole matematické soutěže 
pro žáky osmých tříd či třetí místo 
programátorské soutěže Umíme 
to s Wordem. Ke sportovním úspě-
chům patří první místo starších 
žákyň a druhé místo starších žáků v 
okresním kole atletického čtyřboje, 
první místo v okresním kole školní 
sportovní soutěže v házené a třetí 
místo v krajském kole téže soutěže 
a postup do republikového finále, 
které se bude konat v Praze.

Velké úspěchy mají také malí 
šachisté školy, kteří se přišli 
pochlubit po okresním i krajském 

kole družstev v šachu prvním 
místem a postupem do celore-
publikového kola. Také proto 
byly pořízeny pro šachisty rela-
xační koutky se šachovnicovými 
stoly. Tyto úspěchy se nezrodily 
samy o sobě, stojí za nimi tvrdá 
práce žáků i učitelů, přesto všich-
ni tvrdí, že to stojí za to.

S těmito informacemi se chci s 
vámi, vážení čtenáři, podělit proto, 
že na naší škole proběhnou přijí-
mací zkoušky do budoucích šes-
tých tříd s rozšířenou výukou mate-
matiky i tělesné výchovy v úterý 24. 
dubna 2007 ve 14 hodin. Novinkou 
je, že nabízíme i přijetí do 3. třídy, 
třídy s rozšířenou výukou matema-
tiky a přírodovědných předmětů, 
do níž přijímací zkoušky proběhnou 
rovněž 24. dubna 2007.

Celé období prvního pololetí 
také probíhala práce na tvorbě 
školního vzdělávacího programu, 
který je komponován tak, aby byl 
dán prostor pro volbu předmětů, 
o něž mají žáci zájem, aby byla 
zachována možnost volby tříd s 
rozšířenou výukou. 

Jako jediná škola ve Frýdku-
-Místku se také můžeme pochlu-
bit dvěma raritami. První z nich je 
nabídka jazykových a počítačových 
kurzů pro rodiče žáků. V současné 
době probíhá kurz jazyka anglic-
kého pro začátečníky, který vede 
učitelka angličtiny zdejší školy. V 
období, které hodnotím, proběhly 
také tři kurzy práce na počítači pro 
seniory města, které byly rovněž 
vedeny pedagogy školy. Druhou 
významnou informací je, že už i 
„Šestka“ má mezi bývalými žáky 
školy své V.I.P. Základní vzdělá-
ní na naší škole získal současný 
ministr dopravy Ing. Aleš Řebíček. 
Pan ministr je ze strany naší školy 
již osloven a pozván k návštěvě.

O škole, o jejich žácích i 
zaměstnancích by se toho dalo 
napsat ještě velmi mnoho. Prostor 
pro naše informace je omezen. 
Všechny, kteří se chtějí dovědět 
další a podrobnější informace o 
„Šestce“, zvu k návštěvě webo-
vých stránek školy – www.6zs.
fm.cz, stejně tak k osobní prohlíd-
ce školy. Mgr. Libuše Zárubová, 

ředitelka školy

Ve středu 24. ledna se 
tělocvičny školy proměnily v 
pohádkové království. Propuklo 
zde velké karnevalové veselení.

Sešlo se asi 200 dětí a 
rodičů. Ti všichni byli od prv-
ního okamžiku vtaženi do reje 
masek na poutavé písničky na 
téma pohádek a karnevalu. 
Během programu byli pozváni 
k tanečku kašpárků, princezen, 
vodníků, čarodějnic, různých 

zvířátek a jiných masek i rodiče. 
Nechybělo ani malé posezení 
s občerstvením. Za hezký prů-
běh tohoto odpoledne patří dík 
vychovatelkám ŠD, učitelkám 1. 
stupně, kuchařkám, školníkovi, 
děvčatům z 9. a 7. tříd, rodičům, 
kteří zásobili tombolu hezkými 
dárky, a vynikajícímu moderáto-
rovi Jaromíru Riedlovi.

Irena Drabinová,
vychovatelka ŠD

Karnevalová show na Devítce
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Žáků základních škol ubý-
vá. Letos vyjde z „devítky“ 
téměř sedm set absolventů, 
ale do prvních tříd zasedne 
na podzim poprvé jen okolo 
pětistovky nových dětí. Školy 
se proto všemožně snaží, aby 
„nedostatkové zboží“ získaly 
pro sebe. Výsledky tohoto 
souboje prozatím nechávají 
magistrát klidným.

„Dosud při volbě rodičů hra-
je hlavní roli to nejpřirozenější 
hledisko, vzdálenost školy od 
bydliště. Samozřejmě, že si 
všímají i dalších věcí, podle 
kterých se rozhodují, ale mohu 
ubezpečit, že Magistrát města 
Frýdku-Místku se v roli zřizo-
vatele základních škol snaží 
maximální měrou ve spolupráci 
se všemi řediteli základních škol 
o to, aby všechny školy měly co 
nejlepší podmínky pro vzdělává-
ní. K tomu patří komunikativní, 
vzdělaný a stále se vzdělávající 
pedagogický sbor i pracovitý 
tým nepedagogických pracovní-
ků. Jsme rádi, že se školy snaží 
různě profilovat, takže máme ve 
městě pestrou nabídku, z níž si 
každý může vybrat,“ řekl náměs-
tek primátorky Petr Cvik, který 
má na starosti oblast školství. 
Sám se zašel podívat, jak zápis 
probíhá na sousedních školách 
na ulici El. Krásnohorské, primá-
torka Eva Richtrová pro změnu 
zhlédla, jak si budoucí školáci 

Pět studentek třetího roč-
níku Obchodní akademie ve 
Frýdku-Místku se účastní 
zajímavé soutěže se spotře-
bitelskou tématikou „Cesta 
do Evropského parlamentu“. 
Pomáhá jim paní profesorka 
Dočkalová. 

Prvním úkolem bylo srovnání 
podle vlastních co nejkreativněj-
ších kritérií a následná analýza 
pěti výrobků stejné povahy od 
různých dodavatelů. Děvčata se 
rozhodla srovnávat meruňkové 
jogurty a začaly jejich „degusta-
cí“. Druhým a velmi nesnadným 
úkolem bylo oslovit alespoň 10 
obchodníků, aby vyplnili předem 
sestavený dotazník týkající se 
obchodního zákoníku a zákona 
o ochraně spotřebitele. „Nebylo 
lehké těch 10 obchodů sehnat, 
protože jsme se často setkávaly 
s neochotou,“ říká Jana Doná-
tová. Ve třetím soutěžním úkolu 
měli soutěžící vytvořit rozpočet 
pro pětičlennou rodinu na měsíc 
prosinec. Stanovená částka 
40.000 Kč měla vystačit na veš-
keré životní náklady s ohledem 
na trávení volného času a s při-
hlédnutím na svátky související 
s koncem roku. Holky nezapo-

Studentky budou nutit lidi třídit odpad
mněly ani na školní výdaje, jako 
je příspěvek do třídního fondu 
nebo vstupenku do divadla. Přes 
drobné ztráty si studentky vedou 
celkem dobře, po třetím soutěž-
ním úkolu se umístily na skvělém 
19. místě z 266 zúčastněných 
týmů ze středních škol po celé 
České republice.

Soutěž se blíží ke konci, a tak 
studentky plní už poslední – pátý 
úkol. Ten navazuje na minulý 
úkol, ve kterém měla děvčata 
vybrat problém ze svého okolí, 
který je pálí, a vytvořit prezenta-
ci. „Rozhodly jsme se upozornit 
na to, že opravdu velmi málo lidí 
třídí odpad. Máme rády přírodu a 
chceme jí aspoň trochu pomo-
ci,“ zdůvodnila Petra Sasynová. 
Dívky mají seznámit širší veřej-
nost formou tzv. „partyzánské-
ho marketingu“ s problémem, 
který si vybraly pro prezentaci. 
„V posledním úkolu rozjíždíme 
kampaň, kterou chceme přimět 
lidi všech věkových kategorií, 
aby třídili odpad. Samozřejmě 
děti musíme zaujmout jinak než 
dospělé a o to víc budeme mít 
práce. Pokud tedy v průběhu 
února potkáte ve městě chodící 
popelnice, nelekejte se!“ prozra-

dila Petra Klečková. Studentky 
také hodlají zapojit do kampaně 
i školou povinné děti, protože ty 
mohou ovlivnit budoucnost a čím 
dřív se seznámí s problémy, tím 
lépe. „S problematikou odpadů 
nám velmi ochotně pomohl pan 
Ing. Lubomír Tararík ze vzděláva-
cího střediska Frýdecké skládky,“ 
dodává Veronika Fajčáková. 

„I když nakonec nevyhrajeme 
hlavní cenu – zájezd do Bru-
selu na zasedání Evropského 
parlamentu, jsem ráda, že jsme 
do toho šly, protože nás to baví 
a zažily jsme hodně legrace. 
A možná, že se alespoň něco 
málo v našem okolí zlepší, přes-
tože největší problém je v tom, 
že lidé jsou líní dělat něco, co 
nemusí, zadarmo,“ doufá Jana 
Konečná.

Pořadatelem soutěže je 
Generation Europe ve spolu-
práci s SOS – Sdružení obrany 
spotřebitelů a poslankyní Evrop-
ského parlamentu Zuzanou 
Rothovou. Více informací najdete 
na stránkách: http://www.gene-
ration-europe.cz. Studentky také 
vytvořily jednoduché internetové 
stránky s problematikou odpadů 
www.odpady.blog.cz.

Zápisy jsou finále „boje“ základních škol o žáky
vedou na 2. a 8. ZŠ. „Každá 
škola má své pojetí, které o ní 
samozřejmě vypovídá. Je ovšem 
jasné, že všude k tomu přistupu-
jí s velkou vážností a snaží se, 
aby děti měly na tento den co 
nejhezčí vzpomínky,“ hodnotila 
primátorka.

Školy ve snaze dětem ulehčit 
přechod na základní školu spo-
lupracují s mateřskými školami. 
Děti z mateřinek chodí několikrát 
před zápisem okouknout pro-
středí „velké“ školy například na 
ZŠ Frýdek-Místek Komenského, 
na ZŠ Pionýrů pro změnu fun-
guje projekt Předškoláček, který 
je určen dětem po zápisu. „Děti 
poznají prostředí školy, seznámí 
se se svými spolužáky a s paní 
učitelkou, naváže se kontakt mezi 
rodiči a učitelem, který poskytne 
náměty pro přípravu na vstup do 
školy. Rodiče také poznají své dítě 
při různých činnostech v kolektivu 
vrstevníků,“ vypočítává jeho pří-
nos Jaroslava Peterová. 

A co vlastně musí dítě u zápi-
su předvést, aby mohlo do první 
třídy nastoupit? 

Dítě rozumí mluvené řeči 
– pokynům a různým sdělením, 
vyjadřuje se srozumitelně ve 
větách a jednoduchých souvě-
tích, komunikuje s dospělými, 
dokáže spontánně popisovat 
různé události, poznatky, nápa-
dy, klade otázky, umí vyprávět 
o rodičích, sourozencích, má 

přiměřeně širokou slovní záso-
bu. Chybou je, když dítě chápe 
sdělení učitele odlišně, než bylo 
myšleno, vyjadřuje se pomocí 
jednotlivých výrazů, jednodu-
chých vět, nevyjadřuje se spon-
tánně, odpovídá stručně, nekla-
de další otázky k doplnění svých 
znalostí, dítěti je špatně rozumět 
kvůli výslovnosti a omezené 
slovní zásobě.

