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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
rada města na svém posledním 

zasedání projednala své programové 
prohlášení, jehož plné znění naleznete 
uvnitř tohoto čísla zpravodaje. Jedná 
se o náš závazek na čtyřleté volební 
období, v němž jsme se snažili postih-
nout všechny oblasti života. Jsme 
připraveni z tohoto programu skládat 
účty, protože jsou jednoznačně formu-
lované a tím pádem i hodnotitelné. Na 
konci období bude jednoduché říct, co se podařilo splnit a co nikoliv.

Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku je průnikem 
volebních programů koaličních partnerů. Není dogmatické. Pokud ve 
městě nastanou nové okolnosti, nová situace, která si bude žádat 
řešení, samozřejmě budeme reagovat. K jednotlivým bodům precizuje-
me i časové harmonogramy, abychom mohli sledovat průběžné plnění 
prohlášení, o němž vás chceme informovat minimálně jednou za rok.

Rada města je přesvědčena, že jednotlivé body jsou přínosné pro 
celé město a že jejich splněním se Frýdek-Místek znovu posune ve 
svém vývoji tím správným směrem.          Eva Richtrová

Frýdek-Místek podepsal další smlouvu s investorem

PŘI PODPISU: Poslední formální zkoumání dokumentů. 

Smlouvu o budoucí nájemní 
smlouvě s firmou Hanil E-Hwa 
Slovakia s.r.o. podepsala za 
město Frýdek-Místek primátor-
ka Eva Richtrová přímo na Slo-
vensku, kam vyrazila na veletrh 
cestovního ruchu v Bratislavě.

„Navštívila jsem závody v 
Považské Bystrici i Dubnici a 
odnesla jsem si podobné dojmy 
jako ze Žiliny. Vždycky mě šoku-
je čistota, která v tomto prostředí 
panuje. Lesklé bílé podlahy, fasci-
nující pořádek v hale, to vás vždyc-

ky uhodí do očí. Ani náznakem 
nezaznamenáte něco znepokoju-
jícího směrem k životnímu prostře-
dí,“ shrnuje své dojmy z návštěvy 
druhého největšího dodavatele 
automobilek Kia a Hyundai pri-
mátorka Eva Richtrová. Investor, 
který zabere v chlebovické prů-
myslové zóně 6,5 hektaru, znovu 
představitelům Frýdku-Místku 
zopakoval eminentní zájem na 
součinnosti s městem. 

Podle posledních zpráv od 
firmy by v první etapě naplánova-
né již na letošní rok měla vyrůst 
výrobní hala včetně příjezdových 
komunikací, inženýrských sítí a 
parkovacích ploch. V následujících 
etapách plánovaných až do roku 
2013 se má závod v Chlebovicích 
vypracovat na centrální pro evrop-
skou investici firmy. „V současnosti 
probíhá intenzivní tender na výběr 
projektové organizace, která bude 
vyhotovovat podrobnou projekto-
vou dokumentaci,“ ujistili v polovi-
ně ledna zástupci investora.

Společnost Hanil E-Hwa Co., 

Ltd. byla založena v roce 1972 
v Koreji. Zabývá se především 
výrobou dveřních výplní a dalších 
interiérových automobilových 
komponentů a patří k nejvýznam-

nějším výrobcům interiérových 
plastů a textilií pro automobilový 
průmysl v Koreji. Firma vlastní 
osm zahraničních výrobních 
závodů v Číně, Indii, Turecku, v 
USA a na Slovensku.

Společnost Hanil E-Hwa Co., 
Ltd. má v úmyslu uskutečnit v 
České republice během následu-
jících tří let investici ekvivalentní 
částce 631 milionů korun, a to do 
vybudování nového závodu na 
výrobu dveřních výplní a dalších 
interiérových automobilových 
komponentů. Po započtení hod-
noty strojního zařízení se investice 
bude blížit miliardě korun. „Touto 
investicí bude v období příštích tří 

let vytvořeno celkem 174 nových 
pracovních míst,“ těší primátorku.

Výrobní proces v Hanilu je 
založen na výrobě vstřikovaných 
dílů. Základem výroby je recyklo-
vaný granulát, který je po nahřátí 
vstřikován do výrobní formy. Na 
plastový díl je pak nanesen tex-
tilní materiál. Takto připravené 
komponenty jsou dále montová-
ny do podoby finálního produktu. 
Hanil E-Hwa vlastní 58 techno-
logických patentů. Společnost je 
držitelem certifikátu ISO 14001. 
Nákup technologie a instalace 
výrobního zařízení bude plně 
respektovat platné zákony pro 
oblast životního prostředí.  (pp)

PŘIVÍTÁNÍ: Asiaté jsou velmi pozorní.

Brno, Bratislava, Praha, to 
jsou stěžejní místa propagace 
města Frýdek-Místek v rám-
ci Euroregionu Beskydy na 
domácích veletrzích cestovního 
ruchu. První dvě akce už jsou 
minulostí, prezentace v hlavním 
městě ještě čeká v polovině 
února, stejně jako čtyři podob-
né akce na polské straně.

„Město využívá spolupráce s 
Beskydským informačním cent-
rem a pod hlavičkou Euroregionu 
Beskydy se každoročně předsta-
vuje na české, polské i slovenské 
straně. Vždycky bývá stěžejní prv-
ní den veletrhu, který bývá určen 
odborné veřejnosti. Protože je po 
volbách, mohli se potkat noví sta-
rostové, samozřejmě se zástupci 
cestovních kanceláří, hoteliérů i 
investorů,“ vylíčil předseda Regi-
onu Beskydy Petr Rafaj. 

Slovakiatour v Bratislavě je 
komerční veletrh, kterého se účast-
ní zástupci z celého světa, včetně 
jiných světadílů. „Všem cestovním 
kancelářím jsme předali propagač-
ní materiály, včetně DVD, aby měli 

Město se prezentuje
v rámci Euroregionu

co nejlepší představu o tom, co 
Beskydy nabízí,“ sdělil Petr Rafaj. 
Zdůraznil, že Beskydy se zde 
nabízejí jako celek a že stejně jako 
čeští turisté jezdí na Slovensko, 
míří s oblibou i Slováci do Čech.

Předchozí veletrh cestovního 
ruchu Regiontour v Brně je trochu 
z jiného soudku. Představují se 
na něm desítky destinací, kraje, 
sdružení obcí i obce samotné. Ve 

velké konkurenci Beskydy obstály, 
i díky prezentací nových likérů, kte-
ré mají vazbu na Beskydy a mohou 
být suvenýrem pro návštěvníky. 

„Další veletrhy s naší účastí 
budou ještě následovat. Systém 
je takový, že každá pořadatelská 
země Euroregionu Beskydy platí 
akce na svém území. Je to výhod-
ná spolupráce a efektivní systém,“ 
uzavřel Petr Rafaj.  (pp)

V BRATISLAVĚ: Frýdek-Místek má na veletrzích cestovního ruchu 
své zastoupení. 
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krátce

Rada města jako jediný 
akcionář rozhodla o změnách 
v městských společnostech 
Distep a.s., TS a.s. a o změ-
nách ve společnosti Sport-
plex Frýdek-Místek s. r. o.

Novými členy v dozorčí radě 
Distep a.s. byli jmenováni: Vra-
tislav Němec, Pavel Holý, Karel 
Deutscher, Martina Konečná. 
Novými členy představenstva 
se stali: Petr Jonas, Petr Rafaj, 
Jaroslav Chýlek, Jarmila Kožuš-
níková a Miroslav Dokoupil. 

Nové složení zástupců města
v městských společnostech

Novými členy v dozorčí radě 
TS a.s. byli jmenováni: Mojmír 
Šimík, Petr Skotnica, Břetislav 
Kowalik a Igor Svoják. Novými 
členy představenstva se stali: 
Jiří Zaoral, Miroslav Adam, Jaro-
mír Kohut, Štěpánka Pavlátová 
a Miroslav Slezák.

Novými členy v dozorčí radě 
Sportplex Frýdek-Místek s. r. o. 
byli jmenováni: Jaroslav Muroň, 
Libor Koval a Dalibor Kališ. No-
vým jednatelem společnosti se 
stal Michal Pobucký.  (pp)

Technické služby neměly při 
dosavadním průběhu zimy pří-
liš příležitostí ukázat, jak jsou 
po loňském extrému připrave-
ny zvládat sněhovou nadílku, 
takže když v předposledním 
lednovém týdnu sníh konečně 
přišel, nemálo jejich pracovníků 
i občanů si řeklo: „Konečně!“

První letošní sníh nevybočil z 
normálu, dimenze loňské zimy 
neoživil. Nicméně od úterka 23. 
ledna do pátku pracovaly technic-
ké služby prakticky nepřetržitě a 
zasahovaly i o víkendu. „S nadsáz-
kou můžeme říct, že se někteří 
naši zaměstnanci nemohli dočkat. 
V období bez sněhu jsme se věno-
vali náhradním pracím, nestan-
dardní zimní údržbě, čištění města. 

Technické služby ojedinělou nadílku zvládlyTechnické služby ojedinělou nadílku zvládlyPřemístěná úřední deska
Kvůli rekonstrukci budovy 

magistrátu na ulici Radniční 10 
je dočasně přemístěna úřední 
deska, která byla původně insta-
lována v chodbě do objektu. 
Po dobu stavebních prací bude 
umístěna ve výkladní skříni sou-
sední prodejny OP Prostějov.

Chlebovice bez proudu
Místní část Chlebovice musí 

počítat s přerušením dodávky 
elektrické energie v lokalitě od 
hřiště přes JZD až k servisu Opel, 
na ulici Kuty a v okolí a na ulici Sta-
říčská až po most 1. února od 7.30 
do 14.30 hodin. O den později ve 
stejný čas od kapličky směr Staříč, 
5. února na ulici kolem školy po 
myslivnu, kolem Fojtství a od hřiště 
až po Hůrky, a 7. února na ulici Ke 
Studánce až po hřiště a autoser-
vis Opel, bez proudu bude i ulice 
F. Prokopa, ulice s ní souběžná a 
Nad Obchodem.

Společenský večírek
Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Frýdek-Místek 
pořádá v pátek 16. února 2007 
v 19 hodin v Národním domě
27. Společenský večírek. Program: 
předtančení, bohatá tombola, 
občerstvení, večeře, volná zába-
va. Hraje hudební skupina Flash. 
Večírek je pořádaný na propagaci 
dárcovství krve a humanitární čin-
nost Českého červeného kříže.

Žádosti o byt
Upozorňujeme všechny obča-

ny, kteří mají podanou žádost o 
přidělení bytu u Magistrátu města 
Frýdku-Místku, na nutnost jejího 
obnovení do 31. 3. 2007. Toto lze 
provést pouze písemnou formou 
(formuláře jsou k dispozici na 
informacích v budově magistrá-
tu, na ul. Radniční 1148, příp. na 
internetových stránkách statutár-
ního města). Pokud tak žadatel 
neučiní, jeho žádost bude z evi-
dence vyřazena. Zároveň upo-
zorňujeme na podmínku pro dal-
ší vedení žádosti o byt, kterou je 
zaplacení veškerých dluhů, které 
statutární město Frýdek-Místek 
eviduje na jméno žadatele o byt, 
a to v termínu do 31. 3. 2007. 

Setkání s občany
Vedení města Frýdek-Místek 

ve spolupráci s Osadním výbo-
rem Panské Nové Dvory pořá-
dá Setkání s občany Panských 
Nových Dvorů, které se uskuteč-
ní dne 2. 2. 2007 v 17 hodin v 
restauraci „U Hučky“.

Valná hromada
Starosta honebního spo-

lečenstva Strážnice „Skalice 
– Staré Město“ svolává valnou 
hromadu honebního společen-
stva Strážnice, která se bude 
konat 23. února v Myslivecké 
chatě ve Skalici v 16 hodin s 
klasickým programem.  (pp)

ÚPRAVA ZASTÁVEK: Technické služby měly napilno. Foto: Petr Pavelka

Svazu důchodců Čes-
ké republiky Frýdek-Místek 
sdružuje přes šest stovek 
seniorů z Frýdku-Místku a 
okolí, a tak není divu, že při 
jeho akcích Národní dům, kde 
se scházejí a organizují řadu 
aktivit, praská ve švech.

Naposledy se zde setkalo 
362 členů, mezi které zavítala i 
primátorka Eva Richtrová, která 
je osobně přivítala. „Primátor-
ka ocenila hlavně podnikavost 
místních seniorů. Ti se totiž pra-

Důchodci cvičí, chodí za kulturou i do školy
videlně vypravují například na 
divadelní zájezdy, různé výlety 
do přírody a v letošním roce se 
chystají navštěvovat i aquapark 
na Olešné,“ přiblížila tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Kateřina Piechowicz. „Myslím 
si, že si u nás každý může vybrat 
od kulturních a společenských 
akcí až po různé sportovní aktivi-
ty,“ doplňuje Alena Pavelčíková, 
členka svazu. Senioři mají velký 
zájem o neustálé vzdělávání v 
takzvaném Seniorgymnáziu, kte-
ré provozuje Muzeum Beskyd. 
Do tří ročníků dochází více než 
stovka členů svazu důchodců 
a učí se zde humanitní vědy, 

filozofii nebo třeba přírodopis. 
Důchodci platí symbolické školné 
a musejí dodržovat docházku. Na 
konci čtyřletého bloku je různoo-
borové studium ukončeno závě-
rečným testem a samozřejmě 
osvědčením. „Je to skvělý nápad 
a je vidět, že mnoho lidí má stále 
zájem se i přes svůj vyšší věk 
neustále vzdělávat. Certifikát asi 
nebude držiteli sloužit k postupu 
v kariéře, ale minimálně k získání 
vlastního dobrého pocitu,“ domní-
vá se primátorka Eva Richtrová, 
která rovněž přijala nabídku, aby 
sama připravila pro účastníky 
přednášku na téma komunální 
politiky.  (pp)

Vánoční charitativní sbír-
ka Pomáhejte s námi, jejímž 
cílem bylo získat finanční 
prostředky pro občanské 
sdružení Podané ruce, byla 
ukončena slavnostním aktem 
za účasti nejlepších dobro-
volníků, kteří celkem vybrali 
téměř sto tisíc korun, i primá-
torky Evy Richtrové.

„Sama bydlím kousek od Tes-
ca, kde se charitativní akce kona-
la, takže jsem při nákupech mohla 
sledovat, jak si dobrovolníci vedou. 
Musím říct, že občany oslovovali 
tak milým přístupem, že mnozí ani 
nemohli odmítnout,“ zhodnotila 
pozitivně práci dobrovolníků, kteří 
lidem prodávali barevné záložky 
do knih s obrázky zvířátek, primá-
torka Eva Richtrová.

