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Vážení spoluobčané,
už je to rok, co se přes Vysoké Tatry 

přehnala ničivá vichřice a změnila Tatry 
k nepoznání. Škody na lesních porostech 
snad nelze ani vyčíslit a odborníci odhadu-
jí jejich obnovu minimálně na 15 let.

Naše město se tehdy přidalo k desít-
kám dalších sponzorů, kteří finančními 
prostředky chtěli pomoci co nejrychleji 
napáchané škody odstranit. Zastupitelstvo 
našeho města v prosinci 2004 rozhodlo o daru ve výši 100.000,- Kč.

Primátor města Vysoké Tatry Ján Mokoš pozval sponzory na 
sobotu 19. 11. 2005 do Starého Smokovce k slavnostnímu odha-
lení pamětního místa této přírodní katastrofy s ústředním mottem: 
„Nie činnosť prírody, ale nečinnosť človeka je katastrofou“. Památ-
ným monumentem se stal strom, který je symbolem zničeného 
lesa, jednotlivé jeho větve spojené pomocí lan „balancují“ ve vět-
ru a jsou vyjádřením snahy lidí o obnovu lesa. Kruhový prostor 
památníku lemují dvě řady kamenných stěn se jmény sponzorů  
Tater – najdeme zde i město Frýdek-Místek. Směr ničivého větru 
je vyznačen svítidly v dlažbě, které pokračují v pomyslných osách 
přilehlého chodníku.

Jménem primátora města Vysoké Tatry předávám jeho poděko-
vání nejen zastupitelům našeho města, kteří podpořili schválení daru, 
ale i vám všem ostatním, kteří jste přispěli zasíláním SMS zpráv i 
jinak. Věřím, že Tatry se opět stanou pro nás vyhledávanou turistic-
kou oblastí.            Eva Richtrová

Radnice absolvovala několik Hovorů s občany
Frýdecko-místecká radnice

naplánovala ke konci roku 
několik setkání s občany, které 
byly realizovány v jednotlivých 
místních částech s těmi zástup-
ci vedení radnice, kteří mají 
příslušné lokality ve své působ-
nosti. Nejsilnější složení bylo k 
dispozici lidem, kteří přišli do 
místeckého Národního domu.

Protože nikdo z přítomných 
nechtěl diskuzi rozproudit, ujal 
se nejprve slova místostarosta 
Miroslav Dokoupil, který poho-
vořil o investicích ve městě. Lidé 
se tak dozvěděli, že rekonstruk-
ce víceúčelové sportovní haly 
bude probíhat ve třech etapách 
nebo že stále mají možnost 
podávat návrhy k územnímu 
plánu. „Chtěl bych zdůraznit, 
že u aquaparku na Olešné v 
žádném případě nejde o černou 
stavbu, vše bylo postaveno v 
souladu se stavebním povole-
ním, takže pojem černá stavba 
je v této souvislosti lživý. Jedná 
se pouze o pokusy znehodnotit 
naši práci, vyvolat paniku a šířit 
poplašné zprávy,“ sdělil mís-
tostarosta, který také ujistil, že 
dluhová služba města se zlep-

šuje a radnice bude na konci 
volebního období předána v 
lepším finančním stavu než na 
jeho začátku. 

Místostarosta Ivan Vrba 
seznámil s širokou nabídkou 
sociálních služeb. „Hlavním 
cílem je zabezpečit pro naše 
seniory dostatek míst v jednot-
livých zařízeních,“ prohlásil. 
Místostarosta Petr Cvik se pak 
znovu vrátil k tématu přesu-
nu autobusového stanoviště. 
„Všude je jednoznačný trend 
spojovat autobusové stanoviště 
s vlakovým nádražím. Obavy 
o zhoršení dostupnosti nejsou 
opodstatněné, protože normální 
linka bude na stávající stano-
viště stále zajíždět,“ uvedl Petr 
Cvik. Současně přiblížil inves-
tici do kryté části aquaparku a 
ohradil se vůči fámám opozice, 
že těmito investicemi je ohrožen 
běžný provoz města, například 
údržba a opravy komunikací.

Nošovická zóna
Starostka Eva Richtrová přib-

lížila, jakým způsobem je město 
vtaženo do vyjednávacích aktivit 
ohledně nošovické průmyslové 

zóny. „Dali jsme kraji tři miliony 
korun z městské pokladny, ale 
ten s výkupy pozemků poněkud 
zaspal. Jsme však nápomocni 
při hledání ubytovacích kapa-
cit ve městě, jsme připraveni 
nabídnout i prostory pro pří-
padné přechodné uskladnění 
věcí lidí, kteří se mají do konce 
března z rodinných domků v 
Nošovicích vystěhovat,“ řekla 
starostka, která také prozradila, 
že od září by měla být ve měs-
tě díky VOŠ Goodwill pobočka 
vysoké školy hotelového mana-
gementu kyperského partnera 
školy. „Vysoké školství chceme 
do města přivést i do budovy 
bývalé zdravotní školy, kde 
by měla vzniknout i městská 
galerie, protože si myslíme, že 
máme dostatek místních uměl-
ců, kterým můžeme dát prostor,“ 
doplnil místostarosta Cvik, který 
odpovídal i na otázku další per-
spektivy místního tržiště. „Stán-
ky už je problém pronajímat, 
takže máme studii na moderněj-
ší řešení tohoto prostoru, kde by 
měl v budoucnu vzniknout poly-
funkční dům na úrovni kamen-
ných obchodů.“