Budoucí prvňák se orientuje v 
okolí, zná svoji adresu, jména a 

povolání rodičů, svůj věk, začíná 
myslet logicky, svět chápe realis-
ticky, dokáže pochopit, že z pozi-
ce někoho jiného se může situ-
ace jevit odlišně. Problémem je, 
když dítě zatím neuvažuje logic-
ky, je závislé na svých přáních a 
okamžitých potřebách, na fanta-
zii, bere jen svůj vlastní pohled 
na věc. Naopak se vyžaduje, 
aby rozumělo číselnému pojmu, 
například spočítá pastelky, seřadí 
čísla od nejmenšího po největší, 

vyjmenuje řadu čísel, chápe poj-
my hodně, málo, méně, více. Dítě 
u zápisu by už mělo dokázat roz-
lišit zvukovou i zrakovou podobu 
slov, vědět například, na jaké pís-
meno slovo začíná. 

Letos získalo odklad školní 
docházky šedesát dětí. „Dneš-
ní děti jsou šikovné, rozhodně 
nemají tolik ostychu jako kdysi, 
nebojí se. Mezery mívají spíše v 
sociální oblasti,“ uvedla Jarosla-
va Peterová.  (pp)

Škola Počet zapsaných žáků/tříd 
1. ZŠ tř. T. G. Masaryka 454 92/4
2. ZŠ Jana Čapka 2555 23/1
4. ZŠ Komenského 402 40/2
5. ZŠ El. Krásnohorské 2254 63/3
6. ZŠ Pionýrů 400 45/2
7. ZŠ 1. máje 1700 42/2
8. ZŠ Československé armády 570 83/3
9. ZŠ El. Krásnohorské 139 30/1
11. ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109 55/2
ZŠ Naděje, Škarabelova 8/1
K Sedlištím 320, Lískovec 23/1
Pod Kabáticí 107, Chlebovice 9/1
Skalice192 6/1

5. ZŠ: Náměstek primátorky Petr Cvik zhlédl zápis, kde byl zárukou štěstí kominík.   Foto: Petr Pavelka

2. ZŠ: Občas si nástrahy zápisu s chutí vyzkouší i mladší sourozenci, 
kteří mají na školu ještě čas.  Foto: Petr Pavelka
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Frýdecko-místecké volej-
balistky konečně potěšily 
domácí fanoušky. Ve své hale 
si vyšláply na lídra tabulky a 
obhájkyně titulu z Brna, pro 
které to byla teprve druhá 
porážka v soutěži.

Hostující celek se sice musel 
obejít bez svého esa, zraněné 
Terezy Tobiášové, ale to nijak 
nesnižuje cennou výhru, která 
se zrodila po dramatickém prů-
běhu, který muselo publikum 
ocenit. Vždyť sokolky dokonce 
odvracely mečboly, než vybojo-
valy rozhodující pátou sadu, v 
níž nakonec získaly celý zápas.

Když Brňanky ztratily prv-
ní set, zvýšily své úsilí a bez 
větších problémů potvrzovaly, 
proč soutěži vévodí. Sokolky 
v této fázi hry neměly šanci a 
prohrávaly 2:1 na sety. Ve čtvr-
tém ovšem znovu zabojovaly a 
šly do koncovky s náskokem, o 
který ovšem přišly a musely se 
bránit hrozícímu konci zápasu. 
Odvrátily však dva mečboly a 

Sokolky doma konečně vyhrály
Frýdek-Místek – Brno 3:2 (20, -16, -19, 27, 11)

šlo se do tie-breaku. V něm tri-
umfovaly poměrem 15:11. 

Sokolky už nemohou nijak 
zamíchat pořadím v první čtyřce, 
podle předpokladů po této fázi 
soutěže skončí na čtvrté příčce. 

„Přál bych si, aby výhra byla pro 
náš tým vzpruhou. Dokázaly si, 
že má smysl o vítězství bojovat 
s každým soupeřem,“ zhodno-
til utkání Jiří Zaoral, předseda 
oddílu.  (pp)

kam za sportem a relaxací

Krytý aquapark a wellnes – provozní doba
Den Aquapark Wellness

pondělí 12.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
úterý 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
středa 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – ženy
čtvrtek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – muži
pátek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
sobota 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
neděle 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
svátky 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
Krytý aquapark a wellnes – ceník vstupného
Pondělí - pátek 1 hodina 2 hodiny
dospělí 60,00 Kč 100,00 Kč
děti do 15 let a studenti 40,00 Kč 80,00 Kč
osoby od 65 let 40,00 Kč 80,00 Kč
děti do 6 let 20,00 Kč 20,00 Kč
ZTP 40,00 Kč 80,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 20 00 Kč 20,00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 10 Kč

Sobota - neděle - svátky 1 hodina 2 hodiny
dospělí 90,00 Kč 150,00 Kč
děli do 15 let a studenti 60,00 Kč 120,00 Kč
osoby od 65 let 70,00 Kč 130,00 Kč
děti do 6 let 30,00 Kč 30,00 Kč
ZTP 60,00 Kč 120,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 30,00 Kč 30.00 Kč

Každých dalších započatých 15 min – doplatek 15 Kč
* ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvedenou částku v ceníku

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

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI 
Sobota 17. 2. 08:30 - 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 18. 2.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
Úterý 20.2. 10:00 - 11:30 h. veřejné bruslení
Středa 21. 2.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
Čtvrtek 22.2. 10:00 - 11:30 h. veřejné bruslení
Sobota 24. 2. 08:30 - 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 25. 2.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
Středa 28. 2.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Házená extraliga – muži, 6. ZŠ
Neděle 18. února 18.00 hodin SKP Arcimpex FM – Dukla Praha

V sobotu dne 17. 3. od 18 do 21 hodin bude pro 
veřejnost „Krytý aquapark“ uzavřen.

S BRNEM: Obhájkyně titulu to na síti pořádně zavřely ve druhém a 
třetím setu. Přesto odjely poraženy. Foto: Petr Pavelka

Sněhuprostá zima deptá 
lyžaře, ale některá sportovní 
odvětví může i potěšit. Patří k 
nim příznivci hokejbalu, kteří 
od podzimu mohou využívat 
zrekonstruované hokejbalové 
hřiště za Víceúčelovou spor-
tovní halou.

„Město na jeho výstavbu 
uvolnilo zhruba tři miliony korun. 
Jedná se o venkovní areál, 
který je spíš určen pro jarní a 
letní sezónu, avšak teplá zima 
umožňuje využívat ho již nyní,“ 
upozornila tisková mluvčí frý-
decko-místecké radnice Kateři-
na Piechowicz.

Areál je vybaven venkovním 
osvětlením, takže zájemce ani 
nemusí trápit stále ještě kratší 
den. Díky světlům je možné hřiš-
tě využívat od 6 hodin ráno až 
do půlnoci. Hráči navíc najdou 
v nedaleké hale sociální a tech-
nické zázemí. „Přijít sem mohou 
jednotlivci, ale rovněž školy v 
rámci tělesné výchovy. Pronájem 

Vyzkoušejte si hokejbalové hřiště
areálu na jednu hodinu stojí 300 
korun, za umělého osvětlení pak 
o 50 korun více,“ sdělila Kateřina 
Piechowicz. Podrobnější infor-
mace naleznete na internetových 
stránkách městské společnosti 
Sportplex, která hřiště spravuje 
– www.sportplex.cz.

Hokejbal je sport, který vychá-
zí z ledního hokeje. Může být 
i dostupnější, protože k němu 
stačí de facto pouze hokejka. 
Na rozdíl od hokeje není nutná 
tak pečlivá ochrana těla, takže 
požadavky na další výstroj ne-
jsou tak náročné. Od klasického 
hokeje se hra liší samozřejmě 
tím, že se nehraje na ledě, ale 
na pevném povrchu hřiště, a 
puk nahrazuje míček. „Hokejbal 
se ve městě hrál svého času 
na vrcholné úrovni. Věříme, že 
vybudováním hřiště může tento 
sport jít ve Frýdku-Místku zno-
vu nahoru,“ doufá Petr Cvik, 
náměstek primátorky, zodpo-
vědný za sportovní oblast.  (pp)

krátce

Mladí atleti
Atletický oddíl TJ Slezan 

staví svou činnost hlavně na 
mládeži a v současné době 
má již více než 300 členů. 
Přestože atletické soutěže 
probíhají hlavně v jarních a let-
ních měsících, běží v zimním 
období naplno atletická přípra-
va. Velice početná skupina je 
těch nejmenších – přípravky. 
Tréninky této věkové skupiny 
probíhají každé úterý od 14.30 
do 16 hodin v tělocvičně na 6. 
ZŠ v Místku a ve čtvrtek od 
14.30 do 16 hodin na stadiónu 
TJ Slezan ve Frýdku. Hlavní 
náplní tréninku u těch nejmen-
ších jsou samozřejmě základ-
ní pohybové dovednosti, a to 
nejen atletické, hlavně formou 
her a soutěží. Rodiče mohou 
přihlásit své děti narozené v 
letech 1997 až 2000. 

Chceš hrát hokej?
Hokejový klub HC Frýdek-

-Místek pořádá nábor do hoke-
jové přípravky pro chlapce ve 
věku od 4 do 8 let. Pokud se 
chceš naučit bruslit a hrát 
hokej, přijď do Víceúčelové 
sportovní haly v pondělí nebo 
ve čtvrtek od 17 do 18 hodin 
a nebo v sobotu od 7.30 do 
8.30. Bližší informace rodi-
čům poskytnou trenéři Mar-
tin Kurajský (603 785 852) a 
Michal Bobok (728 174 123).

U příležitosti oslav 15. 
výročí TaeKwon-Do ITF ve 
Frýdku-Místku, se snahou 
ocenit opětovné významné 
mezinárodní úspěchy frýdec-
ko-místeckých taekwon-distů 
ITF a vytvořit novou nábo-
rovou skupinu dospělých se 
v neděli 25. února uskuteč-
ní Exhibiční show a nábor 
taekwon-do ITF. 

Vše vypukne v 17.30 ve 
sportovní hale 6. ZŠ. V pro-
gramu vystoupí nejdéle cvičící 
taekwondisté ITF ve Frýdku-

Exhibiční show a nábor taekwon-do
-Místku, v doprovodném pro-
gramu dojde na vystoupení 
zpěváka Martina Ševčíka, 
známého z klání Česko hle-
dá Superstar, vystoupí také 
medailista MM a finalisty MČR 
v juniorské kulturistice – Patrik 
Mitera. „Hlavním cílem je ná-
borová aktivita, rádi otevře-
me novou skupinu dospělých 
zájemců o korejské bojové 
umění sebeobrany. Podobně 
významnou akci pořádáme 
po dvou letech,“ láká na akci 
Miroslav Sýkora.  (pp)

HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ: Vzhledem k charakteru počasí lze i v 
tomto období za Víceúčelovou sportovní halou provozovat i hokej 
bez bruslí. Foto: Petr Pavelka

Vysoká výhra i prohra
Fotbalisté Frýdku-Místku si v rámci přípravy osahali své kvality. 