V Místku stotisícový obnos 
vybraly za tři předvánoční víken-
dy zhruba čtyři desítky dobro-
volníků, ti nejpilnější se účastnili 
slavnostního předání a získali i 
drobné dárky. Zástupci pořáda-
jící společnosti jejich výsledek 
ocenili, protože ve srovnání 
s jinými lokalitami patřili mezi 
nejlepší. Projevili tedy dostatek 
asertivity i trpělivosti. Když měli 
přednést své zkušenosti se štěd-
rostí lidí, shodli se, že dobrým 

Sdružení Podané ruce získalo téměř sto tisícSdružení Podané ruce získalo téměř sto tisíc
objektem byly maminky s dětmi 
a kupodivu zejména mladí lidé. 
„Na mládež se nadává, ale klo-
bouk dolů, tato věková kategorie 
byla hodně vstřícná. Někteří ani 
nechtěli záložky, jen přispěli. 
Naopak třeba ti, co vypadají, že 
peníze mají, tak nedají,“ svěřila 
se jedna z dobrovolnic. 

„Získané finanční prostřed-
ky využijeme k realizaci služby 
osobní asistence,“ řekla Pavlí-
na Burkovičová z občanského 
sdružení Podané ruce, které 
poskytuje pomoc při zabezpe-
čení základních životních potřeb, 
pomáhá při nácviku sebeobsluhy, 
používání kompenzačních pomů-

cek, provádí malé ošetřovatelské 
úkony, pomáhá při zajišťování 
chodu domácnosti, vzdělávání 

a výkonu povolání. „Díky všem, 
kteří na tuto činnost přispěli,“ 
uzavírá primátorka.  (pp)

Já osobně bych ale viděl jakákoliv 
hodnocení zimy jako předčasná. 
Loni to byl totální extrém, co se týče 
délky i sněhové nadílky, ale zimy, 
které přišly později a pak trvaly do 
března nejsou ničím neobvyklým. 
Samozřejmě, že prozatím máme 
ještě značné zásoby posypových 
materiálů, ale to v tuto chvíli vůbec 
neřešíme, moudřejší budeme na 
konci února, pak už se dá situace 
přece jen lépe odhadovat,“ zamys-
lel se ředitel TS a.s. Jaromír Kohut. 
Předpovědi bere s rezervou, ví, že 
strojový park ukázal svou připra-
venost, a pokud nepřijde například 
nepřetržité týdenní sněžení, nemě-
lo by mít město se zimní údržbou 
žádné problémy. Uvidíme, jestli 
se na pořad dne dostane nově 

připravené řešení pro extrémní 
situace, kdy jsou vytipována místa 
pro blokové čištění v exponova-
ných lokalitách na území města. 
To spočívá v přechodném zákazu 
parkování, které umožní údržbu, 

která při zaparkovaných vozidlech 
již není možná.

Stále platí, že obyvatelé mohou 
v případě potřeby nonstop kontak-
tovat dispečink technických služeb 
na telefonu 558 434 384. (pp)

PODĚKOVÁNÍ: Charitativní sbírka Pomáhejte s námi vynesla 
sdružení Podané ruce téměř sto tisíc korun. Foto: Petr Pavelka

SENIOŘI: Národní dům při akcích svazu důchodců praská ve švech.
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městská policie

Úředníci odboru životního 
prostředí a zemědělství, kteří 
mají na starosti zeleň ve měs-
tě, to vůbec nemají jednodu-
ché. Na jedné straně se obča-
né bouří téměř vůči každému 
červenému terčíku na stromě, 
který představuje vynesený 
ortel, a na straně druhé je 
oddělení zeleně zasypáno 
žádostmi o skácení dřevin, 
které lidem údajně překáží.

„Skutečně každý chce něco 
jiného. Někteří se zlobí za každý 
skácený strom, další nám píší, ať je 
zbavíme přerostlíků či dřevin kre-
aturních rozměrů, které ohrožují 
jejich bezpečnost,“ cituje s nadhle-
dem z dopisů s danou tématikou 
Jiří Lederer, vedoucí oddělení 
zeleně. Podle něj je zhruba tři čtvr-
tiny kácení ve městě realizováno 

Úředníci oddělení zeleně jsou pod dvojím tlakemÚředníci oddělení zeleně jsou pod dvojím tlakem
na popud občanů. I v současné 
době se nejrůznější žádosti týkají 
stovek stromů. „To samozřejmě 
neznamená, že všem vyhovíme. 
Vždy zákroku předchází místní 
šetření, kdy individuálně posuzu-
jeme kvalitu stromu, jeho vitalitu, 
věk. S lidmi je to vážně složité, 
víme o případech, kdy chtěli před 
okny skácet stromy, že jim stíní, a 
vzápětí si museli pořídit žaluzie,“ 
uvádí pro ilustraci Jiří Lederer.

Zimní počasí bylo prozatím 
vcelku příznivé, a proto některé 
vytipované stromy v poslední době 
padly. Dřevo zužitkují technické 
služby, drobné větve se štěpku-
jí. Některým občanům se zdá, 
že radnice stejné úsilí nevěnuje 
nahrazování stromů, tedy výsad-
bě. „Vysazuje se poměrně hodně, 
rozhodně je výsadba s kácením 

KÁCENÍ DRÁŽDÍ: Některé stromy musí pryč pouze kvůli probírce, 
aby okolní mohly růst lépe.  Foto: Petr Pavelka

minimálně v rovnováze. Nelze to 
ale stavět tak, že se vysadí kus za 
kus na místě, kde došlo ke káce-
ní. Soustředíme se na stromořadí, 
převážně kolem komunikací, aby-
chom snížili negativní důsledky 
dopravy. Hodně stromů se vysa-
dilo i podél polních cest,“ sdělil 
Jiří Lederer. Z konkrétních lokalit, 
které se dočkaly nové zeleně, 
vyjmenovává alej na Obchodní 
ulici Na Vyhlídce, směr od Národ-
ního domu na Riviéru, okolí Ješ-
těru a Kina Petra Bezruče, nové 
stromořadí Nad Lipinou a spoustu 
stromů na Slezské. „Děje se toho 

dost, akorát, že když vrčí pila, 
každý si toho všimne. Výsadba už 
je tišší záležitost,“ upozorňuje na 
rozdíl ve vnímání Jiří Lederer. 

Město stromům věnuje pat-
řičnou péči, snaží se prodlužo-
vat jejich životnost. Získalo 
finanční prostředky ve výši 150 
tisíc korun na péči o staré stro-
my, které jsou zajišťovány proti 
pádu, jsou jim ošetřovány dutiny 
a provádějí se u nich další úko-
ny, aby nemusely předčasně 
pod pilu. „Jedná se asi o pade-
sát stromů, většina má přes sto 
let,“ prozradil Jiří Lederer. (pp)

Vypadá to jako ideální stav. 
Občané vyvinuli iniciativu, měs-
to je podpořilo a přidávají se i 
místní podnikatelé, kteří chtějí 
pomoci dobré věci. Společným 
cílem je oprava lískovecké kap-
le u pramene v Hájku.

Kaple v Hájku patří k historii 
Frýdku-Místku, pro generace lidí 
je vyhledávaným cílem turistic-
kých výletů, odpočinku, církev-
ních poutí. Pramenu vody v blíz-
kosti kaple se přisuzují pozitivní 
zdravotní účinky. I proto město 
v uplynulých dvou letech vyna-
ložilo zhruba dva miliony korun 
na rekonstrukci a úpravu celé-
ho areálu. Ten má nyní rekon-
struovanou přístupovou cestu, 
prameny vody, schody, sochy i 
posezení. A odbor životního pro-
středí a zemědělství pravidelně 
informuje o kvalitě zdejší vody.

Nyní Římskokatolická farnost 
Frýdek, která je majitelem zdejší 
kaple, připravuje její generální opra-
vu. Zastupitelé již na návrh Jarosla-
va Chýlka přiřkli v první etapě na 
tento účel 150 tisíc korun, zhruba 
třetinu z odhadovaných nákladů ve 
výši 650 tisíc korun dodá církev.

„Prostor v Hájku se postupně 
kultivoval, takže kaple je nyní 
trochu jako pěst na oko. Proto ji 

Město a občané spojili síly

KAPLIČKA V HÁJKU: Okolí je již opraveno, prokouknout má i 
samotná kaple.  Foto: Petr Pavelka

chceme spravit,“ řekl nám pan 
Hrnčiřík, který oslovil místní firmy, 
aby i od nich získal finanční pod-
poru. Díky němu přispějí napří-
klad Válcovny plechu, Frýdecká 
skládka, Arcimpex, Mokas, Žele-
zářství Simon, Lichna Trade CZ, 
PEVA-PLAST Frýdek-Místek, 
MADRY, Sdružení Pieta, Soko-
lík, Restaurace U Hájku a další.

„Osadní výbor Lískovec děkuje 
za podporu a obrací se s prosbou 
na občany Frýdku-Místku, přede-
vším z Lískovce a okolí, rovněž 
na podnikatele, firmy a instituce 
působící na území Frýdku-Místku 
o finanční výpomoc na tento pro-
spěšný záměr. Veškeré finanční 
dary budou Římskokatolickou 
farností Frýdek řádně evidovány 
a zasílány na samostatný účet pro 
opravu kaple (1035029238/5500),“ 
uvedl předseda osadního výboru 
Lískovec Pavel Znišťal.

Finanční dar v hotovosti lze 
odevzdat na farnosti, dále v koste-
le v Lískovci po každé bohoslužbě. 
Vítaná je i podpora formou dodání 
použitelného stavebního materiálu 
či odborných i pomocných prací. 
Bližší informace poskytne pan 
Mgr. Miroslaw Jesel, farář, tel. 558 
630 104 a pan Michal Bučko, pas-
tor, asist., tel. 731 625 683.  (pp)

Napadl taxikáře
13. 1. museli strážníci Městské 

policie Frýdek-Místek použít donu-
covací prostředky proti osmatřice-
tiletému M. G. z Frýdku-Místku, 
aby jej uklidnili a zabránili ohrožení 
zdraví řidiče vozidla taxislužby. V 
11 hodin totiž telefonicky oznámil 
řidič taxislužby, že jej fyzicky uve-
dený muž napadl. „Po příjezdu 
hlídky strážníků na místo, ulici 
Slezskou, bylo zjištěno, že ozná-
mení se zakládá na pravdě a bylo 
přistoupeno k rychlému zákroku, 
po němž byl výtržník předán pří-
slušníkům Policie České republiky 
k došetření případu,“ informoval 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.

Podchlazený opilec
16. 1. v odpoledních hodinách 

strážníci Městské policie Frýdek-
-Místek nalezli na Farním náměstí 
v Místku silně podnapilého šesta-
padesátiletého muže, ležícího na 
zemi. Muž nebyl schopen komu-
nikace ani chůze. „S přihlédnutím 
na skutečnost, že byl silně pod-
chlazen, přivolali strážníci lékaře 
rychlé zdravotní pomoci. Alespoň 
pro tento den se muž vyhnul 
nebezpečí ohrožení jeho zdraví,“ 
shrnul Dalibor Volný.

Našli hledaného
24. 1. v půl třetí ráno motohlíd-

ka Městské policie Frýdek-Místek 
zjistila při provádění kontroly ulice 
17. listopadu vozidlo Ford Skor-
pio, které přijíždělo po ulici Collo-
louky směrem k ulici 17. listopa-
du, kde zde zastavilo v křižovatce, 
řidič z něj vystoupil a chtěl odejít 
směrem k hypermarketu Tesco. 
Jelikož řidič odstavil motorové 
vozidlo v rozporu s platnými práv-
ními předpisy a z pohledu stráž-
níků rovněž docela bezúčelně, 
přistoupili ke zjišťování totožnosti 
řidiče, ve kterém byl zjištěn sedm-
advacetiletý R. B. z Frýdku-Míst-
ku. Uvedený muž neměl u sebe 
žádné doklady prokazující jeho 
totožnost a uváděl nepravdivé 
údaje, což bylo následně prostřed-
nictvím dispečera městské policie 
v součinnosti s republikovou policí 
zjištěno. Rovněž se přišlo na to, 
že se jedná o osobu hledanou. 
Z tohoto důvodu, byl zadržený 
převezen na republikovou policii, 
která provádí další šetření.  (pp)

Naše děti navštěvují Základní 
školu ve Frýdku-Místku na ulici 
Československé armády – Osmič-
ku, která je v blízkosti dvou frek-
ventovaných ulic Ostravská a 
Československé armády. Zcela 
přirozeně jsme měli obavy, zda 
přechod zejména ulice Ostravská 
nebude pro děti nebezpečný. Vel-
mi proto oceňujeme přístup měst-
ské policie, jejíž příslušníci dohlížejí 
pravidelně každé ráno, aby mohly 
děti přejít bezpečně silnici. Vážíme 
si jejich ochoty, profesionality a 
zodpovědnosti a za všechny rodi-
če Osmičky jim děkujeme a pře-
jeme hodně úspěchů v náročné a 
zodpovědné práci.  Renáta 
Válková, předsedkyně Sdružení 

rodičů při 8.ZŠ Frýdek-Místek

poděkování

Motoristé, kteří vlastní řidič-
ský průkaz vydaný od 1. čer-
vence 1964 do 31. prosince 
1993, si jej musí na základě 
rozhodnutí ministerstva dopra-
vy do konce roku vyměnit. 
Týká se to tolika případů, že 
frýdecko-místecký magistrát 
by musel každý úřední den, 
který do Silvestra zbývá, vyří-
dit stovku žádostí tohoto typu.

„Kapacitně bychom to zvládli, 
ale samozřejmě lidé takto postup-
ně nepřijdou a většina si to jako 
obvykle nechá na poslední chvíli. 
A to pak bude problém. Důrazně 
proto doporučujeme, aby řidi-
či, kterých se výměna průkazů 
týká, přišli ve vlastním zájmu co 
nejdříve. Ušetří si fronty,“ vyzý-
vá vedoucí oddělení řidičských 
oprávnění a přestupků Martina 
Sehořová. Ta už nyní tuší, že si 
zvýšená administrativa v určité 
době vyžádá zřejmě personální 
posílení, upozorňuje však, že 

Vyměňte si průkaz včas!
není možné zdánlivě jednoduché 
řešení o rozšíření úředních dnů. 
„Ty případy výměn řidičských prů-
kazů se nevyřizují na městě, ale 
probíhá komunikace s Prahou. 
Celé to zúřadovat není vůbec 
jednoduché a úředníci musí mít 
dny, kdy přijímají podklady a dny, 
kdy je zpracovávají,“ vysvětlila 
Martina Sehořová. Říká, že pří-
padná benevolence po Novém 
roce může být jen pouze v řádu 
dnů. Řízením vozidla bez plat-
ného řidičského průkazu se řidič 
dopouští dopravního přestupku. 
Proto radí s výměnou řidičských 
průkazů, která je bez správního 
poplatku, neotálet!

K vyřízení potřebujete platný 
doklad totožnosti, fotografii o 
rozměrech 3,5 a 4,5 centimetrů 
a samozřejmě řidičský průkaz, 
kterému končí platnost. Na nový 
si počkáte 15-20 dní. (pp)

Úřední dny a hodiny:
Po, st 8-17, čt 8-15 hodin.

S platností nového staveb-
ního zákona vyplynuly nové 
kompetence, z nichž někte-
ré připadly k řešení odboru 
územního a ekonomického 
rozvoje. Jak se to projeví v 
praxi, jsme se zeptali vedou-
cího odboru Petra Šabrňáka.

„Dle § 21 budeme zpracová-
vat územně plánovací informace 
o podmínkách využívání území a 
změn jeho využití, o podmínkách 
vydání regulačního plánu nebo 

„Přibyly nám nové kompetence,“
říká vedoucí odboru Petr Šabrňák

územního rozhodnutí, včetně 
seznamu dotčených orgánů. 
Podobně o podmínkách vydání 
územního souhlasu a nebo o pod-
mínkách provedení jednoduchých 
staveb bez předchozího územní-
ho rozhodnutí nebo souhlasu.“

Co tato litera zákona prak-
ticky znamená?

„Že zde bude jakýsi mezikrok, 
v němž sdělíme, jakým způsobem 
může být stavba povolována.

(Pokračování na straně 7)
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V polovině ledna proběh-
lo v Kopřivnici krajské finá-
le chlapců v házené. Náš 
okres byl reprezentován 
Základní školou Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů, konkrétně žáky 
osmé třídy. 

Házená je jednou ze spe-
cializací školy, což se odráží 
na výsledcích. „To, že se žáci 

Osmáci postoupili na „republiku“
připravují ve výborných spor-
tovních podmínkách, jim umož-
ňuje maximální sportovní růst a 
možnost dosáhnout úspěchů na 
republikové úrovni,“ řekl Martin 
Strnadel. Po vítězství v okres-
ním kole žáci uspěli i v Kopřiv-
nici a postoupili do závěrečného 
kola, které se koná v Praze. 
Kdyby tam zvítězili, postoupili 

by dokonce na celosvětové mis-
trovství škol do Francie, takže 
motivace rozhodně chybět 
nemůže. Trenér a současně uči-
tel Jan Hrabec k tomu dodává: 
„Už samotný postup do Prahy 
je pro kluky obrovský úspěch. 
Získají cenné zkušenosti, které 
se jim budou hodit i do mistrov-
ských utkání.“ (pp)

POZVÁNÍ GALERIE DUHA
7. února 2007 v 17,00 hodin na 9. Základní škole proběhne 
vernisáž výstavy obrazů akademického malíře Antonína Kroči. 

Malíře, který pochází z blízkých Hukvald a je spjat s naším krajem.
Kulturní program vernisáže oživí vystoupení žáků naší 
školy, komorního pěveckého sboru Catena Musica a 

houslisty pana Tomáše Kočka.
Srdečně vás zveme na výstavu obrazů Antonína Kroče.

Od září loňského roku začal 
na 9. základní škole projekt pro 
předškoláčky s názvem Nebojme 
se školy aneb ať nám stále svítí 
sluníčko. Jeho cílem je připravit 
budoucí školáčky na školní pro-
středí tak, aby se v něm cítili pří-
jemně a aby zasedli do školních 
lavic bez jakýchkoliv obav.

Pro maminky budoucích prv-
ňáčků jsou připraveny zajímavé 
přednášky a besedy z oboru 
psychologie, zdravého životního 
stylu, kineziologie, protidrogové 
prevence a jiné. Pod vedením 
učitelek se maminky dozvídají, co 

Nebojme se školy aneb
ať nám stále svítí sluníčko

by jejich prvňáček měl s nástu-
pem do školy již zvládat a jak mu 
mohou rodiče pomoci s adaptací 

na školní prostředí. Pro děti je 
vždy připravena spousta zají-
mavých her, a to jak jazykových, 
pohybových, tak i znalostních.

15. 2. 2007 od 15 do 17 hodin 
se uskuteční další schůzka, zamě-
řená na rozvoj smyslového vnímá-
ní, na které budou prostřednictvím 
rozmanitých her, cvičení, kreslení 
a zpívání zjišťovány dovednosti a 
schopnosti budoucích prvňáčků. 
Pro rodiče je zajištěna přednáš-
ka z oblasti kineziologie. Pokud 
máte zájem, můžete se dostavit 
osobně i s budoucím prvňáčkem 
ve stanovený termín.

Budoucí prvňák Matyáš Papaj si v keramické dílně vyrobil čtyřlístek 
pro štěstí. Ten na něj i s jeho monogramem bude čekat u zápisu do 
první třídy. Foto: Renata Spustová

Prvním seznámením se 
školními lavicemi se pro někte-
ré předškoláky stala návštěva 
Základní školy Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad, u příležitosti 
Dne otevřených dveří 9. ledna.

Budoucím prvňáčkům, jejich 
rodičům a všem příznivcům školy 
umožnilo vedení frýdecko-místec-
ké Jedenáctky společně s učiteli 
podrobnou prohlídku školních 
prostor. „Rodiče s dětmi mohli 
navštívit naše specializované 
učebny přírodopisu, hudební a 
výtvarné výchovy, družinu, počí-
tačovou i multimediální učebnu 
vybavenou smartboardem,“ řekl 
ředitel školy Jiří Adámek a pokra-
čoval: „Návštěvníci si prohlédli i 
bazén, odpočinkové a PC koutky 
a učebny prvního stupně, kde si 
děti vyrobily malé dárky. V kera-
mické dílně si mohly samy vytvořit 
upomínkové předměty, které i s 
jejich monogramem na ně budou 
čekat u zápisu.“ 

Nejmenší návštěvníci se na pro-
hlídku velmi těšili. Ondru Baláše 

Jaké to je poprvé ve školeJaké to je poprvé ve škole

bude podle jeho slov nejvíce bavit, 
až ho začne paní učitelka učit. 
Jeho kamarád Matyáš Papaj se 
ani trochu nebál, protože na Jede-
náctku chodil už jeho bratr, a tak si 
vyzkoušel všechny aktivity ve třídě. 
„Matyáš to bude mít do školy kou-
sek a uvidíme na něho z okna, až 
půjde do školy,“ chválili Matyášovi 
rodiče. Těm se zejména líbil školní 
bazén a způsob plaveckého výcvi-

ku, který je ohleduplný k dětem.
Na závěr na děti čekalo 

zábavné odpoledne v tělocvič-
ně, které s kolegyněmi připravila 
Martina Pindlová. Kromě her a 
soutěží odměněných sladkostmi 
se mohli malí zájemci podívat i 
na trénink gymnastek vedený 
Alenou Bařinovou a vystoupení 
kroužku aerobiku Míši Vařekové.

Renata Spustová

V roce 2006 vyhlásila 
kanadská firma Smart Tech-
nologies soutěž o nejlepší 
video zachycující používání 
interaktivní tabule ve výu-
ce. Do celosvětové soutěže 
„SMART’s World Teachers’ 
Day Video Contest 2006“ se 
přihlásilo celkem 15 škol z 
České republiky. Jediným 
oceněným zástupcem z Mora-
vy se stala Střední škola a 
Základní škola na ulici Pioný-
rů 767 ve Frýdku-Místku, v níž 
probíhá výuka dětí se speciál-
ními vzdělávacími potřebami.

Úspěšný film zachycuje netra-
diční a naprosto ojedinělou kom-
binaci interaktivní výuky s canis-
terapií (terapie s pomocí psa). 
Dne 16. ledna zástupci školy 
osobně převzali zvláštní cenu za 
natočené video zachycující práci 
dětí s interaktivní tabulí. Slav-
nostní předávání cen proběhlo v 
rezidenci kanadského velvyslan-
ce v Praze na Hadovce.

„Na základě vypracovaného 
projektu ministerstva školství 
jsme v loňském roce vybudovali 
velice moderní multimediální 

Ocenění školního filmu o výuce
učebnu s interaktivní tabulí. 
Tato tabule reaguje na dotyk 
ruky a žáci tak mohou prstem 
či dlaní plnit různé úkoly ve veli-
ce zajímavém prostředí, které 
může být individuálně přizpů-
sobeno v souladu s potřebami 
jednotlivých žáků. Uplatněním 
této moderní pomůcky pozorují 
naši pedagogové u některých 
žáků již nyní zlepšení v někte-
rých psychických funkcích jako 
myšlení, smyslové vnímání, 
paměť, pozornost, pohybová 
koordinace a podobně,“ sdělil 
David Moravec. Podle něj by 
škola ráda předala zkušenosti 
s využíváním interaktivní tabule 
ve vzdělávacím procesu také 
dalším školám prostřednictvím 
Krajského zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků a informačního centra 
(Více na www.specialnivyuka.
kvalitne.cz)  (pp)

Sdružení rodičů
při 8. základní škole

si Vás dovoluje pozvat
na 1. ples Osmičky,

který se koná
16. února 2007 od 19 hodin

v prostorách Lidového 
domu v Místku.

V bohatém programu vystou-
pí bývalí i současní žáci 8. 
ZŠ, skupina Šuba Duba 

Band, k tanci i poslechu bude 
hrát pan Milan Michna.

Zajištěna je rovněž bohatá 
tombola s hodnotnými cenami.
Finanční výtěžek této akce 
bude věnován na učební 
pomůcky pro žáky 8. ZŠ.

Vstupné 200,- Kč na osobu. 
V ceně vstupenky

je zahrnuta večeře.
Bližší informace na

tel. čísle 558 445 130.
Vstupenky s místenkou k 

předprodeji na sekretariátu 
8. základní školy.

Mezinárodní výměny studentů v roce 2007
Termín konání: úterý 15. 2. 2007 ve 14.30
Místo konání: velká zasedací místnost Městského úřadu, 
 Radniční 1148, Frýdek-Místek 
Program:
14.30 h Prezentace konaných Eurocampů v roce 2006 – Španěl-
sko, Francie, Německo, ČR, Itálie.
16 h Informace o Eurocampech v roce 2007.
Tato prezentace je určena všem studentům i učitelům, kteří by se 
chtěli zúčastnit těchto mezinárodní akcí, prohloubit si své jazyko-
vé znalosti a najít nové kamarády v Evropě.

Na vaši účast se těší Marta Michaláková

Únorový zápis
Střední škola a Základní 

škola, Frýdek-Místek, Pionýrů 
767, příspěvková organizace 
sděluje, že zápis do 1. třídy zák-
ladní školy speciální a základní 
školy praktické se koná 6. a 7. 
února 2007 od 8.00 do 15.30 
hodin ve školní budově na ul. 
Pionýrů 767 ve Frýdku-Místku.

Pohádkový zápis
Dne 6. a 7. února vždy od 13 

do 17 hodin proběhne na naší 
Základní škole Frýdek-Místek, 1. 
máje 1700 – Sedmičce, zápis do 
prvních tříd. Zápis proběhne již 
tradičně formou pohádkového 
putování za princeznou. Letos na 
prvňáčky čeká nová princezna. 
Od příštího roku čeká na vaše 
děti výuka PC a pro zájemce 
opět „Ostravičková“ třída, kroužky 
– angličtina, sportovní kroužky a 
další. Podrobnější informace 
včetně aktualit získáte na nově 
upravených webových stránkách 
naší školy (www.7zsfrydekmistek.
cz). Na vás a na vaše děti se již 
těší vyučující Sedmičky.

Mgr. Iveta Zechová,
ředitelka školy

krátce
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Frýdecko-místecká fotbalo-
vá mládež pilně objíždí halové 
turnaje. 14. ledna zvítězil v 
hale místeckého učiliště roč-
ník 1998 a tým složený z roč-
níku 1999 posbíral cenné zku-
šenosti. O stejném víkendu 
přivezli vítězství z halového 
turnaje také chlapci ročníku 
1997, kteří vybojovali pohár 
na Slovensku a doma pak o 
týden později v silné konku-
renci skončili čtvrtí.

Na Slovensku Frýdek-Místek 
získal i individuální ohodnocení 
– cenu pro nejlepšího brankáře 
bral frýdecko-místecký Lukáš Ši-

Mladí fotbalisté bojují v hale

ZÁPAL NEJMENŠÍCH: Mladí fotbalisté tříbí techniku v hale.
Foto: Petr Pavelka

mek a Rostislav Janík se dělil o 
titul nejlepšího střelce zásluhou 
šesti přesných zásahů.

Pod drobnohledem byl ovšem 
především skvěle obsazený 
domácí turnaj, který ročník 1997 
odehrál v hale ZŠ Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů, jež se fotbalistům 
osvědčila už počátkem ledna při 
zápolení starších ročníků.

Do Frýdku-Místku tentokrát při-
jeli dva ligoví zástupci a dva celky 
ze Slovenska. Vítězství vybojovala 
Sigma Olomouc před Novým Jičí-
nem a Žilinou. Na domácí zbyla 
nepopulární bramborová pozice.

V základní skupině Frýdek-Mís-

tek dosáhl těchto výsledků: Fotbal 
Frýdek-Místek - FC Vítkovice 1:0, 
Frýdek-Místek - AS Trenčín 2:3, 
Frýdek-Místek - Sigma Olomouc 
1:4. V notně zašmodrchané sku-
pině to nakonec stačilo na postup 
do semifinále spolu se suverénní 
Sigmou. Ta na pokutové kopy 
postoupila do finále, ale domácím 
boj o první místo utekl po prohře 
s Novým Jičínem 2:3. Frýdek-Mís-
tek pak nedokázal dosáhnout ani 
na bronz, když podlehl Žilině 3:1. 
Smutnit nemusel Rostislav Janík, 
který byl vyhlášen nejlepším hrá-
čem. A nakonec se mohly rozzářit 
obličeje všech malých fotbalistů, 

protože na vlastní oči mohli vidět 
Vlado Labanta. Ten Frýdek-Mís-

tek pochválil za velmi dobře uspo-
řádaný turnaj.  (pp)

V této fázi volejbalové 
extraligy žen má sice Sokol 
Frýdek-Místek tu „výsadu“ 
hrát v první čtyřce kvalitnější 
zápasy se silnějšími soupeři, 
na druhou stranu mu chybí 
radost z vítězství. Nezbývá 
než doufat, že vítězit děvčata 
nezapomenou v duelech dal-
ší rozhodující fáze soutěže, 
kdy narazí na některý z celků 
pod sebou.

V prvním kole nadstavby 
sokolky prohrály bez zisku setu 
v Brně a podobně si vedly i 
doma s Olympem a následně 
se Slavií. Sety získaly pouze ve 
vloženém zápase s Olympem v 
rámci Českého poháru.

Sokol Frýdek-Místek nejprve 
podlehl Olympu Praha v lize 
3:0 (-19, -15, -19), aby pak 
prohrál v pohárovém utkání 2:3 

V první čtyřce to sokolkám nejde

(22, -24, -21, 16, -6). Stejným 
výsledkem pro Pražanky skon-
čil i pohárový zápas v Praze, 
takže postoupily do finále.

Frýdek-Místek neuspěl ani v 
konfrontaci s dalším pražským 

celkem – Slavií. Ve třetím kole 
nadstavby podlehl 0:3 (-18, -
26, -23), i když soupeřky nebyly 
kompletní. 10. února hrají sokol-
ky potřetí za sebou doma, tento-
krát se suverénním Brnem.  (pp)

PROTI OLYMPU: Nevyšlo to v lize, ani v poháru. Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místečtí fotba-
listé pod novým trenérem 
Látalem zatím neprohrá-
li, ale dosažené remízové 
výsledky kouče ani ostatní 
příliš netěší.

FRÝDEK-MÍSTEK –
FRENŠTÁT p. R. 1:1 (1:0)
Premiérový zápas na novo-

jičínském zimním turnaji přinesl 
třetiligovým valcířům jen remízu 
s divizním Frenštátem.