Vysoko přehráli Nový Jičín, ale i oni okusili, jak chutná debakl, když 
se střetli se soupeřem o soutěž výše.

FRÝDEK-MÍSTEK – TJ NOVÝ JIČÍN 6:0 (5:0)
FRÝDEK-MÍSTEK – JAKUBČOVICE 1:5 (0:3)

Výhra Frýdku-Místku se na novojičínském turnaji zrodila až na tře-
tí pokus. Domácí byli v poločase zralí na dvouciferné skóre, to však 
nechtěli dopustit a soustředěnou obranou výsledek skončil půltuctem.

Proti Jakubčovicícm valcíři tak úspěšní nebyli, role beránka a vlka 
se proti druholigovému celku obrátily a Frýdek-Místek neprojevil příliš 
vůle po změně osudu.            (pp)
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Ve dnech 13. a 14. ledna 
Sokol Frýdek-Místek uspo-
řádal juniorský volejbalový 
turnaj věnovaný památce tra-

Memoriál Sandry Lichnovské a Evy Konderlové
gicky zesnulých děvčat, která 
oblékala dres Sokola Frýdek-
-Místek Sandry Lichnovské a 
Evy Konderlové. 

Vynikajícího úspěchu 
dosáhly frýdecko-místecké 
základní školy na „Krajském 
přeboru škol v šachu 2007, 
kategorie 1. - 5. třída“, když 
dokázaly vybojovat dvě 
medaile. Přebor se odehrál 
v Domě dětí a mládeže ve 
Frýdku-Místku 1. února ve 
spolupráci s AŠSK a Bes-
kydskou šachovou školou. 

Z Okresních přeborů postoupi-
lo 11 škol a z Krajského přeboru 
na MČR má zajištěn postup jen 
první a druhý tým v konečném 

Krajský přebor škol v šachu
pořadí. Z počátku byly souboje 
vyrovnané, ale velmi brzo se 
startovní pole roztrhlo na tři části. 
První část „stát ve státě“ opano-
vala 6. ZŠ Frýdek-Místek, která 
nedala žádnému soupeři šanci 
a všechny deklasovala. Druhou 
část tvořila školní družstva Pet-
řvaldu a 8. ZŠ Frýdek-Místek, 
která do posledního kola bojo-
vala o stříbrnou pozici. Nakonec 
byli šťastnější o pouhý půlbod 
žáci z Petřvaldu a bronzová 
příčka patří žákům 8. ZŠ Frýdek-
Místek. Třetí část startovního 

KADETKY: Vedené Tiborem Bridou a Pavlou Pavelkovou.

Sportovní klání tentokrát zpes-
třily také tři celky ze Slovenska, 
doplněné o loňského vítěze Nový 
Jičín, dále UK Olomouc a dva 
domácí celky kadetek a juniorek. 
„Podařilo se navázat na první 
ročník memoriálu. Turnaj měl 
opět dobrou úroveň, jak po strán-
ce organizační, tak po stránce 
herní. Byl dobrou přípravou na 
druhou část sezóny. Ve dvou 
dnech si zahrál spravedlivě kaž-
dý s každým, z čehož vyšel nejlíp 
Nový Jičín,“ informovala Pavla 
Pavelková, trenérka kadetek.

Další pořadí: 2. Bilíkova Brati-
slava, 3. Kadetky Sokola F-M, 4. 
Žilina, 5. UK Olomouc, 6. Junior-
ky Sokola F-M, 7. UK Bratislava.

Oddíl srdečně děkuje všem 
sponzorům, kteří přispěli ke 
zkvalitnění turnaje a pomohli 

důstojně uctít památku dvou 
skvělých děvčat.  (pp)JUNIORKY: Vedené trenérem Radovanem Podolou a Petrem Vrbou. 

pole bojovala jen o „bronzovou 
medaili“, kterou se štěstím získa-
la 1. ZŠ Frýdek-Místek.

Z výsledků je patrné, že žáci 
frýdecko-místeckých škol šachy 
hrát umí a hlavně je i baví. Vel-
kou zásluhu na tomto faktu má 
agilní Beskydská šachová škola, 
která se snaží vhodnými forma-
mi ukazovat žákům škol přitažli-
vost šachové hry.

Podrobnější výsledky a foto-
grafie naleznete na webových 
stránkách Beskydské šachové 
školy – www.chessfm.cz.

Dívky z dětského aerobi-
kového klubu Flash TJVP 
Frýdek-Místek Šárky Číhalové 
se staly mistryněmi České 
republiky v aerobiku soutěže 
jednotlivců Děti fitness aneb 
sportem proti drogám. 

Trenérce Šárce Číhalové se 
zúročila pětiletá práce, takže má 
z výsledků velkou radost. Podě-
kování tedy patří jí, dívkám, které 
se umístily, jejich rodičům, tělo-
výchovné jednotě a statutárnímu 
městu Frýdek-Místek za podporu.

www.flashtjvp.wz.cz 

Flash vychoval mistryně
Umístěné dívky:

1. místo Tereza Papřoková 
- kategorie aerobik 9-10 let 

1. místo Eva Kubalová
- kategorie aerobik 11-13 let 

2. místo Jana Šimíčková
- kategorie aerobik 11-13 let 

6. místo Sylvie Pokorná
- kategorie aerobik 11-13 let 

2. místo Adéla Špačková
- kategorie funky do 11 let 
3. místo Eliška Strakošová 
- kategorie funky do 11 let 

5. místo Kristýna Blahutová 
- kategorie funky nad 12 let 
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Turistický oddíl KAM

Název organizace:
Turistický oddíl KAM
(TOM 19070 KAM)

Adresa: Jeronýmova 423,
         738 01 Frýdek-Místek

Odpovědný zástupce:
Bc.Jiří Šnapka

Telefon: 737 117 491
E-mail: Jiri.Snapka@seznam.cz
Webové stránky: www.kamaci.ic.cz
Místo působení:
Stanice Mladých Turistů (SMTU)
Frýdek-Místek, Pionýrů 764
Zaměření: děti od 7 let

Oddíl byl založen v září roku 
1979. Ve svých počátcích měl 
působiště na 5. ZŠ, pak se 
přesunul na SMTU na Jirásko-

vou ulici a s dalším přesunem 
SMTU se dostal na Zámeckou 
ulici. V současné době má svou 
klubovnu na SMTU v Místku na 
ulici Pionýrů 764. 

V oddíle se scházíme na tzv.
oddílovkách každý pátek od 15 
do 19 hodin v klubovně na SMTU 
či na hřištích v okolí. Od roku 
1998 jsme členy Asociace TOM 
ČR. Od minulého roku jsme také 
v databázi klubů deskových her 
a po každé druhé oddílovce mají 
naši členové možnost si zahrát 
nějakou tu deskovou hru či se 
nějakou novou naučit a můžou 
klidně i pozvat své rodiče.

V našem oddíle fungují 4 druži-
ny (Medvědi, Krocani, Šakali, 
Škorpioni), které spolu bojují v řadě 
her a soutěží o body. V našich sou-
těžích a hrách, které hrajeme na 
hřišti, v lese, na louce, ve městě, 
v tělocvičně, na sněhu i ve vodě, 
luštíme tajemné zprávy, pracuje-
me s buzolou, signalizujeme mor-
seovkou či semaforem, učíme se 
rozumět mapě, vázat různé typy 
uzlů, postavit stan, rozdělat oheň 
a spoustu jiných věcí spojených 
s tábornickou činností, pronikáme 

do tajů a kouzel různých míčových 
her, hrajeme bojovky s papírovými 
míčky či bez nich.

Po každých dvou měsících 
vyhodnocujeme bodování a nej-
lepší tři jsou odměněni nějakou 
odměnou či oddílovým šekem. 
Naše bodování se skládá ze 
4 kategorií: mladší (do 12 let), 
starší (12-14 let), nejstarší (15 
a více let) a družiny. V oddíle 
máme také oddílovou měnu, 
tzv. kamácký dolar, za který je 
možno koupit si nějakou tu věc 
spojenou s činnosti oddílu. Dola-
ry možno získat za umístění ve 
hrách a za účast na akci. 

Jsme oddíl, který se nezamě-
řuje jen nějakou speciální činnost, 
ale snažíme se do naší činnosti 
zařazovat všechny možné aktivity. 
Pořádáme třítýdenní letní stanové 
tábory, týdenní zimní tábory, pěti-
denní velikonoční akce, pětidenní 
podzimní akce, dvoudenní či tří-
denní stanování v přírodě, jedno-
denní či půldenní výpravy do okolí 
či do Beskyd. Každoročně v zim-
ním období vyrážíme na nejvyšší 
Lysou horu a Pustevny v době, 
kdy je akce Sněhové království. 

Také se účastníme spousty akcí, 
které pořádají jiné oddíly, a zde si 
porovnáváme síly v různých tradič-
ních i netradičních hrách. 

K naší chloubě patří hra v 
městských ulicích s názvem ,,Za 
deníkem Jana Tleskače“. Letos 
v listopadu budeme pořádat už 
9. ročník. Jedná se o hru, kdy se 
všichni příchozí rozdělí do družs-
tev. Buďto se stanou nějakou 
Vontskou organizací (Dabinelov-
ci, Uctívači ginga, Stínadelská 
obnova) anebo Druhostraníky 
(Rychlé šípy, Bratrstvo kočičí 
pracky, Plíhalovci). Úkolem Vont-
ských organizací je získat vládu 
ve Stínadlech – mít nejvíce životů 

díky tzv. skalpovačce či popřípadě 
získat od Široka hlavolam ježka v 
kleci. Druhostraníci se snaží pro-
niknout do Stínadel a najít pomocí 
různých indicií deník Jana Tleska-
če či první vontskou kroniku.

Do našeho oddílu stále přijí-
máme nové členy či členky ve 
věku 7-11 let, kteří mohou přijít 
kterýkoliv pátek od 15 do 19 
hodin na SMTU, Pionýrů 764 
(Místek). První měsíc je u nás 
takový rozkoukávací a nový člen 
tudíž nemusí nic platit.

Nabízené aktivity: třítýdenní letní 
tábor, týdenní zimní tábor, výpravy, 
bojovky, stanování v přírodě, spor-
tování v tělocvičně a na hřišti.

Mikulášský program pro 
děti ve frýdecké nemocnici, 
výlet s čečenskými dětmi na 
Prašivou, pohádkové vystou-
pení v Domově důchodců 
a v Ústavu pro mentálně 
postižené v Pržně. Tyto a 
mnohé další akce realizoval 

Středoškoláci dobrovolně pomáhajíStředoškoláci dobrovolně pomáhají

Radnice chce navázat na 
předchozích šest let a pokra-
čovat v terénních pracích v 
oblastech, kde žije romská 
komunita. V rámci doplňko-
vého Programu terénní práce 
2007 se proto opět uchází 
o dotaci Rady vlády ČR pro 
záležitosti romské komunity. 

„Budeme opět žádat o pro-
středky, které nám pomohou 
pokrýt tři pracovní místa terén-
ních pracovnic. Celkem je na 
letošní rok potřeba získat 513 
tisíc korun, z toho 118 tisíc korun 
bude hrazeno z našeho rozpočtu 
a 395 tisíc korun by mělo plynout 
z dotace,“ sdělila tisková mluvčí 
frýdecko-místeckého magistrátu 
Kateřina Piechowicz. 

Lokalita, ve které mají sociální 
pracovnice působit, se nachází 
hlavně v okolí ulice Míru, která 
je problémová a žije zde přibliž-
ně 360 Romů. „Většina z nich 
je zadlužena a řeší svou situaci 
dalším zadlužováním. Od toho 
se odvíjí i problém s neplacením 
poplatků a podobně. Snažíme se 

Město opět zažádalo o dotace 
na terénní pracovníky pro Romy

tyto klienty hlavně informovat o 
dalších dopadech jejich počínání 
a pomáhat jim ve spolupráci se 
Společenstvím Romů na Mora-
vě shánět zaměstnání,“ říká 
Rostislav Hekera, který má na 
magistrátu na starosti problema-
tiku národnostních menšin. Podle 
jeho slov je však nutné vést osvě-
tu už u mládeže. Mladí Romové 
mají totiž zakořeněnou představu, 
že budou po vzoru svých rodičů 
pobírat sociální dávky. Pokud 
začnou studovat, většinou do 
dvou let ze studií odchází. Časté 
je také záškoláctví. Nezřídka se 
mezi Romy objevuje experimen-
tace s drogou. „V této lokalitě fun-
guje komunitní centrum a denní 
centrum pro děti předškolního 
věku. Podařilo se nám tady vytvo-
řit nějaký systém prevence, který 
je založen hlavně na konání růz-
ných tématických akcí. Právě díky 
terénním pracovnicím se nám tak 
mnohé problémy daří registrovat 
v čase, kdy je možné učinit kroky 
k jeho úspěšnému vyřešení,“ uza-
vírá Hekera.

Heslo z titulku se snaží 
úspěšně naplňovat svým 
seniorům MO SD ČR ve Frýd-
ku-Místku. Již 16 let zde tato 
organizace pracuje. V součas-
né době ji vede jedenáctičlen-
ný výbor v čele s předsedou 
panem Rudolfem Horníčkem.

Každý měsíc se senioři schá-
zejí ve velkém sále Národního 
domu v Místku na své členské 
schůzi, za průměrně účasti 340 
seniorů. Bývá zde bohatý kulturní 
program a co druhou schůzi si 
senioři i zatancují. Na lednovou 
schůzi zavítala mezi nás i paní 
primátorka města Eva Richtrová.

Činnost svazu je velmi boha-
tá. Organizujeme zájezdy po 
republice, na Slovensko a do 
Polska, vycházky do okolí a 
exkurze. Senioři se schází na 
smažení vaječiny či opékání vuř-
tů, kde spolu soutěží v různých 
sportovních hrách. O všechny 
akce je veliký zájem a je pro-
blém všechny zájemce uspoko-
jit. Vyprodány jsou rovněž zájez-
dy do divadel v Ostravě.

Již více než pět let se orga-
nizují na školách dvakrát ročně 
počítačové a internetové kurzy. 

Aby člověk nebyl nikdy sám
V loňském roce se poprvé usku-
tečnil kurz s názvem Digitální 
fotografie, který navštěvovalo 
13 seniorů. Výuka byla organi-
zována ve 12 dvouhodinách pod 
vedením zkušeného pedagoga 
Mgr. Votruby, kterému pomáhali 
vždy dva žáci 8. ZŠ v Místku. 
Senioři se o problematiku velmi 
zajímali, o čemž svědčili jejich 
všetečné dotazy v průběhu kur-
zu. I v letošním roce budeme 
tento kurz znovu zajišťovat.

V loňském roce byl velký 
zájem o rehabilitační a kondiční 
cvičení na poliklinice v Místku. 
Jednalo se o cvičení s míči a 
o cvičení v bazénu. Tyto kurzy 
probíhaly pod odborným vede-
ním MUDr. Ryšavé ze Zdravot-
ního ústavu v Ostravě a rehabi-
litačních pracovníků polikliniky 
v Místku. V tomto roce budeme 
nadále v těchto kurzech pokra-
čovat. Velkou odezvu měly i kur-
zy jógy a kurzu správné výživy 
a snižování nadváhy. Již třetím 
rokem pokračují senioři úspěšně 
v kurzu angličtiny. Zájemce z řad 
seniorů zveme do našich řad.

Štěpánka Pešáková, členka 
výboru MO SD ČR Frýdek-Místek 

Středoškolský dobrovolnic-
ký klub při Sdružení Klubko 
a Dobrovolnickém centru 
ADRA v roce 2006. 

Středoškolský dobrovolnic-
ký klub je otevřenou skupinou 
mládeže, která se pravidelně 
schází a připravuje si program 

do nejrůznějších dětských 
a sociálních organizací ve 
Frýdku-Místku a v jeho okolí. 
Studenti tak mají jedinečnou 
možnost si vyzkoušet reali-
zovat vlastní program, který 
si připravují dle svých zájmů 
a zkušeností. A tak například 
studenti, kteří jsou současně 

členy turistického oddílu, si 
připravili hledání pokladu pro 
děti z klubu Nezbeda, spojené 
s lanovými lávkami, uspořádali 
sportovní dětský den apod. 
Středoškolský dobrovolnický 
klub se také podílel na reali-
zaci akcí pořádaných městem 
Frýdek-Místek – účastnil se 

Dne Země, pomáhal při zahá-
jení Prázdnin ve městě. O Veli-
konocích se zapojil do sbírky 
Dobrovolnického centra ADRA 
a Mezinárodního dne dobrovol-
nictví a mnoha dalších akcí. Za 
svou činnost byli členové klubu 
pozváni na slavnostní poděko-
vání dobrovolníkům DC ADRA, 
kde byla za vedení klubu oce-
něna jeho vedoucí.

Přínos klubu je v zapojení 
mládeže do smysluplné, pro-
spěšné činnosti. Studenti také 
získávají nové zkušenosti a zna-
losti, které pak mnozí uplatňují i 
při dalším výběru svého profes-
ního zaměření. 

Zájemci o zapojení se 
do činnosti SDK se mohou 
seznámit s programem klu-
bu na webových stránkách 
Sdružení Klubka na www.
klubkofm.cz, nebo mohou 
osobně navštívit Dobrovolnic-
ké centrum Adra ve Frýdku-
-Místku na ulici Radniční, kde 
probíhají schůzky klubu.

Martin Sysala
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GALERIE DUHA: Školní galerie ZŠ a MŠ, El. Krásnohorské 139, nabízí výstavu obrazů akademické-
ho malíře Antonína Kroči. Při vernisáži vystoupili žáci školy, komorní pěvecký sbor Catena Musica a 
hudebník Tomáš Kočko. Foto: Petr Pavelka

Sdružení pro pomoc men-
tálně postiženým uspořádalo 
v Lidovém domě Společenský 
večírek Školy života, na který za 
zábavou přišly dvě stovky lidí.

Program, v němž vystoupil 
Valašský vojvoda, vlastní klienti, 
klienti Penzionu Anenská i zaří-
zení Náš svět v Pržně, sledovala 
i primátorka města Eva Richtrová. 
„Škola života se snaží, aby mentál-
ně postižená mládež měla oprav-
du pestrou činnost. Tady bylo zno-
vu zřejmé, že hudba a pohyb jsou 
klientům vlastní, že jsou společen-
ští a podobné akce si skutečně 
užívají,“ konstatovala primátorka. 
Ředitel Školy života Günter Kuboň 
potvrdil, že klienti se na podobné 
akce velmi těší. „Největším příno-
sem je jejich skutečné začlenění 
do společnosti. Jak takový ples, 
tak třeba naše pravidelné sportov-
ní olympiády s mezinárodní účastí 

Společenský večírek Školy života
jsou pro ně zážitkem a dožadují 
se vždy jejich opakování,“ přiznal 
Günter Kuboň. 

Škola života provozuje již 
šestnáct let denní stacionář pro 
mentálně postiženou mládež, na 
Mozartově ulici v Místku v něm 
klienti tráví čas a jsou pod odbor-
ným dohledem, který může přijít 
vhod lidem, kteří se o mentálně 
postižené starají. „Poskytujeme 
komplexní služby, podle individu-
álních zájmů a potřeb. Momentál-
ně se nás trochu dotýká změna 
legislativy v sociální oblasti, která 
nastoluje jiné podmínky, ale věří-
me, že naše zařízení stále přijde 
potřebným lidem vhod,“ uvedl 
Günter Kuboň.

Zájemci o služby denní-
ho stacionáře pro mentálně 
postiženou mládež se mohou 
kontaktovat na telefonním čísle 
558 43 41 26.  (pp)

SPOLEČENSKÝ VEČÍREK: Škola života využila k plesání příjemné-
ho prostředí sálu v Lidovém domě.  Foto: Petr Pavelka

Občanské sdružení Pod 
Svícnem, pořadatel každoroč-
ní přehlídky frýdecko-místec-
ké hudební a divadelní scény 
pod názvem Sweetsen fest, 
oficiálně oznámilo, že letošní 
ročník, který se měl konat ve 
Frýdku-Místku 23. a 24. červ-
na, je nuceno z důvodů nedo-
statku finančních prostředků 
na jeho organizaci zrušit.

Od roku 2004 se podaři-
lo občanskému sdružení Pod 
Svícnem uspořádat tři ročníky 
přehlídky Sweetsen fest, která 
měla za cíl mapovat a propago-
vat žánrově pestrou a z tvůrčího 
pohledu originální frýdecko-
-místeckou hudební a divadelní 
scénu. „Všechny tři realizované 
ročníky festivalu měly rostoucí 
tendenci jak z pohledu kvality, 
tak z pohledu divácké odezvy. V 
loňském roce navštívilo dvouden-
ní festival 7 000 diváků a tento 
svým významem a jedinečností 

Sweetsen fest nečekaně končí
daleko přesáhl hranice města i 
kraje. Každoročně jsme vydá-
vali propagační CD kompilaci 
představující frýdecko-místeckou 
hudební scénu široké veřejnosti. 
Tato CD jsme předávali vystu-
pujícím souborům, médiím i part-
nerům festivalu. Po celou dobu 
trvání festivalu se nám podařilo 
udržet jeden za základních a z 
dnešního pohledu neuvěřitelných 
cílů, pořádat festival bez vstup-
ného tak, aby přilákal další náv-
štěvníky, zatraktivnil a obohatil 
celkový společenský a kulturní 
život a tím plnil zejména svou 
funkci propagace a reprezentace 
našeho města,“ sdělil za občan-
ské sdružení Petr Korč, který 
poděkoval Moravskoslezskému 
kraji i městu Frýdek-Místek za 
předchozí finanční podporu.