S Látalem zatím neprohrávají 

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 3. 2. 08:30 - 09:30 hod. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 4. 2.  16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
Středa 7. 2.  16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
Sobota 10. 2. 08:30 - 09:30 hod. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 11. 2.  16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
Středa 14. 2.  16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
Sobota 17. 2. 08:30 - 09:30 hod. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 18. 2.  16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
Úterý 20.2. 10:00 - 11:30 hod. veřejné bruslení
Středa 21. 2.  16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
Čtvrtek 22.2. 10:00 - 11:30 hod. veřejné bruslení
Sobota 24. 2. 08:30 - 09:30 hod. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 25. 2.  16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
Středa 28. 2.  16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení

Házená extraliga – muži, 6. ZŠ
Středa 7. února 18.00 hodin SKP Arcimpex FM – KP Brno

Neděle 18. února 18.00 hodin SKP Arcimpex FM – Dukla Praha

Volejbal extraliga – ženy, 6. ZŠ
4. kolo - 10. února, 17 hodin Frýdek-Místek – Brno 

krátce

První letošní
Letošní první atletickou 

medaili pro slezanské atlety 
vybojoval dorostenec Michal 
Štefek na Mistrovství Moravy 
a Slezska v halových vícebo-
jích. Po solidních výkonech ve 
všech 7 disciplínách a 3 osob-
ních rekordech získal za 3911 
bodů bronzovou medaili. Jed-
notlivé výkony: 60 m 7.80 s, 
dálka 5.82 m, koule 10.75 m, 
výška 1.80 m, 60 m př. 9.20 s, 
tyč 2.82 m, 1000 m 3:09 min. 
Solidní 6. místo přidal ve vrhu 
koulí další dorostenec Vojtěch 
Sačko výkonem 11.16 m.

Mladí atleti byli

opět v Beskydech 

Krátké víkendové soustředění 
v Beskydech absolvovala skupi-
na mladých atletů. Na programu 
byla hlavně technicko-taktická 
příprava, správná výživa a re-
generace. Nechyběl ani tradiční 
výšlap na Prašivou.

Nejvyšší šachová soutěž 
družstev Extraliga má za sebou 
polovinu ročníku 2006/2007. 
Jak si vede nováček v soutěži 
– družstvo Beskydské šacho-
vé školy Frýdek-Místek?

„Zatím panuje s postavením 
v tabulce a s celkovým herním 
projevem našeho družstva mírná 
spokojenost. Jsme na 5. místě dva-
náctičlenné tabulky. Ze sedmi utká-
ní jsme prohráli s Mahrlou Praha, s 
Třincem a Ostravou vždy nejtěsněj-
ším rozdílem 3,5-4,5. Vyhráli jsme 
s Brnem 6,0-2,0, Vyšehradem a 
Grygovem 5,5-2,5, Zlínem 4,5-3,5. 

Šachová Extraliga družstev
V některých utkáních jsme bohužel 
zaplatili nováčkovskou daň a pro-
hráli zbytečně. Naopak v některých 
zápasech jsme i přes problémy 
dokázali zabojovat a nepříznivě se 
vyvíjející se skóre otočit. Věřím, že 
v druhé polovině sezóny ještě body 
přidáme a pokusíme se zaútočit 
i na lepší umístění. Náš tým je v 
Extralize nejmladší, a tak má před 
sebou světlou budoucnost. Je jas-
né, že se příznivci královské hry ve 
Frýdku-Místku mají nač těšit,“ zhod-
notil polovinu soutěže a dosavadní 
páté místo trenér týmu mezinárodní 
mistr Sergej Berezjuk. 

1.VALAŠSKÝ FC -
FRÝDEK-MÍSTEK 2:2 (0:2)
Další zápas, který měli naši 

hráči vyhrát. Zvlášť když v polo-
čase vedli o dvě branky.
SIGMA OLOMOUC B – FOTBAL

FRÝDEK-MÍSTEK 0:2 (0:2)
Přátelsky s rezervou týmu, 

k němuž má trenér Látal vztah 
z minulosti, to šlo. Znovu dvě 
branky do poločasu, ale bez pro-
marnění náskoku v druhé půli. 
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V minulém čísle jsme se 
zabývali důsledky nového 
stavebního zákona z pohledu 
stavebního úřadu, dnes pou-
kážeme na novinky souvise-
jící s územním plánováním a 
odborem územního a ekono-
mického rozvoje.

Všechny procesy – územní 
plánování, územní rozhodo-
vání, vydávání stavebních 
povolení, mají úzkou spojitost 
s ochranou zájmů v mno-
ha oblastech lidské činnosti 
upravované zvláštními práv-
ními předpisy. Jde například o 
předpisy k péči o životní pro-
středí chránící přírodu a kra-
jinu, vody, lesy, zemědělský 
padni fond atd., dále předpisy 
k ochraně kulturního dědictví 
(památkové péči), předpisy na 
úseku infrastruktury (pozemní 
komunikace, dráhy, teleko-
munikace, energetické sítě 
apod.), předpisy k bezpečnos-
ti (předcházení požárům, bez-
pečnost práce, hygiena apod.) 
a mnoho dalších.

Územní plánování přímo 
ovlivňuje mnoho oblastí roz-
voje obce, především dopravu, 
bydlení, podnikání, ale i sport, 
kulturu atd. Dobrý územní plán 
sice sám o sobě nezajistí roz-
květ obce, ale minimálně je to 
výborný předpoklad pro jeho 
nastartování. Už jen z tohoto 
důvodu je třeba k územnímu 
plánování přistoupit velmi zod-
povědně s odbornou pečlivostí. 
Vzhledem k tomu, že jde o vel-
mi sofistikovanou činnost, jsou 
v tomto směru na obce, jakožto 
pořizovatele územně plánovací 
dokumentace, kladeny vysoké 
nároky (kvalifikovaní úřední-
ci, dlouhodobost, maximální 
transparentnost aj.).

Cílem územního plánování 
tak, i podle nového stavebního 
zákona, je především vytváře-
ní předpokladů pro výstavbu a 
udržitelný rozvoj území, s ohle-
dem na veřejné zájmy. Těmi se 
v tomto případě rozumí ochrana 
a rozvoj přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot včetně urba-
nistického, architektonického a 
archeologického dědictví. Pro-
střednictvím územního plánování 
obec určuje podmínky pro hos-
podárné využívání zastavěného 
území. Zajišťuje také ochranu 
území nezastavěného stejně 
jako nezastavitelných pozemků, 
tak aby byly naplňovány potřeby 
života občanů obce a nebyly 
současně ohroženy podmínky 
pro spokojený život generací 
budoucích. Samotná existence 
územního plánu je často nezbyt-
nou podmínkou pro využití celé 
řady státních dotací a meziná-

Nový stavební zákon mění i územní plánování
rodních dotačních programů.

Opatření obecné povahy
Proces územního plánování 

je popsán podstatně rozsáh-
leji než ve starém stavebním 
zákoně. Zvláštností a novotou 
je přidání čtvrté fáze pořízení 
územního plánu (kromě zadá-
ní, fakultativního konceptu a 
návrhu), tzv. řízení o územním 
plánu. Toto správní řízení má být 
ukončeno zvláštním správním 
aktem schvalovaným a vydá-
vaným zastupitelstvem obce 
ve formě tzv. opatření obecné 
povahy podle správního řádu v 
samostatné působnosti. Tento 
akt je na pomezí mezi klasickým 
správním rozhodnutím a obec-
ným právním předpisem (obec-
ně závaznou vyhláškou obce). 
Při jeho zpracovávání a násled-
ném vydávání je třeba vycházet 
kromě ustanovení v novém sta-
vebním zákoně i z ustanovení § 
171 a násl. správního řádu.

Základní specifikou je, že 
tento akt není napadnutel-
ný opravnými prostředky ve 
správním řízení (odvolání), 
jde tak o vybočení ze zásady 
dvouinstančnosti správního 
řízení. Možnost přezkumu tu je 
dána prostřednictvím Nejvyšší-
ho správního soudu, což může 
proces územního plánování 
zkomplikovat. Pro doplnění 
je třeba říci, že závazné části 
územních plánů vydávané for-
mou obecně závazné vyhláš-
ky obce jsou přezkoumatelné 
na návrh ministerstva vnitra 
Ústavním soudem.
Územní plánovací dokumentace

a) Politika územního rozvoje
Nový stavební zákon zavádí 

inovovanou hierarchii územně 
plánovacích dokumentů. Na nej-
vyšším stupni se nachází politi-
ka územní rozvoje (§ 31 a násl. 
nového stavebního zákona). Již 
z názvu dokumentu je patrné, 
že by mělo jít spíše o koncepční 
dokument. Tento dokument sta-
novuje republikové priority územ-
ního plánování, vymezuje oblasti 
s aktivitami přesahující hranice 
republiky i krajů (tzv. rozvojové 
oblasti a osy), vymezuje plochy 
a koridory dopravní a technické 
infrastruktury mezinárodního 
a republikového významu a 
také stanovuje ve vymezených 
oblastech, plochách a korido-
rech kritéria a podmínky pro 
rozhodování o možných varian-
tách nebo alternativách změn v 
území a pro jejich posuzování. 
Přestože politika územního roz-
voje není zákonem jmenována 
výslovně mezi územně plánova-
cí dokumentací, de facto jí tento 
dokument je. Především to je 
proto, že je závazná pro všech-

ny územně plánovací dokumen-
ty nižších řádů, tj. pro zásady 
územního rozvoje kraje, územní 
a regulační plán obce a také pro 
rozhodování v území.

b) Zásady územního rozvoje
Dalším velmi významným 

dokumentem jsou zásady 
územního rozvoje kraje (§ 36 
a násl. nového stavebního 
zákona). Obsahují základní 
požadavky na účelné a hos-
podárné využití území kraje, 
vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu a stano-
vují požadavky na jejich využití 
zejména plochy a koridory pro 
veřejně prospěšné stavby a 
opatření. Zásady mohou mít 
významný vliv na území obce, 
pokud ve vybraných plochách 
nebo koridorech uloží pořízení 
a vydání regulačního plánu, ale 
pouze po dohodě s dotčenými 
obcemi. Vzhledem k tomu, že 
regulační plán může nahradit 
v řešené ploše územní roz-
hodnutí a je závazný pro roz-
hodování v území, dochází tak 
k prolomení principu, kdy obec 
rozhoduje přímo o nakládání se 
svým územím.

Zásady územního rozvoje 
vydává zastupitelstvo kraje for-
mou opatření obecné povahy v 
samostatné působnosti. Návrh 
je posouzen ministerstvem pro 
místní rozvoj a veřejně projed-
nán s obcemi, dotčenými orgány 
státní správy a sousedními kraji. 
Obce mohou podat nejpozději 
při veřejném projednání námitky 
proti návrhu zásad. Rozhodnutí 
o nich včetně odůvodnění je 
součástí odůvodnění vydaného 
opatření obecné povahy. Každé 
dva roky by měl krajský úřad ve 

spolupráci s obcemi a dotčenými 
orgány státní správy vypracovat 
a předložit zastupitelstvu kraje 
zprávu o uplatňování zásad a 
dle vyjádření zastupitelstva je 
zaktualizovat.

c) Územní plán obce
Tento dokument zůstává i 

nadále nejvýznamnějším výsled-
kem územně plánovací činnosti. 
Územní plán (§ 43 a násl. nové-
ho stavebního zákona) je závaz-
ný pro pořízení a vydání regulač-
ního plánu zastupitelstvem obce 
a pro rozhodování v celém úze-
mí obce, zejména pro vydávání 
územních rozhodnutí.

Účel územního plánu je jed-
noznačný – stanovuje základní 
koncepci rozvoje území obce, 
ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspo-
řádání, uspořádání krajiny a 
koncepci veřejné infrastruktury. 
Vymezuje zastavěné území plo-
chy a koridory, zejména zasta-
vitelné plochy a plochy vymeze-
né ke změně stávající zástavby, 
k obnově nebo opětovnému 
využití znehodnoceného úze-
mí, územní rezervy i veřejně 
prospěšné stavby a opatření. 
Pro jejich realizaci může být 
využito i vyvlastnění potřebných 
pozemků dle vyvlastňovacího 
zákona. Územní plán také sta-
novuje podmínky a opatření pro 
využití výše zmíněných ploch a 
koridorů obce.

Územní plán může ve vybra-
ných plochách a koridorech 
uložit prověření změn jejich 
využití územní studií. Může také 
uložit pořízení regulačního plánu 
jako podmínku pro rozhodování 
o změnách v území. V tomto 
případě stanovuje podmínky pro 

jeho pořízení a pro jeho vydání, 
které jsou zadáním podrobnější-
ho regulačního plánu. O pořízení 
územního plánu rozhoduje vždy 
zastupitelstvo, lhostejno, zda z 
vlastního nebo jiného podnětu. 
Z uvedeného tedy vyplývá, že 
mít svůj územní plán je právem 
obce, ne její povinností (§ 44 
nového stavebního zákona).

Proces pořizování, schvalo-
vání a vydání územního plánu 
byl převzat ze stávajícího sta-
vebního zákona, jen byl rozší-
řen o čtvrtou fázi – tzv. řízení 
o územním plánu. Toto řízení 
je vlastně veřejné projednání 
ve formě zvláštního správního 
řízení. Jeho výsledkem je vydání 
územního plánu pro celé území 
obce zastupitelstvem obce for-
mou opatření obecné povahy v 
samostatné působnosti. Zjed-
nodušeně se dá říci, že opatře-
ní obecné povahy představuje 
rozhodnutí hromadného typu. 
Je tomu tak proto, že územní a 
regulační plány obcí závazným 
způsobem určují rozvoj a využití 
území a vlastníkům dotčených 
nemovitostí určují způsob a 
možnosti nakládání s předmět-
nými nemovitostmi.

Dostane-li se návrh územní-
ho plánu po společném projed-
nání s dotčenými orgány (§ 50 
nového stavebního zákona) do 
fáze řízení o územním plánu (§ 
52 a násl. nového stavebního 
zákona), je třeba se v této čás-
ti procesu pořizování územně 
plánovací dokumentace striktně 
držet ustanovení nového sta-
vebního zákona. 

Nejpozději při veřejném 
projednání v řízení o územním 
plánu mohou vlastníci dotče-

ÚZEMNÍ PLÁN: Petr Šabrňák, vedoucí odboru územního a ekonomického rozvoje, u „hlavního 
pracovního nástroje“.       Foto: Petr Pavelka
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ných nemovitostí podat písemné 
námitky. I zde je, obdobně 
jako u připomínek veřejnosti, 
uplatňována zásada koncen-
trace námitek. S podanými 
námitkami je pořizovatel povi-
nen se vypořádat, rozhodnutí 
o nich včetně odůvodnění je 
součást odůvodnění vydaného 
opatření obecné povahy. Proti 
rozhodnutí o námitkách stejně 
jako proti vydanému opatření 
obecné povahy se nelze odvo-
lat ani podat rozklad. 