„S přihlédnutím k loňské 
nemalé ztrátě a nejasným výhle-
dem do budoucna však musíme 
s politováním konstatovat, že bez 

adekvátní a systémové podpory, 
které se nám nedostává, není 
v silách občanského sdružení 
Pod Svícnem krýt prohlubující se 
rozdíl mezi příjmy a skutečnými 
náklady této neziskové aktivity. 
Současně ale chceme poděkovat 
všem partnerům a osobnostem, 
které festivalu i občanskému 
sdružení Pod Svícnem vytrvale 
a dlouhodobě pomáhali a stá-
le pomáhají,“ pokračoval Petr 
Korč, který ujistil, že Občanské 
sdružení Pod Svícnem svou čin-
nost nekončí a bude pokračovat 
ve svých kulturních aktivitách. 
Galerie Pod Svícnem představí 
v tomto roce další řadu součas-
ných mladých umělců a rok opět 
uzavře tradiční kolektivní výsta-
vou Salon. V Antikvariátě Pod 
Svícnem a klubu Pavlač budou i 
nadále probíhat literární a hudeb-
ní večery. Svou činnost nekončí 
ani nepřehlédnutelný Filmový 
klub Frýdek-Místek.  (pp)

Co se to 30. ledna děje na 
ZŠ národního umělce Petra 
Bezruče ve Frýdku-Místku? 
Žáci se radují: ,,Je to tady! 
Rok se s rokem sešel a opět 
tu máme maškarní bál. Letos 
je to Kloboukový bál.“

Již při vstupu bylo vidět, že 
nápad uspořádat rej v režii klo-
bouků byl báječný a vděčný. 
Máme pocit, že ať je klobouk 
ozdoben čímkoliv, nedá se na 
tom nic pokazit. Maminky prová-
děly poslední kosmetické úpravy 
a šup, šup na parket. V tom to 
vypuklo. Promenáda klobouků, 
vystoupení několika aerobikových 

Kloboukový bál na Jedničce
skupin, spousta a spousta sou-
těží. Novinkou s obrovským úspě-
chem byla výroba mumie. Samo-
zřejmě nemohla chybět soutěž o 
nejlepšího tanečníka, ale hlavně 
o nejzajímavější klobouk. Poro-
ta vítěze odměnila vitamínovou 
bombou v podobě ovoce. Všichni 
se výborně bavili a závěr klobou-
kového bálu se pomalu blížil. Bál 
byl báječný. Děti se vydováděly 
a rodiče pořídili mnoho fotek a 
videozáznamů.

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem, kteří se na pří-
pravě kloboukového bálu podíleli.

Rodiče 3.B třídy

Svým způsobem legendární 
prostory divadla Čtyřlístek u 
frýdecké sokolovny na okraji 
parku a sídliště Slezská začaly 
znovu sloužit svému účelu a 
rozdávat zábavu a smích.

Velký úspěch sklidil kolektiv 
herců divadelní skupiny ING, 
který divákům u příležitosti zno-
vuotevření divadla Čtyřlístek po 
dvouleté rekonstrukci naservíro-
val povedený mix scének a ske-
čů. „Trefně sepsané parodie na 
proslulý český seriál Nemocnice 
na kraji města nebo na slavnou 
trilogii Hvězdné války doprováze-
ly z hlediště nekontrolované sal-
vy smíchu a uznání,“ referovala 
tisková mluvčí magistrátu Kateři-
na Piechowicz, která si předsta-
vení, stejně jako primátorka Eva 
Richtrová, nenechala ujít.

„V souboru se sešla skvělá 

Čtyřlístek znovu rozdává smích
parta lidí, kteří mají stejný humor. 
Na jevišti si to sami užíváme a 
mnohdy máme sami problém, 
abychom se tam nezačali smát 
taky,“ přiznává jedna z hlavních 
aktérek Jana Horníčková. Nově 
opravené prostory divadla všichni 
herci kvitují s povděkem. Komor-
ní scéna je totiž jejich domovskou 
a nová technika i vylepšený inte-
riér ocení nejen diváci, ale i herci 
samotní. Ludmila Deutscherová z 
občanského sdružení FAMUS za 
celé vedení divadla poděkovala 
městu za finanční prostředky, ze 
kterého se opravy hradily: „Měs-
to začalo do rekonstrukcí inves-
tovat hned, co převzalo budovu 
od Sokola. Konečně byly naše 
žádosti vyslyšeny. V době oprav 
jsme sice s herci zkoušeli, kde se 
dalo, ale výsledek opravdu stojí 
za to.“ Představení se velmi líbilo 

i primátorce Evě Richtrové. „Bylo 
to skvělé, dlouho jsem se tak-
hle nezasmála. Takovou terapii 
humorem bychom všichni potře-
bovali častěji,“ nechala se slyšet 
po představení.  (pp)

Divadlo Čtyřlístek
zahajuje program

PRO DĚTI
- vstupné 30,- Kč - 

Sobota 17. a 24. 2. v 15 hodin
Podivné příhody medvídka 

Ťupínka
hraje DUO F-M

loutková pohádka pro nejmenší
Sobota 3. a 10. 3. v 15 hodin

O statečné princezně
hraje DUO F-M – Junior studio

pekelnická hra pro děti od 3 
let na námět Převrácených 

pohádek Josefa Lady
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V tomto školním roce slaví 
2. ZŠ, dnes formálně správně 
Základní škola a mateřská ško-
la Frýdek-Místek, Jana Čapka 
2555, 40 let své existence. A pře-
sto, že čtyřicet let není pro školu 
žádný pořádný věk a ta naše se 
tak řadí spíše mezi „mladice“, jis-
tě bude stát za připomenutí něco 
málo z její historie.

Nejstarší historie
V úvodu je třeba podotknout, 

že 2. ZŠ funguje již mnohem déle 
než oněch čtyřicet let. Na zákla-
dě školského zákona platného 
od 1. 9. 1953 reorganizací škol ve 
Frýdku-Místku vznikla 2. osmiletá 
střední škola. 

Nově jmenovaný ředitel školy 
Karel Kouřil a jeho zástupkyně 
Ludmila Bajerová stáli v čele 
šestnáctičlenného učitelského 
sboru. K 1. 9. 1953 měla ško-
la 521 žáků ve 14 třídách. Šest 
učeben nové školy bylo umístěno 
v budově Ústavu pro přestárlé 
na Revoluční třídě a v pěti tří-
dách bývalé II. národní školy na 
Bruzovské ulici. Nedostatečné 
prostory byly důvodem k směn-
nému vyučování. Kronika uvádí: 
„V přeplněných třídách se starou 
podlahou a nábytkem nedala 
se vůbec zachovávati hygiena 
podle moderních názorů. V zimě 
nebylo možno po celé dva měsí-
ce dosáhnout minimální teploty. 
V prašné tělocvičně se nedalo 
téměř vůbec cvičit, letního hřiště 
nebylo.“

Ve školním roce 1954/55 byly 
provedeny úpravy v učebnách 
v přízemí frýdecké fary, kam 
se nastěhovalo pět tříd nově 
vzniklé školy. Roztříštěnost výu-
ky a nevyhovující prostory byly 
důvodem k výstavbě nové školní 
budovy, která převzala historické 
označení číslicí 2. 

Novodobá historie
V 60. letech měla propuknout 

výstavba sídliště Slezská. Jako 
první se postavila právě nová 
budova školy, která byla dokon-
čena během prázdnin roku 1966. 
Začátky výuky poznamenala 
nepřízeň rodičů, kteří na novou 
školu pohlíželi s nevelkým nad-

2. základní škola slaví „teprve“ čtyřicátiny
šením. Výstavba zmiňovaného 
sídliště byla totiž odložena na 
neurčito, avšak postavenou školu 
bylo potřeba zaplnit. A tak ji zapl-
nily děti z města. Děti, které do té 
doby navštěvovaly školy v blíz-
kosti svých bydlišť, byly tak přinu-
ceny docházet na vzdálenou ulici 
J. Čapka. To se rodičům pocho-
pitelně nelíbilo. Postupem času 
však škola získala dobré jméno a 
rodiče i žáci ji přijali za svou.

2. ZŠ byla první pavilónovou 
školou ve městě. Měla celkem 
27 tříd, do kterých v roce 1966 
chodilo přes 400 dětí. V průběhu 
dalších let počty značně kolísaly, 
např. ve školním roce 1970/1971 
navštěvovalo školu „pouhých“ 688 
žáků v porovnání s číslem z roku 
1996, kdy se na chodbách 2. ZŠ 
tísnilo přes 800 žáků. V současné 
době, ve školním roce 2006/2007, 
má naše škola 26 tříd a do jejich 
lavic usedá celkem 525 dětí.

Nezapomeňme však ani na 
kantory, bez nichž by škola 
nemohla být školou. Vystřídalo 
se zde už na 150 kantorů, jejich 
počet se v roce 2006 ustálil na 
dosavadních 33.

Prvním ředitelem se v roce 
1966 stal Evald Buchta, jenž vel-
kou měrou přispěl k rozvoji celé 
školy. Jak se v dalších letech 
měnili lidé na postu ředitele, měnil 
se vzhled i charakter školy. Snad 
největší stagnaci zažila „dvojka“ v 
normalizačních letech 1970-1988 
za éry ředitelky Marie Neničkové, 
tedy v letech budování socialis-
mu, které ani nenabízely příliš 
možností k rozvoji školy. Na její 
místo v roce 1990 nastoupila Jana 
Bílková a ve škole se konečně 
začaly dít tolik potřebné změny k 
lepšímu. Na ty pak navazovalo i 
další vedení v čele s Mgr. Martou 
Podlasovou, za jejíhož působení 
byly vybudovány například nové 
šatny, pracovna fyziky, chemie, 
nové protiskluzové podlahy se 
dočkala tělocvična.

Za ředitelování Mgr. Cyrila 
Vráblíka pak následovala moder-
nizace učebny přírodopisu, zlep-
šení venkovního i vnitřního vyba-
vení školy i školní družiny, v roce 

1995 získala škola novou počíta-
čovou učebnu (v současné době 
disponuje již dvěma učebnami), v 
letech 1998-1999 bylo vystavěno 
nové víceúčelové hřiště a další a 
další inovace postupně obohaco-
valy naši školu. Od 1. ledna 2003 
se součástí školy staly dvě MŠ.

Ve školním roce 2005/2006 
převzal vedení školy Mgr. Milan 
Gengela. Od letošního školního 
roku vcházíme do školy nově 
zrekonstruovaným vchodem, 
světlo světa spatřily obnovené 
učebny výtvarné výchovy a pra-
covních činností, byla vybudová-
na specializovaná multimediální 
učebna pro výuku cizích jazyků 
a hudební výchovy. Naši žáčci na 
1. stupni již druhým rokem pracují 
v projektu Začít spolu a budoucí 
prvňáčci si zkoušejí přípravu na 
školu v programu „Přijď si s námi 
hrát, aneb škola nanečisto.“ 

Od září 2002 vyučujeme ve tří-
dách s rozšířenou výukou informač-
ní a výpočetní technologie a tělesné 
výchovy. Tradičně se orientujeme 
na propagaci zdravého životního 

stylu a ekologii. Zejména v poslední 
oblasti má 2. ZŠ již bohaté zku-
šenosti. Stačí připomenout titul 
Ekoškola roku (nejvyšší celostátní 
ocenění na poli přírodních a eko-
logických aktivit), které získala v 
letech 2002, 2003, 2004 i 2005.