Veřejnost může podávat 
připomínky k návrhu územního 
plánu, které jsou řešeny nefor-
mální cestou. Správní orgán 
je buď může zcela akcepto-
vat, popř. jen zčásti, nebo je 
odmítne jako neodůvodněné. 
Žádné rozhodnutí o vypořádání 
připomínek není vyhotovováno, 
mohou být řešeny dohodou 
mezi stěžovatelem a správním 
orgánem (pořizovatelem). Nut-
nost uzavření dohody ale není 
nikde stanovena, připomínky 
jsou pouze podkladem pro 
opatření obecné povahy.

Vzhledem k výše uvedenému 
je možné, že proces územního 
plánování bude velmi zdlouhavý, 
správní orgán je totiž povinen se 
s případnými připomínkami proti 
návrhu opatření obecné pova-
hy, které může podat kdokoliv, 
pokud by mohl být přímo dotčen 
jeho vydáním na svých právech 
(§ 172 odst. 4 správního řádu), 
vypořádat. Správní orgán je 
povinen uvést způsob vypořádá-
ní v odůvodnění opatření obecné 
povahy. O námitkách vlastníků 
dotčených nemovitostí pořizo-
vatel rozhodne a toto rozhodnutí 
je součástí odůvodnění opatření 
obecné povahy (§ 172 odst. 5 
správního řádu). Vzhledem k 
tomu, že územní plán se vydává 
pro celou obec, bude dotčeným 
vlastníkem nemovitosti téměř 
každá osoba na území obce. 
Správní orgány se tak budou v 
budoucnu muset vypořádat se 
spoustou připomínek a námitek.

Nejvyšší správní soud bude 
posuzovat soulad opatření 
obecné povahy se zákonem. 
Zejména posoudí, zda ten, kdo 
je vydal, postupoval v mezích 
své působnosti a pravomoci a 
zda opatření obecné povahy 
bylo vydáno zákonem stano-
veným způsobem (§ 101a a 
násl. soudního řádu správního 
v souvislosti s § 184 stavebního 
zákona). Soud tak nebude moci 
fakticky ovlivnit rozložení, kde 
budou v území vymezeny zasta-
věné, nezastavěné a zastavitel-
né plochy. Posoudí pouze, zda 
byla naplněna procesní pravidla 
při vydávání opatření obecné 

povahy a zda je vydal oprávně-
ný orgán. Obsah je věcně nepře-
zkoumatelný, soud tedy nemůže 
obci určit, které plochy lze zasta-
vět. Šlo by totiž o popření smys-
lu dělby moci a s ní spojené 
odpovědnosti v demokratickém 
právním státě. Důvodem pro 
toto složité a časově zatěžu-
jící řešení byla snaha účinně 
ochránit vlastnická práva vlast-
níků dotčených při schvalování 
územního plánu obce veřejně 
prospěšnými stavbami, opatře-
ními a zařízeními. Veřejný zájem 
může být totiž důvodem pro 
případné omezení vlastnických 
práv (např. nová pozemní komu-
nikace, vybudování plynovodu, 
elektrického vedení atd.). Bez 
podrobnějšího vymezení veřej-
ně prospěšné stavby v územním 
plánu by ovšem obec nemohla 
realizovat mnoho veřejně pro-
spěšných záměrů. Vymezení 
takového záměru v územně 
plánovací dokumentaci není 
vlastním vyvlastňovacím aktem. 
Rozhodnutí o vyvlastnění musí 
být vydáno ve správním řízení, 
kde jsou zkoumány podmínky 
nutnosti a potřebnosti omezení, 
popř. odnětí vlastnického práva 
ke konkrétnímu pozemku nebo 
stavbě. V případě nesouhlasu 
dotčeného vlastníka je rozhod-
nutí přezkoumatelné v odvola-
cím řízení, popř. ve správním 
soudnictví.

Změní-li se podstatně pod-
mínky v území nebo dojde ke 
změně územně plánovací doku-
mentace vyššího řádu (politi-
ka územního rozvoje, zásady 
územního rozvoje, regulační 
plán kraje), musí být pořízena 
příslušná změna územního plá-
nu, popř. zcela nový územní plán 
(§ 54 a § 55 nového stavebního 
zákona). K zajištění aktuálnosti 
územního plánu je pořizovatel 
povinen předložit zastupitelstvu 
obce nejpozději do 4 let po 
vydání územního plánu a poté 
pravidelně vždy nejméně jednou 
za 4 roky zprávu o uplatňování 
územního plánu v uplynulém 
období. Návrh zprávy musí být 
před předložením zastupitelstvu 
obce ke schválení konzultován 
s dotčenými orgány a krajským 
úřadem. Pravidelné vyhodnoco-
vání naplňování územního plánu 
obcí ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností může 
představovat pro úřady územní-
ho plánování značnou adminis-
trativní zátěž.

d) Regulační plán obce
Regulační plán vydává z 

vlastního podnětu nebo na 
žádost zastupitelstvo obce for-
mou opatření obecné povahy 
v samostatné působnosti pro 

vybrané území obce. V řešené 
ploše stanovuje podrobné pod-
mínky pro využití pozemků, pro 
umístění a prostorové uspořádá-
ní staveb, pro ochranu hodnot a 
charakteru území a pro vytváře-
ní příznivého životního prostředí. 
Regulační plán vždy stanovuje 
podmínky pro vymezení a využití 
pozemků, pro umístění a prosto-
rové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury a vymezuje veřej-
ně prospěšné stavby nebo opat-
ření. Vydaný regulační plán tak 
závazným způsobem ve vybra-
ném území řeší umístění kon-
krétních staveb, jejich charakter 
i vzhled a umístění nezbytné 
technické infrastruktury.

Regulační plán nahrazuje v 
řešené ploše ve schváleném 
rozsahu územní rozhodnutí a 
je závazný pro rozhodování v 
území. Stavební úřad tedy nevy-
dává žádné územní rozhodnutí, 
vydává přímo stavební povolení.

Pomocí tohoto nástroje 
zastupitelstvo obce vykonává 
působnost na úseku územního 
rozhodování namísto stavební-
ho úřadu pro regulačním plánem 
vybrané části území obce. Může 
tím být podstatně urychlen pro-
ces povolování staveb v souladu 
s vydaným regulačním plánem. 
Zpravidla se takto bude jednat o 
přípravu a zabezpečení investič-
ní výstavby na volných plochách 
obce určených k zastavění urči-
tým vhodným a požadovaným 
způsobem.

Regulační plán obce lze vydat 
na žádost fyzické nebo právnic-
ké osoby, stanoví-li tak územní 
plán obce a je-li jeho součástí 
zadání regulačního plánu. Jde 
o nárokový požadavek fyzické 
nebo právnické osoby. Ovšem 
při pořizování regulačního plánu 
na žádost fyzické nebo právnic-
ké osoby může být jeho vydání 
podmíněno uzavřením smlouvy 
o spoluúčasti (včetně finanční) 
žadatele o vydání regulačního 
plánu na vybudování nové nebo 
na úpravách stávající veřejné 
dopravní a technické infrastruk-
tury (tj. inženýrských sítí a cest). 
Děje se tak prostřednictvím uza-
vřené tzv. „plánovací smlouvy“ 
obce se žadatelem (§ 66 odst. 
2 nového stavebního zákona). 
Pokud nebude smlouva uzavře-
na, je tím de facto žádost zamít-
nuta. Regulační plán pořízený 
na žádost platí 3 roky ode dne 
nabytí jeho účinnosti, není-li v 
něm stanovena lhůta delší (sta-
novená zastupitelstvem obce).

Regulační plán pořízený 
na žádost pozbývá platnosti, 
nebyla-li ve lhůtě jeho platnosti 
podána úplná žádost o staveb-
ní povolení. ohlášení nebo jiné 

rozhodnutí podle stavebního 
zákona nebo zvláštních práv-
ních předpisů. Platnosti pozbu-
de, nebylo-li započato s využitím 
území pro stanovený účel, nebo 
bylo-li stavební nebo jiné povo-
lovací řízení zastaveno nebo 
žádost zamítnuta po uplynutí 
lhůty jeho platnosti.

K zajištění aktuálnosti regu-
lačního plánu je obec povinna 
uvést regulační plán do soula-
du s následně vydanou územ-
ně plánovací dokumentací kra-
je (zásady územního rozvoje 

Nový stavební zákon mění i územní plánování
a regulační plán kraje) nebo 
následně vydaným územním 
plánem anebo jeho změnou 
vymezující veřejně prospěšné 
stavby nebo opatření. Pokud 
se tak nestane, nelze do doby 
provedení změny podle jeho 
dotčených částí postupovat (§ 
71 odst. 3 nového stavebního 
zákona). Na pořízení změny 
územního plánu není právní 
nárok a žádosti o jejich poříze-
ní mohou být zastupitelstvem 
obce odmítnuty i bez udání 
důvodu.

(Pokračování ze strany 3)
Hodně se teď například 

mluví o rodinných domech do 
150 metrů čtverečních, které 
nemusí jít přes stavební povo-
lení, ale za určitých podmínek, 
vymezených zákonem, je lze 
stavět jen na ohlášení.“

Jaké jsou další změny pro 
váš odbor?

„Do 31. 12. 2006 jsme dáva-
li pouze vyjádření, nyní jsou 
naše stanoviska pro staveb-
ní úřady závazná, tudíž mají 
větší vážnost. Úřad územního 
plánování (odbor územního a 
ekonomického rozvoje) v pře-
nesené působnosti je dotčeným 
orgánem v územním řízení z 
hlediska uplatňování záměrů 
územního plánování.“

Dočká se občan nějakého 
zjednodušení?

„Novinkou, která může obča-
nům pomoci, jsou územně-ana-
lytické podklady, které ovšem 
budou plně k dispozici až do dvou 
let. Do té doby nám musí správci 
inženýrských sítí v digitální podo-
bě předat podklady, takže občan 
k nám pak přijde a my mu bude-
me schopni sdělit, jaká omezení 
v daném území existují. Dneska 
musí stavebník obíhat správce 
sítí individuálně, cílem je, aby vše 
vyřešil na jednom místě u nás a 
měl kompletní podklady pro dal-
ší řízení. Postupně již potřebná 
data sbíráme.“

Co bude vlastně jejich 
obsahem?

„Budeme mít každé dva roky 
zcela aktualizovaný soubor 
informací o stavu území, limi-
tech jeho využití a o možnos-
tech jeho budoucího rozvoje v 
souladu s principy udržitelného 
rozvoje. Předmětem územně 
analytických podkladů by měly 
být informace o umístění tech-
nické a dopravní infrastruktury, 
vymezení pásem ochrany dle 
zvláštních právních předpisů či 
problematické části území, kte-
ré je potřeba územně plánovací 
dokumentací řešit.“  (pp)

„Přibyly nám nové kompetence,“
říká vedoucí odboru Petr Šabrňák
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Rada města Frýdku-Místku 

v zájmu rozvoje města přijala 
své programové prohlášení, 
jako základní rozvojový doku-
ment na období let 2006-2010. 
Programovým cílem je kom-
plexní rozvoj města, včetně 
jeho okrajových částí, a mini-
malizování dopadů na zhor-
šení životního stylu obyvatel 
v důsledku příchodu automo-
bilky Hyundai do průmyslové 
zóny Nošovice.

V oblasti investic
naší prioritou bude:

- v sociální oblasti – vystavět 
HOSPIC, zařízení pro pacienty s 
nevyléčitelným onemocněním 

- v oblasti sportu – rekonstruo-
vat, popř. vybudovat novou tělo-
cvičnu ve frýdecké části města

- v dopravě – dokončit rekon-
strukci městské památkové 
zóny včetně zahájení přestavby 
ulice 8. pěšího pluku se zvýše-
ním parkovací kapacity

- v oblasti sportovní a rekreační 
– pokračovat v přestavbě Víceú-
čelové sportovní haly v polyfunkč-
ní objekt určený nejen ke sportu, 
ale i oddechu a rekreaci

- v oblasti životního pro-
středí – pokračovat v úpravě 
zelených ploch navazujících 
na Park pod zámkem

- v oblasti kultury – investovat 
do přestavby Kina Petra Bezru-
če na moderní kulturní stánek 

- další rozvoj infrastruktury ve 
městě, a to převážně budování 
inženýrských sítí v okrajových 
částech města

V oblasti dopravy chceme:
- vytvořit podmínky pro co 

nejrychlejší realizaci komunika-
ce R48 a hlavně obchvatu naše-
ho města včetně doprovodné 
infrastruktury

- připravit veškeré projekty a 
povolení pro výstavbu III. mostu 
přes Ostravici a pro jeho reali-
zaci v období do roku 2010 tak, 

POHLED Z AQUAPARKU: Na Olešné má radnice další záměry – uspokojit vyznavače in-linů a 
zasazovat se o její vyčištění.    Foto: Petr Pavelka

KINO PETRA BEZRUČE: Radní zde plánují moderní kulturní stánek.   
Foto: Petr Pavelka

aby v tomto období bylo možno 
žádat o podporu z programů EU

- propojit stávající cyklos-
tezky s okolními obcemi a s 
centrem města

- ve vozovém parku MHD 
zvýšit počet nízkopodlažních 
autobusů a zlepšit dostupnost 
autobusové dopravy jako celku

- řešit bezpečnost dopravy a 
chodců budováním bezpečných 
přechodů a kruhových objezdů

V oblasti bezpečnosti
města chceme:

- rozšířit a zkvalitnit současný 
kamerový systém města

- pokračovat v úpravách 
přechodů pro chodce se zře-
telem na zvýšení bezpečnosti 
a potřeby tělesně a zdravotně 
postižených občanů

- podporovat všechny pro-
gramy prevence kriminality a 
domácího násilí, včetně podpory 
činnosti městské policie

V oblasti školství, kultury
a sportu chceme:

- připravit rekonstrukci Domu 
včelařů v Chlebovicích a pokra-
čovat v modernizaci školských a 
sportovních zařízení města

- zrekonstruovat divadlo 
Čtyřlístek

- zřídit městskou galerii 
– městské výstavní plochy

- zrekonstruovat drobné 
památky (sakrální díla na hřbi-
tovech – pomník se sochou 
anděla v Lískovci, klasicistní kříž 
s plastickým korpusem Krista ve 
Skalici, kaplička v Lysůvkách, 
pomník Maryčky Magdonové) 

- zřídit stezku okolo Olešné pro 
jízdu na kolečkových bruslích

- každoročně pořádat akce 
„Prázdniny ve městě“ a „Bes-
kydské léto“, popř. „Den dětí“

V oblasti územního rozvoje a 
životního prostředí chceme:

- prosadit zařazení naší obce 
do Národní sítě zdravých měst

- pokračovat v rekonstrukcích 
a úpravách dětských hřišť, her-
ních prvků na sídlištích a v par-
cích, včetně jejich úprav 

- udržet kvalitní péči o zeleň
- zpřísnit dohled nad volně 

pobíhajícími psy a znečišťová-
ním města psími výkaly

- zlepšit stávající stav chodní-
ků a obřadní síně na městském 
hřbitově

- nadále spolupracovat s 
okolními obcemi a městy ve 
Sdružení obcí Frýdecko-Mís-
tecka a Regionu Beskydy, 
rozvíjet aktivity v rámci Euro-
regionu Beskydy

- aktivně se zasazovat za 
vyčištění přehrady Olešná

- získat další dotace pro měs-

to a ostatní spolupracující sub-
jekty ze státních a evropských 
fondů a grantů

- aktivně přistupovat k přípra-
vě územního plánu města Frýd-
ku-Místku a strategického plánu 
rozvoje města

V oblasti hospodaření s 
majetkem města chceme:
- dořešit využití lokalit bývalých 

areálů kasáren na ulici Palkovic-
ká v Místku ve Frýdeckém lese

- definitivně ukončit privati-
zaci bytového fondu a dořešit 
správu bytového fondu

- zadluženost města udržet 
pod hranici max. 8 %

V sociální oblasti chceme:

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA: Bude se pokračovat v její rekonstrukci. 
Foto: Petr Pavelka

- zřídit lůžka integrované geri-
atrické péče a zřídit Centrum 
integrované geriatrické péče

- usilovat o zaměstnávání 
zaměstnanců se změněnou 
pracovní schopností (osob těž-
ce zdravotně postižených) v 
některých z našich zařízení 

- podpořit veřejně účelné 
aktivity občanských sdružení 
zdravotně postižených

- soustředit se na získávání 
evropských, státních a krajských 
dotačních programů v oblasti 
podpory poskytovatelů sociál-
ních služeb 

- rozšířit kapacitu městských jeslí
- optimalizovat počet kom-

penzačních pomůcek v půjčov-
ně pečovatelské služby
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Klenoty, které nepatří do šperkovnice

ZLATÉ ČASY: Šperky, objekty a jiné obsese.  Foto: Petr Pavelka

Ve frýdecké galerii Lan-
gův dům můžete až do kon-
ce února zhlédnout výstavu 
slovenského autora Karola 
Weisslechnera, který se v sou-
časné době věnuje především 
šperkům, ale protože je původ-
ním povoláním architekt, jeho 
výtvory rozdávají krásu nejen 
při nošení, ale mohou být i 
okrasou interiérů při „čekání 
na slavnostní příležitost“.

Kdo si jeho tvorbu prohlédne, 
uzná, že jeho klenoty nepatří 
zamknout do šperkovnice. „Každý 
jeho šperk je drobnou plastikou,“ 
říká galeristka Libuše Olšáko-
vá, která prozradila, že Karol 
Weisslechner, přední slovenský 
šperkař a designér, je čerstvým 
rektorem Vysoké školy výtvarných 
umění v Bratislavě. Může tak roz-
dávat dál svůj specifický přístup, v 
němž se mísí více profesí. „Karol 
Weisslechner nikdy nebyl ve své 
tvorbě svazován klenotnickými 
technikami a postupy a ke šper-
kům přistupoval zcela svobodně 
a bez omezujících limitů jako k 
jakékoliv drobné plastice. Tento 
velkorysý přístup však neubral 
nic na jeho řemeslné důkladnosti, 
preciznosti a využívání zlatnických 
materiálů a technologií. Své šper-
ky vytváří jako miniaturizovanou 

stavbu s vnitřní monumentalitou, 
a to využitím stereometrických 
tvarů, mezi nimiž převládá kužel 
jako nálevka nebo trychtýř, takže 
tělesa, která nám aspoň částečně 
dávají nahlédnout do svého nitra a 
odkrýt skrytá tajemství. Neméně 
důležité jsou další dvě tvůrčí linie. 
Ta první reflektuje realitu technic-
kého světa, který nás na každém 
kroku obklopuje, ta druhá se obírá 
člověkem – postavou i jejími část-
mi, popřípadě náznaky částí lid-
ského těla. Pro oba směry je však 
charakteristické, že si autor udržu-
je odstup a nahlíží na tento velký 
i malý kosmos s distancí pozoro-
vatele, jemuž je blízký přívětivý 
humor, pochopení a empatie. 
Prolínání geometrických i organic-
kých elementů, kombinace matů a 
lesků, hladkých a drsných ploch, 
zlata a plastů, sousedství brilantně 

vybroušených drahých kamenů 
s organickými materiály vytvářejí 
napětí, v němž nelze šperk jen 
lhostejně přehlédnout,“ popsala 
provokující a emoce vyvolávající 
šperky Karola Weisslechnera 
PhDr. A Křížová. Do Frýdku-Míst-
ku autor přivezl dílka z drahých 

kovů, ale třeba i z kousku skály, 
který mu padl do oka. Život dokáže 
vdechnout stejně dobře českému 
granátu jako čínským černým 
perlám. Také obrazy na zdech 
nejsou žádnou lacinou podívanou. 
A samozřejmě ne proto, že je tvoří 
plátkové zlato.  (pp)

Tuž partyjo, zas je tu tyn 
leden a za chvilu budě unor. 
A zas stejny scenař. Už od 
podzima se o tym bavime, že 
třa všecko nachystať, muziku 
domluviť, vymysleť pulnočni 
a jakesyk darečky pro ludi 
na krk. A potym su Vanoce a 
nic. A potym je zas tyn leden 
a my sedime s hlavu v rukach 
a kuři se nam z mysliven. Bo 
včil třa cvičiť na bal do Zubři, 
tuž něni čas na nic ineho. 

No ale každy rok to je na fus 
stejne. V patek dopoledňa se 
všecko svoža z naši zakladny do 
kulturaku ve Frydku. Ja, dvuch 
obrovskych aut nam třeba. No a 
od pate až do desate už makame 
jak šrubi. Bo třa šulanky našulať 
– no tuž do tomboli! No tombola, 
ta už je narychtovana, bo mame 
tak šikovnych ludi, tak to enem 
načančať na podium. No ale tež 
jakusi vyzdobu robime a do baru 
a vyvařovni dobroty nosime, bo to 
je duležite, aby bylo dosť puleček 
a dobra polivka. A tež zkušame ty 
taňce a to pulnočni překvapeni. 
Aji letos budě fajne. To je dycky 
jakasyk sranda, ale ni ta folklorni. 
Darečky tež budu. Vloni to bylo 
take dřevěne kolco na krk a rok 
před tym keramicke husle. Tuž 
roboty jak na kostěle.

A potym přidě sobota. Od rana 
kmitaju v baře naši šumni barma-
ni, synci jak lusk. Sklinky narovna-
ne, pomyte, cedule popisane. Od 
štyrech se slizaju aji ostatni subo-
raci. Ešče cosyk zkušame, furt se 
kaj co dorychtuje. Šumne děvu-
chy ve vyvařovni chystaju koloči, 
taliře, lyžky a všecke te duperely 
na jidlo. Na stolach už su čisla aji 
programy, bo aby ludě věděli, co 
maju na bale robiť a gdě co najdu. 
O pate doleti zvukař, tuž se rych-

Synci a děvuchy z Ostravice 
rychtuju už 19. lašsky bal

tuje muzyka, aby to štymovalo. 
Ludě choďa už od sedme, 

ale začinamy až o pul hodiny 
pozdějši. No a pak už se hraje, 
taněčnici předvedu polonezu 
a tež cosyk našeho. Aji taňce 
učime. Třeba Sviňok, Řeznik 
či Dratenik, Trnka aji Těšiňok. 
Kerysyk rok aji take hry hraje-
me, špasujeme spolu, někeři aji 
po rukach dochodi ze salu. 

O pulnoci se všeci těša na pře-
kvapeni a až skonča cvakať foťaky a 
ludě tleskať, tuž to vypukně tombo-
la. Ale enem losovani tych hlavnich 
cen. Ostatni už su vybrane, šulanky 
vyšulane. Ty vyhrate bebechy pak 
na vuzky naklodaju. No skoro, bo 

teho je, že to nělza pobrať. 
No co myslitě, gdy tež končime? 

No kole třeti třa ludi vyhaňať do 
chalupy. Něchce se jim do lužka, 
vyskaju jak šibnuti. Tuž až posled-
ni dovyska, tak iděmy aji my. A 
v nědělu zas do roboty, bo to třa 
všecko pokludiť a aji dopiť a dojesť.

No, my už němožemy dospať, 
nohami aji rukami nam škube, 
jak se těšimy. Tuž přijditě aji vy. 
Buděmy radi, gdyž vas potkome 
na tym našim Lašskym balu ve 
Frydku-Mistku, v sobotu 3. uno-
ra. Ja a mamy aji hosti. Synci z 
muzyky Šmytec z teho Brna!

Monika Šanderová, SLPT 
Ostravica

Pěvecký soubor lidových 
písní Radost existuje od roku 
1982. Skupinka žen se tehdy 
začala scházet, aby si za dopro-
vodu harmoniky zazpívala svo-
je oblíbené lidové písničky.

V současnosti je Radost díky 
vedení a všem členkám, které 
souborem za ta léta, prošly, 
v povědomí obyvatel města 
Frýdku-Místku i širokého okolí. 
Hlavně těm dříve narozeným, 
kterým svými vystoupeními roz-
dává radost a potěšení z písnič-
ky. Pěvecký soubor vystupuje 
několikrát do roka na různých 
akcích pořádaných pro seniory: 
v klubech, domovech důchodců, 
penzionech pro seniory apod.

Soubor má již delší dobu pro-

Najde se nový harmonikář?
blém v osobě harmonikáře. Touto 
cestou bychom chtěli poděkovat 
panu Bohumíru Bezecnému za 
jeho dlouholetou a obětavou práci. 
Usilovně nyní hledáme muzikanta, 
který pana Bezecného nahradí a 
nezištně se zanícením je ochoten 
věnovat svůj volný čas a dovednost 
při práci se souborem Radost.

Rádi uvítáme ve svých řa-
dách i nové členky pěveckého 
souboru. Dámy, které mají chuť 
strávit volný čas s lidovou písnič-
kou a rády si zazpívají – nejen 
pro radost sobě, ale i jiným.

Podrobnější informace u 
vedoucí souboru Radost na tel.: 
739 060 134.

Za pěvecký soubor lidových 
písní Radost Ludmila Molková

Po dvouleté přestávce, kterou 
si vyžádaly nutné opravy budovy a 
úpravy jeviště a zázemí pro divá-
ky, zahajuje Čtyřlístek, divadlo Na 
Slezské ve Frýdku u sokolovny, 
opět provoz. Především půjde o 
pravidelná představení pro děti 
každou sobotu od 15 hodin. Již 3. 
února uvidí malí diváci činoherní 
pohádku podle Josefa Lady O sta-
tečné princezně. Hru uvádí DUO – 
Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek 
a divákům se v této hře představí 
mladý soubor Junior studio. Ten-
týž soubor připravuje na březen 
premiéru pohádkového muzikálku 
Podivné příhody pana Pimpipána. 
V únoru malí diváci ještě uvidí lout-
kovou pohádku Příhody medvídka 
Ťupínka v podání členů loutkové 
scény DUO. Soubor divadla Čtyř-
lístek připravuje na konec února 
premiéru činoherní pohádky J. 
Kainara Zlatovláska. 

Dramaturgie Čtyřlístku počítá 
i s pravidelnými programy pro 
mládež a dospělé.

Již 10. února se představí sku-
pina ING Souboru divadla Čtyřlís-
tek s novým pořadem Intelektuál-

Divadlo Čtyřlístek zahajujeDivadlo Čtyřlístek zahajuje
ně nevyvážené galasuperšou. Na 
další měsíce připravují své premi-
éry pro dospělé i další soubory 
frýdecko-místeckého uměleckého 
sdružení FAMUS:DUO pod umě-
leckým vedením Jana Krulikov-
ského, Soubor divadla Čtyřlístek 
pod vedením Zity Maršálkové, 
jakož i nový studentský soubor 
Norberta Závodského.

Co diváky po vstupu do Čtyřlíst-
ku čeká? Především nově uprave-
né prostory, včetně šatny a WC. Po 
usednutí do hlediště budou mít před 
sebou zcela nové jeviště s novým 
ozvučením a osvětlením. To vše 
díky Městu Frýdek-Místek, které 
zchátralý objekt Čtyřlístku odkoupi-
lo od TJ Sokol a poskytlo finanční 
prostředky na nutné opravy. Díky 
Národnímu domu, příspěvkové 
organizaci Města Frýdku-Místku, 
jenž je správcem objektu a postaral 
se o zajištění potřebných prací, díky 
Plzeňským pivovarům Prazdoj, 
akciové společnosti, od níž FAMUS 
získal finanční prostředky na tech-
nické vybavení jeviště v rámci pro-
jektu Občanská volba.

(pokračování na straně 13)
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Poliklinika-Místek s.r.o. zve veřejnost k návště-
vě solné jeskyně. Pobyt je účinný u chronického 
onemocnění dýchacích cest, astmatu, při kožních 
onemocněních, atopickém ekzému a jiných one-
mocněních. Má příznivý účinek v případě stresu, 
vyčerpanosti, depresích. Pravidelná terapie zane-
chá pozitivní změny ve vašem organismu. Chcete-li 
si jen prodloužit léto přímořským mikroklimatem a 
relaxovat, přijďte také. 

Objednávky: tel. 558 900 117
Po-Pá 9-21 hodin, So-Ne 10-17 hodin.
E-mail: jeskynemistek@seznam.cz

Poliklinika-Místek nabízí také služby rehabilitace. 
Ruční masáže v ceně od 80 do 150,- Kč, lym-

fodrenáže od 90,- Kč, parafínové obklady, lava-
term, solux v ceně 50,- Kč.

Koupele perličkové, hydromasážní vanu, přísa-
dové koupele, bazén s protiproudem, vířivé koupe-
le, podvodní masáže od 50 do 150,- Kč.

Pro jednotlivce i organizace cvičení pod odbor-
ným vedením na míčích, na přístrojích. Laserotera-
pie-cena dle výkonu.

Objednávky: tel. 558 900 169

Preventivní vyšetření prsů – mamografický 
screening – je u zdravých žen hrazeno pojišťovnou.

1. Mamografický screening je pojišťovnou hra-

Na místecké poliklinice můžete rehabilitovat,
navštívit solnou jeskyni i bezplatná vyšetření

zen u žen ve věku od 45 do 69 let 1 x za 2 roky.
Vhodnější je roční interval, ženy si však pre-

ventivní vyšetřenínpo roce od pojišťovnou hrazené 
mamografie platí samy (550 Kč).

2. Pokud radiolog doporučí doplňující ultrazvuk, 
nebo mamografii v termínu do jednoho roku, vyšet-
ření je hrazeno pojišťovnou.

3. Pacientky se na vyšetření mohou objed-
nat telefonicky nebo osobně na RDG oddělení 
Polikliniky Místek s.r.o. K vyšetření přicházejí s 
žádankou od svého gynekologa nebo obvodního 
lékaře. Pokud jsou samoplátkyně, nemusí mít 
žádanku od lékaře.

Objednávky: tel. 558 900 243

Denzitometrie nebo osteometrie je měření 
hustoty kostí.

Radiodiagnostické oddělení na Poliklinice v 
Místku má k dispozici přístroj Hologic Discovery. 
Pomocí něj zjišťujeme úbytek kostní hmoty, tzv. 
osteoporozu. K základnímu měření patří zobrazení 
páteře, kyčlí a zápěstí. Pro poruchy metabolismu 
lze zhotovit i sken celého těla.

Na základní vyšetření může doporučit kterýkoli 
lékař. Vyšetření hradí plně všechny pojišťovny lx 
ročně. Cena bez doporučení lékaře je 600 Kč. Na 
vyšetření je nutné se telefonicky objednat.