Za svou čtyřicetiletou „karié-
ru“ získala naše škola zásluhou 
svých žáků i učitelů řadu dalších 
významných ocenění a skvělých 
umístění, a to jak v oblasti pří-
rodovědecké (např. ve školním 
roce 1992/1993 1. místo v okrese 
v přírodovědecké soutěži Vlasti-
vědného ústavu, 2002/2003 – 1. 
místo v okrese v matematické 
olympiádě aj.), jazykové (např. ve 
školním roce 2005/2006 – 1. mís-
to v okrese v soutěži v anglickém 
jazyce s agenturou Skřivánek, 5. 
místo v kraji v německé konver-
zační soutěži aj.), tak i sportovní 
(např. ve školním roce 2001/2002 
– 1. místo v okrese v soutěži O 
pohár Frýdku-Místku v ledním 
hokeji, 2004/2005 – 1. místo v 
okrese v přespolním běhu aj.).

A jaká je žhavá současnost 
na „Dvojce“? Jsme tradiční pořa-
datelé Puzzliády, soutěže Mladý 
zahrádkář, okrskového kola v 
přespolním běhu. Náš florbalový 
i fotbalový kádr je postrachem 
turnajů z posledních let (4 poháry 
ředitele ISŠ ve F-M). Naši žáci 
jsou však nejen dobrými spor-
tovci, také jejich šedé buňky 
mozkové podaly mnohdy skvělé 
výkony, stačí například vzpo-
menout 5. místo na Mistrovství 
světa školních družstev v šachu, 
pracují zde dva kroužky mladých 
Debrujárů – objevitelů tajů přírod-
ních jevů. A nezapomeňme ani 
na úspěšný školní časopis ČAS, 
který se dokonce ve školním roce 
2002/2003 umístil mezi 10 nej-
lepšími v republice.

Naše škola se i nadále bude 
snažit vychovávat, vzdělávat a for-
movat mladé lidi tak poctivě a snad 
i dobře, jako to dělala doposud.

Lucie Vantuchová,
Petr Novotný

Myslím si, že...
- nejlepší je učebna přírodopisu a fyziky, protože jsou nejlépe 

vybavené
- máme nejlepší počítačové učebny
- máme nejlepší dílny s keramickou pecí a hrnčířským kruhem
- máme nejlépe vybavenou multimediální učebnu s LCD televi-

zorem a počítači
- máme nejlepší školu, protože tu máme pěkně barevné šatny a 

protože tu máme hodně kroužků
- k největším oceněním patří titul Ekoškola roku, který jsme dostali 
čtyřikrát v celostátní soutěži

- máme nejúspěšnější Klub mladých debrujárů, protože jsme byli 
mezi 16 nejlepšími ze 150 škol v celé republice

- nejlepší je školní časopis ČAS, protože se v něm naučíme psát 
a dozvíme se různé zajímavosti

- máme nejkrásnější výzdobu
- nejskvělejší je vánoční jarmark, protože se snažíme ve třídách 

vyrobit zajímavé výrobky, dospělým se pak líbí a mají radost, že 
vidí, co dokážeme

- máme nejhezčí zahradu, protože je hezká, užitečná a my můžeme 
chodit ven

- nejlepší je celá škola, protože nás baví se učit

„Nej“ 2. ZŠ očima jejích žáčků a žáků
(vybráno z názorů žáků 1. i 2. stupně)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 

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

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

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

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

Místek, parkoviště u kina P. Bez-
ruče: 20. 2. - 22. 2.
Místek, parkoviště u krytého bazé-
nu: 27. 2. - 1. 3.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10 
hod. do 18 hod.
(dle harmonogramu).

otázky a odpovědi

Pečuji o dítě se zdravotním 
postižením. Přiznaný příspěvek 
na péči ve výši 5400 Kč nám 
byl k 1. 1. 2007 odejmut a byl 
nám na základě nových záko-
nů, platných od 1. 1. 2007, při-
znán příspěvek na péči ve výši 
9000 Kč. Vzhledem k tomu, že 
žiji s dítětem sama, požádala 
jsem i o příspěvek na živo-
bytí podle nového zákona o 
pomoci v hmotné nouzi. Bude 
mít vliv přiznání příspěvku na 
péči ve výši 9000 Kč měsíčně 
na dávky poskytované podle 
zákona o pomoci v hmotné 
nouzi? Případně na dávky 
státní sociální podpory? 

„Ne. Pro účely dávek pomoci 
v hmotné nouzi dle zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmot-
né nouzi, se příspěvek na péči 
nepovažuje za příjem v přípa-
dech, kdy se tato dávka využije 
v rámci osob společně posuzo-
vaných s osobou, které náleží 
příspěvek na péči.

Ve vašem případě: příspěvek 
na péči náleží dítěti, vy o dítě 
pečujete a tvoříte okruh společ-
ně posuzovaných osob. Proto 
nebude mít příspěvek na péči vliv 
na dávky dle zákona o pomoci 
v hmotné nouzi – příspěvek na 
živobytí a doplatek na bydlení. 

Pro účely zákona o státní soci-
ální podpoře se příspěvek na péči 
rovněž nepovažuje za příjem. 
Výplata příspěvku na péči tedy 
neovlivní výši takových dávek, 
jako je přídavek na dítě, sociál-
ní příplatek nebo příspěvek na 
bydlení. Poskytování příspěvku 
na péči ovlivní výši rodičovského 
příspěvku náležejícího z důvodu 
péče o dítě, které je příjemcem 
příspěvku na péči (poskytuje se 
v poloviční výši). Všeobecně lze 
říci, že rodičům, pečujícím o děti 
se zdravotním postižením, se od 
1. 1. 2007 dávky zvýší. 

Jiná je situace, kdy o dávky 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi – 2. 
pomoci v hmotné nouzi požádá 
osoba, se kterou se osoba, o 
níž pečuje, do okruhu společně 
posuzovaných osob nepočítá. V 
takovém případě se finanční část-
ky, které za vykonávanou péči 
dostává, pokud mají znaky opaku-
jícího se nebo pravidelného příjmu, 
považují podle zákona o životním 
a existenčním minimu za příjem. 
Těmto pečujícím osobám by se 
neměl automaticky započítávat pří-
jem ve výši příspěvku na péči, na 
který má nárok osoba, o níž pečuje, 
ale jen částka, kterou osoba pečují-
cí uvede, protože část příspěvku na 
péči může být použita na zakoupe-
ní služby, pořízení speciálních hygi-
enických prostředků apod.“ 

V minulosti jsme dostáva-
li jednorázové dávky sociální 
péče třeba na úhradu vyúčtová-
ní spotřeby elektřiny nebo plynu 
v domácnosti. Také na nákup 
uhlí. Jak je tomu od 1. 1. 2007?

„Od 1. 1. 2007 se systém 
poskytování dávek na jednotlivé 
výdaje, spojené s bydlením změ-
nil. Zůstává příspěvek na bydlení 
ze systému státní sociální podpo-
ry a přibyl doplatek na bydlení ze 
systému dávek pomoci v hmotné 
nouzi. Byla změněna pravidla 
pro přiznání příspěvku na bydlení 
(například jsou v něm nyní zohled-
ňovány zaplacené nedoplatky i 
vrácené přeplatky na nákladech 
na bydlení) a tak z obou uvede-
ných dávek vyplývá, že jednotlivé 
výdaje na bydlení jsou zohled-
něny v měsíčně poskytovaných 
dávkách příspěvku na bydlení a 
doplatku na bydlení a neřeší se 
poskytováním dávek na úhradu 
jednorázových výdajů. Proto 
úhradu spotřeby energií nebo 
nákup paliva od 1. 1. 2007 nelze 
považovat za nezbytný jednorá-
zový výdaj pro poskytnutí mimo-
řádné okamžité pomoci.“ 

Odbor sociálních služeb
a sociální péče

Finanční úřad ve Frýdku-Místku informuje
Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty pro podání přiznání k daním 
z příjmů připadá v roce 2007 na sobotu, bude možné v letošním roce 
podávat přiznání k daním z příjmů až do pondělí 2. dubna 2007. Tento 
den budou úřední hodiny na Finančním úřadě ve Frýdku-Místku pro-
dlouženy do 18 hodin. Tyto rozšířené úřední hodiny jsou zajištěny také 
denně od 19. března 2007 do 2. dubna 2007 včetně, přičemž podat 
daňové přiznání bude možné mimořádně také v sobotu 31. března 
2007, a to v době od 8 do 12 hodin. Rozšířené úřední hodiny neplatí 
pro pokladnu FÚ, která je otevřena v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 
hodin a od 12.30 do 14.30 hodin. Mimo tyto provozní hodiny poklad-
ny FÚ lze daně zaplatit 
prostřednictvím daňové 
složenky na kterékoliv 
poště v ČR bez poštov-
ních poplatků.

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku (budova Radniční) poskytuje 
od 1. 2. 2007 nové služby. Záko-
nem č. 81/2006 Sb. byl noveli-
zován zákon č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů. Tato novela mimo 
jiné zavádí institut vydávání ově-
řených výstupů z informačních 
systému veřejné správy.

Ověřeným výstupem se 
rozumí listina, která vznikla pře-
vodem výpisu z ISVS z elektro-
nické do listinné podoby. V sou-
časné době, tzn. od 1. 1. 2007, 
mohou být vydávány z veřejně 
přístupných ISVS, tj. katastru 
nemovitostí, obchodního a živ-
nostenského rejstříku.

Pokud ověřený výstup vydá 
notář nebo obecní úřad, je tento 

Na magistrátu lze získat výpisy
výpis veřejnou listinou (ověřovací 
doložka = otisk úředního razítka a 
podpis ověřujícího). Také ověřené 
výstupy, které vydal držitel poš-
tovní licence nebo Hospodářská 
komora ČR potvrzují, není-li proká-
zán opak, pravdivost toho, co je v 
nich osvědčeno nebo potvrzeno.

Tato služba je od 1. 2. 2007 
magistrátem poskytována obča-
nům za úplatu dle sazebníku z.č. 
634/2004 Sb., o správě daní a 
poplatků, položky č. 3 písm. d), tj. 50 
Kč za každou započatou stránku.

Agendu vyřizují zaměstnanci 
správního oddělení živnosten-
ského úřadu, jmenovitě Daniela 
Dvorská, budova Radniční 1148 
FM, přízemí č. dv. 133, kl. 192 
(v zastoupení dv. č. 133 Jana 
Gluchová (kl. 192) nebo ved. 
správního oddělení Ing. Jana 
Dosoudilová (kl. 195).

Výhledově bude služba 
poskytována i v budově magis-
trátu na ulici Palackého v Místku. 
Změnou legislativy během roku 
2007 dojde k rozšíření služeb, 
kdy obdobně budou poskytová-
ny i e-výpisy z Rejstříku trestů.

Veřejnost bude o výše 
uvedeném informována v nej-
bližším čísle Zpravodaje Rady 
města Frýdku-Místku.

Zájem očekáváme zejmé-
na u subjektů, které dokládají 
v rámci svých aktivit výpisy z 
obchodního rejstříku.

Yvetta Králová, vedoucí 
živnostenského úřadu 

Upozorňujeme všechny obča-
ny, kteří mají podanou žádost o 
přidělení bytu u Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, na nutnost 
jejího obnovení do 31. 3. 2007. 
Toto lze provést pouze písem-
nou formou (formuláře jsou k 
dispozici na informacích v budo-
vě magistrátu, na ul. Radniční 
1148, příp. na internetových 

Žádosti o byt
stránkách statutárního města). 
Pokud tak žadatel neučiní, jeho 
žádost bude z evidence vyřa-
zena. Zároveň upozorňujeme 
na podmínku pro další vedení 
žádosti o byt, kterou je zaplacení 
veškerých dluhů, které statutární 
město Frýdek-Místek eviduje na 
jméno žadatele o byt, a to v ter-
mínu do 31. 3. 2007. 

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY 
SBĚRNÉHO DVORA

Sběrný dvůr na ul. Svazar-
movská v Místku, v objektu 
společnosti Sběrné dvory, 
s.r.o., který provozuje společ-
nost Frýdecká skládka, a. s., s 
účinností od 19. 2. 2007 mění 
provozní dobu. V pracovní 
dny je sběrný dvůr otevřen již 
od 8 hodin, brány uzavírá v 18 
hodin. V sobotu je otevřen od 
8 hodin do 14 hodin. Občané 
zde mohou zdarma odklá-
dat objemný i nebezpečný 
odpad. Sběrný dvůr nepřijímá 
stavební odpady.

STATUTÁRNÍ MĚSTO
FRÝDEK-MÍSTEK

vyhlašuje výběrové řízení na 
funkci informatika Magistrátu

města Frýdku-Místku
Přihlášky podávejte na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor vnitřních věcí,
oddělení informatiky, 

k rukám p. Radka Kajzara
Radniční čp. 1148 

738 22 Frýdek-Místek
v termínu do 20. 2. 2007 
Podrobnější informace 

naleznete na www.frydekmis-
tek.cz nebo na úřední desce 

Magistrátu města
Frýdku-Místku.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu tenisový areál

nacházející se v sadech B. Smetany, k.ú. Místek
- budovu čp. 2236 nacházející se na pozemku p.č. 3487/2 a budovu 
bez čp./če. na pozemku p.č. 3489 a pozemky p.č. 3787/2 zast. plo-
cha a nádvoří o výměře 309 m2, p.č. 3489 zast. plocha a nádvoří o 
výměře 60 m2, p.č. 3487/3 ost. plocha – sportoviště a rekreační plo-
cha o výměře 2808 m2 a p.č. 3490 ostatní plocha – neplodná půda 
o výměře 4544 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek .
Žádost o pronájem musí obsahovat:
- nabízenou výší nájmu za celý areál včetně budov 
- podnikatelský záměr týkající se využití celého areálu, jeho 
úprav včetně uvažovaných investic 
- reference 
Žádost (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pronájem teni-
sový areál“) zašlete na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148, a to do 15. 4. 2007 10.00.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová
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To, že bolesti nohou značně 
omezují soběstačnost lidí ve star-
ším věku, je všeobecně známo. 
Málokdo však ví, že postižení 
tepen i žil začíná už v mládí a čím 
dříve se onemocnění diagnosti-
kuje a léčí, tím menší škody může 
napáchat ve starším věku.

Právě touto problematikou 
onemocnění se bude zabývat 
nová cévní (angiologická) ambu-
lance v prostorách soukromého 
zdravotnického zařízení Sage-
na s.r.o., která zahájila provoz 
prvním únorovým dnem na ulici 
Jiráskova 457 ve Frýdku.

Cévní onemocnění jsou 
jednou z nejčastějších příčin 
bolestí nohou. Stanovení přes-
né diagnozy není přitom vůbec 
jednoduché. Je k tomu zapotřebí 
zkušenost a kvalitní přístrojové 
vybavení a obojí nyní bude moci 
Sagena nabídnout. Zdejší erudo-
vaní lékaři (MUDr. Petr Bartoš, 
MUDr. Vladimír Čížek, MUDr. 
Dušan Kučera) mají k dispozici 
přístrojové vybavení na úrovni 
velkých nemocnic. Například 
barevný ultrazvuk (Doppler) pro 
přesnou diagnostiku průchod-
nosti tepen i žil, prstovou ple-

Bolí vás nohy? Máte srdeční obtíže?
tyzmografii k odhalení poruch 
prokrvení v nejmenších cévách 
(kapilárách) či digitální fotople-
tyzmografii hlavně k posouzení 
příčin otoků nohou a diagnosti-
ce křečových žil. „Všechna tato 
vyšetření jsou zcela nebolestivá. 
Naše ambulance se přitom nebu-
de zabývat jen bolestmi nohou, 
ale všemi cévami v těle,“ ubez-
pečuje MUDr. Vladimír Čížek, 
že záběr lékařského týmu bude 
širší, od cév zásobujících mozek, 
tzv. krkavic, karotid, přes hrudní 
a břišní aortu, horní končetiny, 
cévy zásobující ledviny, až po již 
zmíněné dolní končetiny.

„Jsme tedy schopni cévy kom-
plexně vyšetřit, doporučit a přede-
psat vhodnou léčbu, včetně apli-
kace infuzí na našem pracovišti. 
Pokud by onemocnění vyžado-
valo operační řešení, domluvíme 
zákrok v nemocnici podle přání,“ 

prohlásil MUDr. Čížek. 
Druhou novou ambulancí v 

Sageně od února bude ambu-
lance kardiologická, která bude 
podobně jako cévní na špičkové 
úrovni personální i přístrojové. 
MUDr. Dušan Kučera a MUDr. 
Ľubomír Špak budou moci prová-
dět specializované ultrazvukové 
vyšetření srdce (ECHO) a EKG, 
mají k dispozici tlakový Holter 
(pro 24-hodinové měření krevního 
tlaku) nebo EKG-Holter (pro 24-
hodinový záznam EKG křivek). 
I tady platí, že v případě nutnosti 
Sagena spolupracuje s velký-
mi okolními nemocnicemi, kde 
domluví  eventuální další léčbu.

Obě pracoviště se v Sageně 
zařadí k širokému spektru již 
existujících ambulancí a rehabi-
litačního centra.

Veškerá zdravotní péče je hra-
zena zdravotními pojišťovnami.  

Kontakty:

Lékařské centrum Sagena, Jiráskova 457, Frýdek
telefon: 558 441 000 nebo 739 911 111
e-mail pro obě centra: recepce@sagena.cz, www.sagena.cz 
Rehabilitační centrum Sagena, Sadová 614, Frýdek
telefon: 558 633 843 nebo 558 633 850 v době ordinačních hodin lékařů

SAGENA otevřela nové ambulance

Rehabilitace Polikliniky-Místek s.r.o.
nabízí „balíčky“ služeb:

1. Perličková koupel ve vaně „oceán“ 90,-Kč
 Zábal 30,-
 Celková masáž zad 150,-                          
 270,-Kč
2. Přísadová koupel (dle výběru Prešovská sůl
 Solfatan
 Mořská sůl) 100,-Kč
 Zábal 30,-
 Celková masáž zad 150,-                          
 280,-kč
3. Parafínový nebo lavatermový obklad 50,-Kč
 Celková masáž zad 150,-                          
 200,-Kč
4. Přístrojová lymfodrenáž 90,-Kč
 Perličková koupel ve vaně „oceán“ 90,-
 Zábal 30,-                                                  
 210,-Kč
5. Přístrojová lymfodrenáž 90,-Kč
 Bazén s tryskami a protiproudem 45,-
 Celková masáž zad 150,-                          
 285,-Kč
6. Skotské střiky 70,-Kč
 Přístrojová lymfodrenáž 90,-                     
 160,-Kč
7. Manuální lymfodrenáž 1 končetiny 130,-Kč
 dvou končetin 260,-
 Bazén s tryskami a protiproudem 45,-      
 175,-Kč, u obou končetin 305,-Kč 
8. Bazén s tryskami a protiproudem 45,-Kč
 Celková masáž zad 150,-                          
 195,-Kč

Balíčky lze nakupovat jednotlivě, lze zakoupit pro podniky v rámci 
FKSP pro své zaměstance, poukázku můžete věnovat jako dárek. 
Balíčky jsou vhodné při současném snižování nadváhy, pro rela-
xaci, jako léčebné procedury dle vašich potíží. 
Informace na čísle: 558 900 169
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje nyní 
na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících 
tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železá-
řství a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH

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

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-
bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek 
patřil k nejznámějším a k nejnavštěvova-
nějším mariánským poutním místům ve 
Slezsku. Expozice je obohacena o sochy 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a Nepo-
skvrněného Srdce Panny Marie, které 
byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK

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

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

Výstavy:
NAŠI DROBNÍ SAVCI
Fotografie Miloše Anděry doplněné expo-

náty ze sbírek Muzea Beskyd F-M. RNDr. 
Miloš Anděra, Csc. je dlouholetým kuráto-
rem sbírky savců a v letech 1987-2002 byl i 
vedoucím zoologického oddělení Národního 

Středa 21. února v 19.00 hodin – frý-
decký zámek

RICHARD NOVÁK – bas, 
ALEXANDR STARÝ – klavír
Program: F. Schubert, A. Dvořák
Předplatitelé zámeckých koncertů 2006/
Vstupné: 120 a 60 Kč (důchodci, děti)
Sobota 24. února v 15.00 hodin
Zemanovo dřevěné divadlo
DĚTSKÝ KARNEVAL
Hravý pořad, plný dětských soutěží, rej 

masek, tombola, povídání si s jednotlivými 
maskami přímo na pódiu, tanečky s dětmi, 
ukázka tanečního vystoupení velkých mari-
onet, to vše doplněno dětskými písničkami.

Vstupné: 30 Kč

Neděle 18. února v 15.00 hodin
Divadlo „Bez střechy“
RONJA – DCERA LOUPEŽNÍKA
Vstupné: 30 Kč
Středa 21. února v 19.00 hodin
Divadelní agentura AP – Prosper
Leonard Gershe
MOTÝLI
Co je víc? Milovat nebo být volný jako 

motýl? Love story plná humoru a nečeka-
ných poznání.

Hrají: Vojta Kotek, Klára Jandová/Jana 
Stryková, Valerie Zawadská a Richard Trsťan

Režie: Alexej Pyško, Tomáš Syrovátka
Předplatitelská skupina C
Vstupné: 350 a 300 Kč
Čtvrtek 22. února v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Alfréd Uhry
ŘIDIČ SLEČNY DAISY
Předplatitelská skupina FMC
Neděle 25. února v 15.00 hodin
Divadlo Oblázek
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Vstupné: 30 Kč
Neděle 25. února v 19.00 hodin
Divadlo Astorka Korzo´90
Petr Zelenka
ODJEZDY VLAKŮ
Komedie pro sedm lidí v podání dvou 

nešťastných herců. Slovenská insce-
nace, herecký koncert Anny Šiškové 
a Ady Hajdu, kteří s bravurou zvládají 
vtipné situace a nečekaná překvapení a 
množství převleků.