Objednávky: tel. 558 900 243.                   (PR)

Zápisy
do prvních tříd

6. a 7. února 2007



11 Leden 2007Historie

 15. 9. 1889 – zahájeno vyu-
čování v nové škole. Počátky 
školy jsou německé. Ve škol-
ním roce 1889/1890 započala 
výuka na německé měšťanské 
škole chlapecké, po dvou letech 
byly otevřeny třídy dívčí školy. K 
obratu došlo v roce 1919. Pod-
le údajů z kronik převrat v roce 
1918 přišel v hodině dvanácté a 
zachránil Frýdek před totálním 
poněmčením. 

17. 2. 1919 – počátek čes-
kého školství ve Frýdku. Podle 
dopisu tehdejšího ředitele školy 
R. Sedláčka: „Ode dneška patří 
českým dětem ve Frýdku krásná 
budova včera ještě německé ško-
ly Volks und Bürgerschule, v níž 
se nám ztratilo tolik generací. Na 
pyšné kopuli školy vlaje radostně 
prapor běločervený – německý 
nápis zastřen je bílým polem, na 
němž rudě září radostný pozdrav 
Vítáme Vás!“ 

Slavnostní hosté se scházejí, 
schodiště se naplňuje obecen-
stvem. Na věži bije 10 hodin. 
Ulicemi města vine se dlouhý 
zástup – to je česká škola – 1280 
dětí, budoucích občanů republiky, 
naše pokračování a radost! Když 
stanuly první čtyřstupy u školy, 
byly poslední někde u městské 
spořitelny. 

Za školu byl zaslán do Prahy 
prezidentovi tento telegram: „Panu 
presidentu Republiky Českoslo-
venské v Praze. Pane presidente 
republiky! České děti, vcházejíce 
dnes do české školy, děkují Vám 
za to štěstí a přejí Vám za to dlou-
hého zdraví a mnoho radosti v té 
naší osvobozené vlasti.“

1919-1920
Českého školství se nepříz-

nivě dotknul plebiscit vyhlášený 
na Těšínsku. Němci v naději, že 

ZŠ nár. um. P. Bezruče, F-M, tř. T. G. Masaryka 454 (1889-2007)
První podnět ke stavbě školy dal nový školský zákon z roku 
1869, podle něhož byly rušeny školy hlavní a zřizovaly se 
školy měšťanské. Téměř 20 let uplynulo od jeho vydání a 
Frýdek neměl samostatnou budovu měšťanské školy. V 
dubnu 1888 se městská rada usnesla, že na počest 40 let 
panování císaře Františka Josefa I. bude postavena jubilejní 
měšťanská škola a 2. 12. 1888 v den narozenin císaře byl 
položen základní kámen. V písemných materiálech je uve-
deno: „Stavba této monumentální budovy, jež je chloubou 
městské architektury, netrvala ani 10 měsíců“. 

mohou získat opět bývalé své 
moci, všemi prostředky snažili se 
národnostně vlažné Frýdečany 
získat pro sebe. Tím se stalo, že 
dobré dvě třetiny žáků původu 
českého zůstalo v německých 
školách. Děti v německých ško-
lách dostávali více šatů a obuvi 
než ve školách českých, neboť 
školy německé měly asi jen třeti-
nu žactva vzhledem k počtu žáků 
ve školách českých. 

Zápis konal se ve dnech
29., 30. a 31. srpna. Zapsáno 
bylo 320 žáků. Ředitelem školy 
byl ustanoven Antonín Hrozek. 

1920-1921
Učitelstva se nemile dotklo, 

že bylo nuceno sestaviti volební 
katastr v obci a provésti sčítání 
lidu. Tím zkráceno bylo vyučo-
vání téměř o měsíc a nepravidel-
ným vyučováním utrpěla kázeň a 
svědomitost žactva. 

Zápis konal se ve dnech
29., 30. a 31. srpna. Zapsáno 
bylo 345 žáků. Celkem měla ško-
la 8 tříd. Pro nedostatek místností 
byl upraven fyzikální a přírodopis-
ný kabinet na učírnu a pomůcky 
umístěny ve sborovně chlapecké 
měšťanské školy. 

1921-1922
Paritním zákonem zbaveno 

jsouc učitelstvo tíživých sta-
rostí existenčních, s radostí a 
obětavostí chopilo se práce ke 
zvýšení duševní úrovně žactva 
ve škole a slezského lidu, aby 
probudilo v něm vědomí české-
ho člověka a křísilo v něm lásku 
k vlasti a vědění. 

Od rána až do desáté večer i 
déle, každého dne i v neděli a ve 
svátek bylo vyučováno ve školní 
budově žactvo i dospělí. Česká 
škola nabývala na významu a 
zájem o ni rostl v míře netušené. 

Kvůli nízkému rozpočtu muse-
lo být užito sbírek aby mohla býti 
zakoupena výzdoba chodeb a 
učíren, pořízeny sbírky pro kres-
lení, koupeny knihy pro žákovské 
knihovny. Za státní subvence 
10.000 K byly zakoupeny stoly a 
židle do kreslírny, nákladem obce 
byly nově zařízeny splachovací 
záchody a vymalovány místnosti 
školy. Z paušálu obce obnosem 
5 tisíc korun byly opatřeny sbírky 
přírodopisné a přírodozpytné. 

25. 6. 1924
Nejvýznačnější a nejradostněj-

ší den naší školní mládeže – první 
president republiky českosloven-
ské a spolubudovatel její T. G. 
Masaryk navštívil Frýdek. 

1928 – 10. výročí české školy. 
28. října již před 9. hodinou ranní 
stojí šiky dětí seřazeny ve dvoře 
budovy školní pod sovou. Sta-
rosta města R. Dokuli promlouvá 
stručně o významu 28. října a 
státní vlajky pro děti. A již vystu-
puje na stožár státní vlajka a hud-
ba hraje naše drahé hymny. Nyní 
vystupuje na podium žák a hlasitě 
předčítá: „V památný den desá-
tého výročí osvobození národa 
československého ze jha poroby, 
kdy vláda věcí jeho vrátila se do 
rukou československého lidu, 
veřejně osvědčujeme a slibujeme 
před vlajkou československou a 
před celou veřejností, že chceme 
památku padlých za naši svo-
bodu ctíti, osvoboditelů národa 
si vážiti, příkladu našich před-
ků následovati, strádající naše 
spoluobčany povznášeti a síliti, 
pravou demokracii a snášenlivost 
zachovávati a pěstovati a v přípa-
dě potřeby za tento náš stát do 
poslední krůpěje krve bojovati a 
jej chrániti, věrni v blahu, věrni v 
utrpení, věrni až do smrti.“ 

1929 – mrazy ve Frýdku a 
střední Evropě. 3. února 1929 
nastupují žáci do školy a již první 
dvě hodiny učitelstvo jest nuceno 
ošetřovati žáky, neboť přišli do 
školy s omrzlými údy. Bylo ráno v 
8 hodin -34 stupňů. Druhého dne 
mrazy postupují, návštěva ocha-
buje a odpoledne zamrzá všechno 
splachovací zařízení v celé budově 
školní. Místní školní rada ve Frýd-
ku zastavuje výnosem z 5. února 
1929, č. m. š. - 16/1 vyučování v 
celé budově, aby mohl stavební 
úřad odstraniti závadu. Výnosem 
okresního školního výboru ze dne 
12. února 1929, číslo 250 zastavu-
je se vyučování ve všech školách 
frýdeckých na dobrozdání úřed-
ního a školního lékaře, poněvadž 
mrazy trvají v síle -37 stupňů a tím 
je ohroženo zdraví dětí. Ihned také 
vychází nařízení z 16. února 1929, 
č. 999, jímž zastaveno vyučování 
na všech školách v republice od 
18. do 24. února a dne 22. úno-
ra 1929 přichází výnos č. 1040, 
kterým prodlouženo je zastavení 

vyučování na všech školách až 
do 28. února. Nejsilnější mráz 
byl zaznamenán u nás dne 11. 
února, kdy dostoupil - 41 stup-
ňů. 22. února mrazy poněkud 
povolují a již 23. a 24. února 
1929 vlaje na budově školy Pod 
Sovou opět státní vlajka. 

1931-1932
Podle nařízení mistra školství 

a národní osvěty se konal zápis 
žáků 26. a 27. června, ale ještě byl 
doplněn 1. září dětmi, které se při-
stěhovaly, aneb nebyly snad přija-
ty na střední škole. Zapsáno bylo 
306 žáků. Na škole přibyla jedna 
třída a na dívčí měšťanské také. 
Celkem bylo 9 tříd, které neměly 
dostatečné prostory. Proto byla 
zrušena pro tento školní rok dílna, 
kde byla dána jedna třída. Ta dru-
há skončila v kreslírně. Tento rok 
došlo k diferenciaci. Podle počtu 
tříd bylo usnadněno rozdělení 
všeho žactva podle prospěchu a 
nadání na skupiny. Do tříd A byli 
přiděleni žáci nadaní a rychle chá-
pající. Do tříd B byli přiděleni žáci 
méně nadaní a slabší. 

1936-1937
Jelikož se počet žáků zvýšil 

na 503, přibyly další dvě třídy 
a celkem jich bylo už jedenáct. 
Protože v budově školy není pro 
všechny třídy místo, byly dvě třídy 
umístěny ve vedlejší školní budo-
vě. Ředitelem je Vladimír Raška. 
Po schválení učebnic nastala 
povinnost, aby škola získala 
hodně žákovských chudinských 
knih. „Místní školní rada nemůže 
pro nepříznivý stav financí mno-
ho tomu věnovati, zvláště když 
ze zemského úřadu nám škrtli v 
rozpočtu celou třetinu. Proto se 
mezi žactvem vybraly peníze a 
za 2084 Kč od žáků a 1800 Kč 
ze školního paušálu bylo nakou-
peno učebných knih,“ praví se v 
dostupných materiálech. 

1944-1945
Školní rok 1944/1945 byl 

zahájen dne 5. září 1944 a byl 
ukončen dne 12. července 1945 
proto, aby se žactvo mohlo účast-
nit žňových prací. Tento školní 
rok byl poslední válečný, kdy bylo 
vyučováno za německé okupace. 
Pravidelný chod vyučování byl 
přerušován častými leteckými 
poplachy. Trvalo ještě tři měsíce, 

než byl náš kraj osvobozen. 
1945-1953
Do roku 1953 zde byla chla-

pecká a dívčí měšťanská škola, 
základní vzdělávání bylo devítile-
té. Ředitelem chlapecké školy se 
stal po válce V. Škuta, dívčí školu 
vedl A. Lehár. V r. 1953 došlo ke 
změně na osmiletou střední smí-
šenou školu. Jejím ředitelem byl 
jmenován K. Čecháček.

1953-1989
V roce 1961 škola přešla opět 

na devítileté základní vzdělání a 
v budově zůstala základní škola. 
Ředitelkou se stala L. Sležková. 
V roce 1957 bylo dokončeno 
ústřední topení, v roce 1964 
zahájen provoz v nově přistavě-
né budově tělocvičny. Další změ-
nu ve vedení přinesl rok 1969, 
kdy se ředitelem stal L. Habrnál. 
Na začátku sedmdesátých let 
bylo na škole 23-25 tříd. Část I. 
stupně se učil ve staré škole na 
ulici Bruzovská. V roce 1978 byla 
zahájena generální oprava hlav-
ní budovy, v říjnu 1979 podlehla 
demolici škola na Bruzovské uli-
ci a školní jídelna. Vyučování v 
opravené škole bylo zahájeno 1. 
9. 1980. Náklady na opravu pře-
sáhly 6 milionů korun. V té době 
byla ředitelkou I. Dvořáková. V 
roce 1985 byla zahájena stavba 
přístavby. Poprvé ji žáci začali 
využívat od 1. 9. 1988. Přestože 
vzhled budovy je typický pro éru 
komunismu a příliš neladí s více 
jak stoletou budovou původní 
školy, bylo učiněno maximum, 
aby byla více přijatelná. Jednak 
tomu pomohla bohatá zeleň oko-
lo celé budovy a také spousta 
rostlin a květin na chodbách a 
zábradlích spolu s výzdobou cho-
deb pracemi dětí. 

1989-1993
Po listopadové sametové 

revoluci v roce 1989 se škola dále 
modernizovala. Ředitelem se stal 
J. Tabach. Byla vybudována dal-
ší tělocvična v prostorách kotelny 
ve staré budově.

1993-2007
V roce 1993 byl jmenován ředi-

telem Mgr. Zbyněk Šostý, který 
školu řídí dosud. Další významné 
investice města do rekonstrukce 
„stoleté“ školy jsou snad ještě v 
živé paměti. Lukáš Maršálek
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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: 30. 1. - 1. 2. a 27. 2. - 1. 3.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 
6. 2. - 8. 2.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Frýdek, parkoviště u Billy:
13. 2. - 15. 2.
provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10 
hod. do 18 hod.
(dle harmonogramu).

Dotace na veřejně prospěšné projekty 
v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví,

prevence kriminality a protidrogové prevence
Odbor sociálních služeb a sociální péče Magistrátu města 

Frýdku-Místku oznamuje všem žadatelům o finanční prostředky 
z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2007, že 
mohou podat žádost o účelovou dotaci na předepsaném formulá-
ři nejpozději do 15. 2. 2007. 

Finanční prostředky jsou určeny na podporu veřejně prospěš-
ných projektů v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, prevence 
kriminality a protidrogové prevence.

Formulář žádosti (Žádost pro poskytovatelé sociální služby o 
účelovou dotaci z rozpočtu města F-M na rok 2007) je k dispozici 
na webových stránkách města (odboru sociálních služeb a sociál-
ní péče) www.frydekmistek.cz/radnice_text/tiskopisy, nebo přímo 
na odboru sociálních služeb a sociální péče Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1149, 738 22, u p. Tamary Barošové, 
telefon 558 609 313.

Cílem finanční podpory je rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek.

Žádosti podávejte na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, 
Odbor sociálních služeb a sociální péče, Radniční 1148, 738 01 
Frýdek-Místek nejpozději do 15. 2. 2007.

Druh práce: zaměstnanec pro 
výkon přestupkové agendy 
Magistrátu města Frýdku-Místku
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku
Platová třída: 8
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
2. středoškolské vzdělání (vyso-
koškolské práv. směru výhodou)
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce 
Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z rejstříku trestů 

Magistrát města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance pro výkon 
přestupkové agendy na oddělení dopravněsprávních agend – evidence řidičských oprávně-
ní a přestupků, odboru dopravy a silničního hospodářství, Magistrátu města Frýdku-Místku

v termínu do 15. 2. 2007, posta-
čí k tomuto datu předložit písem-
nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.
4. znalost zákona č. 500/2004 
Sb. správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů
5. k přihlášce je nutno doložit mj. 
tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
6. odborná způsobilost podle 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územně samosprávných 
celků, výhodou

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození 
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 15. 2. 2007 
na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

sekretariát tajemníka
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

Jsem vedený jako uchazeč 
o zaměstnání, je mi 34 let a 
žiji se svými rodiči v jejich 
bytě. Jak mám žádat o nové 
dávky od 1. 1 2007?