Režie: Petr Zelenka

Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 a 300 Kč

FILMOVÝ KLUB
Projekt 100:

Pondělí 19. února v 19.00 h.
MECHANICKÝ POMERANČ
Sex, rvačky, krádeže, zpívání, stepování, 

násilí. Chuligán a týpek s buřinkou na hlavě 
má svůj vlastní styl, jak se dobře pobavit.

Úterý 20. února v 19.00 h.
ZRCADLO
Tarkovského vzpomínková esej o rodi-

čích, příbuzných, historii rodné krajiny.
Pondělí 26. února v 19.00 h.
NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU
Vrcholný, nejzábavnější thriller na 

oblíbené Hitchcockovo téma „nepravého 
muže“, falešné identity.

Úterý 27. února v 19.00 h.
ZVEDÁ SE VÍTR
Osud dvou bratří a jejich boje za svo-

bodu během irské občanské války.
BIJÁSEK

Pátek 16.2. v 10.00 hod.
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ 

Jak ulovit tygra, Krteček, Sněžný muž, 
Krakonoš a sklínkař Matěj

42 min./20,- Kč/os.
Pátek 16.2.ve 13.30 hod.

KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE 
Sedm veselých dětí, sedmnáct pad-

lých chův a jeden zoufalý otec. Přišel čas 
na Nanny McPhee a její kouzla!

99 min./ 35,- Kč/os.
Výstava

1. února - 29. února
Skupina MY 07
Výstava fotografií Příroda a krajina
Vernisáž 2. února v 17.00 hodin

Středa 14. až čtvrtek 15. února v 19.00 h.
MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ
Bláznivá romantická komedie s nejas-

ným koncem.
Pátek 16. až neděle 18. února v 19.00 h.
DOBRÝ ROČNÍK
Pohodový film o životě a skutečném 

užívání života. Každá z postav tohoto 
příběhu se ocitne v situaci, která učiní její 
život lepším. 

Středa 21. až čtvrtek 22. února v 19.00 h.
SMRTÍCÍ NENÁVIST 
Volné pokračování hororu NENÁVIST.
Pátek 23. až neděle 25. února v 19.00 h.
PRÁZDNINY
Co by měla dělat čerstvě opuštěná 

holka v depresích krátce před Vánocemi? 
Změnit prostředí.

Prostě vypadnout někam, kde jí všech-
no nebude připomínat, že se její život 
nápadně podobá zápiskům z Deníku 
Bridget Jonesové.

Středa 28. února v 19.00 h.
DOKONALÝ TRIK
Byli dva kamarádi, jedni z nejlepších 

kouzelníků. Jednoho dne ale jeden z nich 
vymyslel svůj vlastní trik, kterým předběhl 
dobu. Tím začala válka kouzelníků.

muzea v Praze. Zabývá se především zoo-
geografií a ekologií drobných savců – hmy-
zožravců, netopýrů a hlodavců.

Potrvá do 18. března 2007.
PETRA HŘEBAČKOVÁ
Sklo, keramika, porcelán 
Autorka je absolventkou Střední prů-

myslové školy keramické v Bechyni, Insti-
tutu výtvarné kultury při Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoké ško-
ly umělecko-průmyslové v Praze. Petra 
Hřebačková pracuje s novými výtvarnými 
nápady a kombinací materiálu. 

(1. 2.-25. 3.)
CHUŤ ČAJE = CHUŤ ZENU 
Čajová tématika a exotická kultura, 

která se kolem čaje vytvořila, poslední 
dobou zajímá čím dál tím více lidí. Výsta-
va fotografa a publicisty Zdeňka Thomy 
vás zavede do japonských zahrad, kterou 
projdeme se zastávkami až k čajovému 
domku, kde nás čekají spíše duchovní 
zážitky, než kulinářské. Ve spolupráci s 
Dobrou čajovnou ve Frýdku-Místku. 

(8. 2.-1. 4. 2007)

Nikdy není 
pozdě na přihláš-
ku do kroužku.

P ř i h l á š k y 
do kroužků na 
druhé pololetí 
si vyzvedněte 
v DDM nebo je 
najdete na inter-

netu stejně jako úplnou nabídku.
JARNÍ PRÁZDNINY
18. – 23. 2.
PRÁZDNINOVÉ LYŽOVÁNÍ NA 

VALAŠSKU
Místo: Rekreační středisko Karolínka 

– Bzové (Vsetínské vrychy)
Program: Celodenní lyžování, odpoled-

ní a večerní program, hry, soutěže, disko-
téky, výtvarná činnost, video, relaxace. 3 
minuty od chaty se nachází dva lyžařské 
vleky POMA, umělé zasněžování, upra-
vovaná sjezdovka

Cena: 2 700,- Kč (doprava, ubytování, 
stravování, pitný režim, celotýdenní per-
manentka na vlek, pedagogický dozor, 
lyžařský instruktor)

Informace a přihlášky: Marie Cidlíko-
vá, telefon: 558 434 154, 736 150 088, 
e-mail: telovychova@ddmfm.cz

19. 2. 
PO STOPÁCH YETTIHO III
Program: Dobrodružná výprava po 

stopách Yettiho, který tentokráte prchá 
s čukotským pokladem. Odměna bude 
spravedlivě rozdělena všem hledačům 
tohoto sněžného tvora. Stopování pro-
běhne v okolí přehrady Olešná.

Cena: 45,- Kč (materiál, pedagogický 
doprovod)

Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon: 558 434 154, 731 167 010, e-
mail: kaluz@ddmfm.cz 

Místo a čas: Sraz: v 9:00 hodin v DDM, 
ukončení: v 15:00 hodin v DDM

19. – 22. 2.
PRÁZDNINY S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

KULTURNÍ DŮM VP

PLESY

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

GALERIE POD SVÍCNEM Beskydský magazín
TV Prima, středy od 16:20

Chcete avizovat svůj ples?
Pošlete základní informace na email: 

pavelka.petr@frydekmistek.cz

zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč/2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 

11:00 – 13:00 hodin
20. 2.
DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ RUCE 

+ BAZÉN
Program: Výroba loutek spojená s náv-

štěvou bazénu.
Cena: 45,- Kč (materiál, vstupné, 

pedagogický dohled)
Informace: Olga Sošková, telefon: 558 

434 154, 732 646 127, e-mail: estetika@
ddmfm.cz

Místo a čas: DDM FM, 9 – 13 hodin
21. 2.
VÝLET DO KOPŘIVNICE
Program: Výlet do města Kopřivnice, kde 

navštívíme Technické muzeum TATRY.
Cena: 150,- Kč (doprava, vstupné, 

pedagogický dohled)
Informace: Olga Sošková, telefon: 558 

434 154, 732 646 127, e-mail: estetika@
ddmfm.cz

Místo a čas: Sraz: v 8:30 hodin na vla-
kovém nádraží ve Frýdku, Návrat: v 16:00 
hodin na vlakové nádraží

ŠACHY
16. 2.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:00 hodin

Pátek 16. 2.
Karneval MŠ Beruška

ul. Nad Lipinou FM
velký sál KD VP

15. 2. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
16. 2. pátek POST-IT + EGOTRIP
NEJVÝRAZNĚJŠÍ ODCHOVANCI ČESKÉ NU-METALOVÉ SCÉNY NA TURNÉ ROCK 
CIRKUS 
17. 2. sobota INDY & WICH
“...KLUCI ZE ŠTRÝTU, TY VOLE TY VOLE...” HÁDEJ KDO TOUR, GUEST: NI (EX 
CHERRY HILL), PATRICK
19. 1. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
21. 2. středa ALTERNATIV MUSIC – VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHOBILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE - PIV-
KO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
22. 2. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU STARTOVNÉ 20,- KČ
23. 2. pátek BREAKING No. 4
DJs BREAKBEAT (20-23 hod): LXSOUND (www.lxsound.net), RUSHO (Cyberfire.cz)
DJs DRUM & BASS (23-04 hod): NEXU (Cyberfire.cz), PICKFICK (Cyberfire.cz), SMA-
RIO (MKTbros.org) 
24. 2. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
DJ BARBI SE STARÝMI SONGY A NOVÝMI SOUTĚŽEMI
26. 2. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
28. 2. středa ALTERNATIV MUSIC – VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHOBILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE - PIV-
KO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
PŘIPRAVUJEME: MASTA KILLA (WU-TANG CLAN), DEATHSTARS, PIO SQUAD, 
VYPSANÁ FIXA

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Karol Weisslechner - Zlaté časy
šperky prvořadého slovenského

šperkaře a designéra

Stanice mladých turistů
19.-25.2.

Příměstský tábor na SMTu
jednodenní akce

19.-25.2.
Zimní tábor Vyšní Lhoty

Informace Renata Bortlíčková

GALERIE LIBREX
Miroslav Fajkus

Panoramatické fotografie

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

19. – 23. únor - Prázdniny s Klubem 
Nezbeda – dopolední program – vyrábě-
ní, poznávání, pohyb, hry, soutěže a také 
oblíbené spaní v klubovně!!!

25. únor – 2. března z provozních 
důvodů KLUBOVNA UZAVŘENA!!! 

Každý pátek v době od 15:00 do 16:00 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny 4. ZŠ.

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Lidový dům v Místku pořádá dne
15. 2. v 17 h. v kostele sv. Jakuba (vedle 
Náměstí svobody) kulturní večer: „Pro-
buď se harfo a citero“.

Lukáš Henzl: grafika 
3. 2. - 10. 3.

Ples v Lískovci
17. února pořádá Osadní výbor Lískovce 

ples v místním kulturním domě.
Začátek v 19 hodin.

K tanci a poslechu hraje oblíbená 
skupina Flash.

V programu vystoupí skvělý imitátor 
Waldemara Matušky

Více informací na tel.: 602 732 912

Společenský večírek KSČM
Okresní a Městský výbor KSČM ve 
Frýdku-Místku Vás srdečně zvou na 
Společenský večírek, který se koná v 

sobotu 24. února od 19 hodin v přístavbě 
Národního domu.

K tanci hraje Fata Margana, tombola, 
občerstvení.

Předprodej: OV KSČM, Místek, Palacké-
ho 127, vstupné 80 Kč. 

Srdečně zvou pořadatelé.
(Chcete avizovat svůj ples? Pošlete základní infor-

mace na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz)

Reflexní terapie
Škola jógy Karakal si dovoluje pozvat 

všechny zájemce z řad široké veřejnosti 
na seminář o jedné z nejúčinnějších metod 
alternativní medicíny, který proběhne v 
sobotu 17. února od 8 hodin v Jógovém 
sále 9. ZŠ E. Krásnohorské. Účastníci 
budou seznámeni s praktickými postupy 
masáží, jejichž účinnost je potvrzena  v 
odborné literatuře i praxi přednášejících. 
Tato terapie je pro okamžitou první pomoc 
nenahraditelná. Seminář bude veden tak, 
aby účastníci byli schopni využít získaných 
poznatků k samoléčení. Pro zájemce, kteří 
budou chtít své znalosti rozšířit, je připra-
ven obdobný seminář na 3. března se 
zaměřením na reflexologii rukou.
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