„Pro účely nových dávek 
dle zákona o pomoci v hmot-
né nouzi jste všichni společně 
posuzované osoby – jde o okruh 
rodiče a zletilé děti. Znamená to, 
že si požádáte o dávku pomo-
ci v hmotné nouzi třeba vy a v 
žádosti uvedete matku i otce. 
Rozhodné skutečnosti (napří-
klad příjem) pro stanovení výše 
dávky sociální péče se bude 
zkoumat u všech osob.“ 

Jsem rozvedená, pečuji 
o jedno nezaopatřené dítě 
a bydlím se svou matkou – 
důchodkyní v rodinném dom-
ku. Doposud jsem pobírala 
dávku sociální potřebnosti 
– čekají mě nějaké změny? 

„Ano. Dle zákona o pomoci v 
hmotné nouzi jste vy, dítě a vaše 
matka společně posuzované 
osoby. Rozhodné skutečnosti ke 
stanovení dávky pomoci v hmot-
né nouzi dokládáte všichni spo-
lečně. Dávka sociální péče bude 
v přechodném období, to jsou 
měsíce leden 2007 až duben 
2007, odejmuta a na základě 
vámi podaných nových žádostí 
bude zhodnocen nárok na dávky 
pomoci v hmotné nouzi.“

Pobírám dávku sociální 
potřebnosti dlouhodobě. Je 
potřeba, abych se někde 
dostavil, vyplnil nějaké tisko-
pisy nebo něco podepsal?

otázky a odpovědi

Zákon o pomoci v hmotné nouzi
„Pokud se u vás změnily 

poměry, je potřeba oznámit tyto 
změny do 8 dnů sociálním refe-
rentům. Pokud však k žádným 
změnám u vás nedošlo, není 
třeba v současné době ničeho. 
Váš sociální referent si vás sám 
vyzve k jednání na odbor soci-
álních služeb a sociální péče 
nebo zašle písemnou výzvu k 
dostavení se na uvedený odbor. 
Každý současný příjemce dáv-
ky sociální potřebnosti obdrží 
podrobné a přesné pokyny k 
přechodu do systému nových 
dávek pomoci v hmotné nouzi. 
Tento přechod proběhne v tzv. 
přechodném období, to jsou 
měsíce leden 2007 až duben 
2007. Podstatné je, že než vám 
bude přiznána dávka dle nové-
ho zákona, bude vám vyplácená 
současná dávka sociální péče.“ 

Valentina Bobková

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvedeného 
osobního automobilu formou nabídkového řízení – „dražbou“:

Jedná se o osobní automobil Škoda Felicia GLXi, rok výroby 1995. 
Nejnižší nabídnutá cena může být 25.300,- Kč, což je cena dle zna-
leckého posudku. Prohlídky osobního automobilu je možno dohod-
nout ve dnech 8. 1. a 9. 1. 2007 od 10 do 14 hodin u vedení Městské 
policie Frýdek-Místek na tel. 558 631 870.

„Dražba“ se uskuteční dne 14. 2. 2007 ve 14,00 hod. v budově 
Městské policie Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 633, Frýdek-Místek. 
Účastník „dražby“ se před jejím konáním prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zaplacení dražební jistiny. Dražební jistina je 
stanovena ve výši 5.000,- Kč. Dražební jistinu je nutno uhradit na 
účet SMFM vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Frýdek-Místek, 
a to na číslo účtu 6015-928-781/0100, VS 32598 nejpozději v den 
„dražby“. Doplatek kupní ceny musí být zaplacen ihned po ukončení 
„dražby“ hotově v pokladně odboru správy obecního majetku MMFM. 
Následně bude uzavřena kupní smlouva. Bližší informace na odboru 
správy obecního majetku MMFM, tel. 558 609 177, 558 609 171.

Dražba automobilu

Statutární město Frýdek-Mís-
tek na přelomu měsíce ledna a 
února rozmístní po území města 
Frýdku-Místku 20 ks nádob typu 
H-B DUO na bílé a barevné sklo. 

Tyto nádoby město získalo v 
rámci projektu „Intenzifikace oddě-
leného sběru a využívání vytřídě-
ných složek komunálního odpadu 
včetně obalové složky v Moravsko-
slezském kraji“, kterého se pravi-
delně účastní. Projekt „Intenzifikace 

Nové nádoby na tříděné sklo
odděleného sběru a využívání 
vytříděných složek komunálního 
odpadu včetně obalové složky v 
Moravskoslezském kraji“ je spo-
lečný projekt Moravskoslezského 
kraje a společnosti EKO-KOM, a. s. 
V jeho průběhu jsou ve vybraných 
územích kraje ověřeny různé mož-
nosti a postupy vedoucí ke zvýšení 
míry odděleného sběru, využití a 
recyklace komunálních odpadů 
včetně obalů. Jednou z činností 
je i nákup a bezplatná zápůjčka 
kontejnerů na tříděný odpad obcím 
Moravskoslezského kraje.

Nádoby zvýší množství třídě-
ného odpadu ve městě, navíc 
sběrem odděleného sběru skla 
získáme nárok na bonus na pod-
poru dvojsložkového sběru skla 
od společnosti EKO-KOM, a. s., 
a to ve výši 8% základní odměny. 
Více se o společnosti EKO-KOM, 
a. s., a o celém systému dozvíte 
v článku s názvem „Kam s ním 
aneb Jak třídit odpad“, umístě-
ném na internetových stránkách 
města (sekce „O městě“ –> 
„životní prostředí a zemědělství“ 
–> „odpadové hospodářství“).
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GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Karol Weisslechner
Zlaté časy

šperky prvořadého slovenského
šperkaře a designéra

Stanice mladých turistů
2.2.

Autobusový zájezd na Pustevny
prázdninový den

Informace Alena Kubaláková
14.2.

Výtvarná dílna – ruční papír
Na SMTu

Informace Pavla Kozáková
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

2. únor - Výlet do „neznáma“ 
(místo a čas včas upřesníme)
7. únor - Výroba masek a převle-
ků na karneval
8. únor - Nezbednický karneval
13. únor - Výtvarné odpoledne 
– srdíčka, kolečka a jiné tvary z 
ručního papíru
14. únor - Valentýnské odpo-
ledne – prožitkové hry na téma 
„kamarádství“
19. – 23. únor - Prázdniny s 
Klubem Nezbeda – dopolední 
program – vyrábění, poznávání, 
pohyb, hry, soutěže a také oblí-
bené spaní v klubovně!!!

25. únor – 2. března z pro-
vozních 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

GALERIE 
POD SVÍCNEM

Lidový dům v Místku a MSKA 
pořádají dne 6. 2. v 17.30 h. v 
malém sále Lidového domu 
přednášku Doc. Tomáše 
Novotného – „Sekty“

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

Lukáš Henzl: grafika 
3. 2. - 10. 3.

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

(Pokračování ze strany 9)
Samozřejmě poděkování patří 

i firmám, které odvedly dobrou 
práci, zejména Kielar-elektro, 
Školstav-Ivo Jarolím a Stolařství 
Mazoch. Na dokončení ještě čeká 
fasáda přední budovy a na další 

Divadlo Čtyřlístek zahajuje
opravy a úpravy interiér hlediště a 
celá provozní budova. Jak budou 
práce pokračovat, závisí už jen 
na městském rozpočtu. Lze jen 
konstatovat, že spojením sil a 
financí se v této první fázi dobré 
dílo podařilo.  Marek Domkář
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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

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:

Sobota 10. února ve 20 hodin
REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ PLES

Účinkují: LR Cosmetic Big Band Edy 
Šurmana se sólisty

Kvartet Waldemara Svatoše,
Evergreen Party
Vstupné: 200 Kč
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

Čtvrtek 1. února v 19.00 hodin
Těšínské divadlo
PLÁŇKA
Předplatitelská skupina FMA
Neděle 14. ledna v 15.00 hodin
Divadelní agentura Křesadlo
PAT & MAT 
Činoherní pohádka pro všechny věko-

vé generace o dvou „odbornících“, kteří 
se do práce pouští s chutí a vervou.

Vstupné: 30 Kč
 Středa 7. února 
Divadlo Ungelt, Richard Alfieri
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI 

TÝDNECH
Světově proslulý divadelní hit poprvé 

na českém jevišti. Madame Lili Harrison 
si najme Michaela Minettiho, aby ji naučil 
swing, valčík, tango, foxtrot, cha-chu a 
moderní tanec.
Hrají a tančí: Chantal Poullain a Oldřich Kaiser

Mimo předplatné
Vstupné: 350 a 300 Kč
Neděle 11. února v 15.00 hodin
Divadelní agentura Křesadlo
PEJSEK & KOČIČKA
Činoherní pohádka pro malé i velké diváky.
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 5. února v 19.00 h.
TŘETÍ MUŽ
Kriminální thriller, plný vražedných 

intrik, je situován do okupované Vídně.
Úterý 6. února v 19.00 h.
TSOTSI
Mladý johannesburský gangster unese 

nemluvně a pomalu se mění z bestie v 
člověka.

Pondělí 12. února v 19.00 h.
PAT GARRET A BILLY THE KID
Příběh o přátelích, které rozdělí zákon. 

Kultovní western režiséra Sama Peckinpaha.
Úterý 13. února v 19.00 h.
TAXIDERMIA
O vojácích, přežírání a vycpávání. Pří-

běhy děda, otce a syna, jež se odehrávají 
ve třech dějinných obdobích, nastavují 
zrcadlo zvrácené době i společnosti. 

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 padlých 

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

Čtvrtek 1. až neděle 4. února v 19.00 h.
BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERYC-

KÉ KULTŮRY NA OBĚDNÁVKU SLAV-
NOJ KAZAŠSKOJ NÁRODU

Britský komik Sacha Baron Cohen 
jako kazachstánský televizní reportér 
Borat, který vyráží do USA, aby zjistil, jak 
se tam žije. 

Sobota 3. až neděle 4. února v 16.30 h.
SPLÁCHNUTEJ
… do záchodové mísy! Krysáček se 

z pozlacené klece ocitá v nefalšovném 
kanále života.

Akční animovaná komedie.
Úterý 6. až středa 7. února v 19.00 h.
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Film o věčném rozporu mezi rozumem 

a citem, o dvou podobách lásky, duchov-
ní a tělesné, o možnosti přátelství mezi 
ženou a mužem. 

Čtvrtek 8. až neděle 11. února v 19.00 h.
PRAVIDLA LŽI
Psychologické drama z terapeutické 

komunity, kde se 11 lidí pokouší odpoutat 
od své minulosti.

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.
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

KULTURNÍ DŮM VP

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

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

Beskydský magazín
TV Prima, středy od 16:20

Chcete avizovat svůj ples?
Pošlete základní informace na email: 

pavelka.petr@frydekmistek.cz

NAŠI DROBNÍ SAVCI
Fotografie Miloše Anděry doplněné expo-

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

Potrvá do 18. března 2007.
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.
1. – 3. 2. 
NA HROMNICE O DEN VÍCE ANEB 

PŘESPÁNÍ V DDM
Program: Ve čtvrtek si uděláme večí-

rek na oslavu nového roku a vyvěstíme si, 
jak bude rok vypadat. V pátek si vyrobíme 
karnevalové masky a večer propukne 
karnevalový rej s diskotékou. V sobotu 
vyrazíme na výlet do okolí, za dobrých 
sněhových podmínek si vezměte boby a 
sáně s sebou.

Cena: Děti:270,- Kč, Dospělí: 350,- Kč 
(ubytování, stravování, materiál, pedago-
gický doprovod)

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

Místo a čas: Sraz: čtvrtek 1. 2. v 16:30 
hodin v DDM FM – Konec: sobota 3. 2. v 
15:00 hodin v DDM FM

2. 2. (Další stejný zájezd: 3. 3. )
CELODENNÍ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD 

NA MORÁVKU – SVIŇORKY
Program: Lyže, snowboard, běžky. 

Nejedná se o výuku lyžování.
Cena: 270,- Kč (celodenní permanent-

ka na vlek, doprava, pedagogický dozor)
Informace a přihlášky: Marie Cidlíko-

vá, telefon: 558 434 154, 736 150 088, 
e-mail: telovychova@ddmfm.cz

Místo a čas: Sraz: v 8:00 hodin na stano-

višti ČSAD u Vojenské správy v Místku a v 
8:30 hodin na nádraží ČD u Komerční ban-
ky, předpokládaný návrat: v 16:30 hodin

10. 2. 
VÝLET DO ROŽNOVA POD RAD-

HOŠTĚM
Program: Výlet do rožnovského muzea 

v přírodě s masopustním programem. 
Obchůzka masopustních masek a pocho-
vávání basy a 10. ročník soutěže „O nej-
lepší valašskou klobásu“.

Cena: 130,- Kč (doprava, vstupné, čaj, 
pedagogický doprovod)

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

Místo a čas: Sraz: čtvrtek v 8:30 hodin 
na autobusovém stanovišti v Místku, 
Odjezd: 9:02 hodin, Návrat: 15:10 hodin 
na autobusové stanoviště

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, 

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
1. 2.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM FM, Pionýrů 752, 8:30 
– 13:30 hodin

2. 2.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

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

16. 2.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

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

Sobota 3. 2. v 19.00 hodin
Tradiční Lašský bál

velký sál Kulturního domu VP
K tanci a poslechu hraje skupina Rytmus 

a cimbálová muzika Slezan.
Pátek 9. 2.

Karneval MŠ Beruška 
ul. Olbrachtova F-M,

velký sál KD VP.
Neděle 11. 2. v 9.00 hodin

Výroční schůze Českého rybářského svazu
Pondělí 12. 2.

Přednáška MUDr. Kováře
pro žáky středních škol

velký sál KD VP
Pátek 16. 2.

Karneval MŠ Beruška
ul. Nad Lipinou FM

velký sál KD VP

1. 2. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
2. 2. pátek FUCKING DANCING 
DALŠÍ SKVĚLÁ HOPOVÁ AKCIČKA A DJ DANIELL
3. 2. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJ CORPSE GRINDER A VEČER PLNÝ TVRDÉ MUZIKY
5. 2. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
7. 2. středa ALTERNATIV MUSIC – VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHOBILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE - PIV-
KO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
8. 2. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
9. 2. pátek JAMES BROWN - PROFIL
VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA SOULOVOU LEGENDU, DO YOU FEEL GOOD?
10. 2. sobota WHIZZ vs MESSAROSH
WHIZZ vs MESSAROSH OPĚT PO ROCE PO BELGII JE NA ŘADĚ FRANCIE A JEJÍ 
ZÁSTUPCE RIDE ONE!!! + SUPPORT: MKTbros + EXT-DUST AND GUEST…
12. 2. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
14. 2. středa ALTERNATIV MUSIC – VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHOBILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE - PIV-
KO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
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
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Výuka angličtiny pro začátečníky a 

mírně pokročilé s využitím nejnověj-

ší multimediální výpočetní techniky.

ANGLIČT INAANGLIČT INA

Cena:
950,- Kč / 12 lekcí

Výuka v malých skupinkách!!! Doučování pro žáky ZŠ.

VOLEJTE: +420 603 118 304
daniela.bystricanova@centrum.cz
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