Střety s opozicí
Vedení města muselo také 

odpovídat na to, proč se výraz-
něji nebrání invektivám v opozič-
ním zpravodaji. „Nelze tu tiskovi-
nu zakázat? Vždyť je to ostuda 
sedmdesátitisícového města! 
Komunální politika by měla být o 
spolupráci stran, a ne to, co se 
předvádí. Přitom ta skupinka z 
ODS už ukázala, co umí, hlavně 
v Moravia bance. Dneska město 
jen kvete, byl vybudován aqua-
park, který oni kritizují, a stejně 
se tam chodí koupat. Jestli by 
nám měli tito lidé zase vládnout, 

tak Pánbůh s námi a zlé pryč!“ 
durdil se jeden z přítomných 
občanů. „My se nemíníme snížit 
na jejich úroveň a spoléháme 
na to, že lidé, co tu bydlí, chodí 
s očima otevřenýma a udělají si 
obrázek sami, že neděláme nic, 
co by městu mělo škodit,“ rea-
govala starostka Eva Richtrová. 
„My prostě nechceme na výpa-
dy reagovat ve stejném duchu. 
Chceme politiku pro lidi, a ne 
neustále ideologizovat jako ve 
vysoké politice. To na komunál-
ní úroveň prostě nepatří,“ doplnil 
místostarosta Petr Cvik.     (pp)

HOVORY S OBČANY: V Národním domě bylo lidem k dispozici kom-
pletní vedení města.    Foto: Petr Pavelka

MONUMENT: Frýdek-Místek je v Tatrách natrvalo zapsán. Foto: Archiv

Projekty spojené s městem 
Frýdek-Místek dokázaly znovu 
uspět v programu Občanská 
volba společnosti Plzeňský 
Prazdroj, který je jedinečným 
sponzorským projektem, v rám-
ci kterého o rozdělení financí 
rozhodují samotní občané.

Město například získá ultra-
zvukový digitální přístroj, na který 
byla uvolněna částka ve výši půl 
milionu korun, dalšího příspěv-
ku na dokončení rekonstrukce 
zahrady se dočká Centrum pro 
mentálně postiženou mládež, 
trpělivost se vyplatila Spolku přá-
tel Frýdku-Místku, který po loň-
ském neúspěchu tentokrát získá 
více než 150 tisíc korun, finanční 
injekci v řádu desetitisíců obdrží 
také Beskydská šachová škola, 
která šachovou hrou rozvíjí osob-
nost dětí. Škola života se může 
těšit na 70 tisíc korun, které 
pomohou zorganizovat videofes-
tival S vámi nás baví svět, uspěl 
také projekt Města Frýdek-Mís-
tek pod názvem Muzikáč, jehož 
cílem je pomoci hudební výchově 

Úspěch města v Občanské volbě
v základních školách a dalších 
školských zařízeních. „Jsem 
velice ráda, že do Frýdku-Míst-
ku poputuje tak štědrá podpora, 
obzvláště mě těší, že peníze, 
konkrétně 200 tisíc korun, získá 
také Centrum kulturního života 

v městské části Frýdku-Místku 
Skalici, protože tento projekt 
se stal Projektem Rady repre-
zentantů,“ řekla starostka Eva 
Richtrová, která je členem Rady 
reprezentantů tohoto unikátního 
projektu.         (pp)
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krátce Zástupci města položili kytici obětem komunistického násilí

Starostka Eva Richtrová, 
místostarostové Petr Cvik a 
Ivan Vrba uctili v předvečer 
státního svátku 17. listo-
padu kyticí oběti komunis-

tického násilí u pomníku v 
budově bývalého okresního 
úřadu v Místku.

„Vzpomínková akce se usku-
tečnila i vloni, myslím si, že je 

UCTĚNÍ VÝROČÍ: Starostka Eva Richtrová, místostarostové Ivan 
Vrba a Petr Cvik uctili výročí 17. listopadu.

to na místě. Není pochyb o tom, 
že se jednalo o historicky velmi 
důležitou událost, která ovlivni-
la životy nás všech,“ pozname-
nal Petr Cvik.

„Dnešním dnem vzpomíná-
me nejen na 17. listopad 1989, 
ale i 17. listopad 1939, kdy naši 
občané čelili útlaku ze strany 
německých okupantů. Před 16 
lety zkolaboval komunistický 
režim a to je pro naši historii 
zcela zásadní,“ poznamena-
la starostka Eva Richtrová a 
dodala, že pro ni samotnou má 
toto datum osobní a bohužel 
smutný význam také proto, že jí 
zemřel otec. „O dění na Národ-
ní třídě jsem se dozvěděla až 
z rádia v Košicích, kam jsem 
za tatínkem přijela. Následné 

dění mě pak úplně pohltilo a po 
návratu do Frýdku-Místku jsem 
se účastnila akcí na náměstí,“ 
vzpomíná starostka.

Sametovou revoluci prožíval 
místostarosta Petr Cvik jako 
student gymnázia v Žamberku, 
kde tehdy bydlel. „Byla to pro nás 
úplně nová situace. Studenti se 
rychle zaktivizovali a začali jezdit 
do Prahy,“ řekl Cvik.

Uctít státní svátek přišel také 
místostarosta Ivan Vrba (KSČM). 
„Situace v roce 1989 už byla neu-
držitelná, muselo se něco stát,“ 
uvedl místostarosta Ivan Vrba.

Je smutné, že 17. listopad 
sem nepřišel uctít nikdo z dal-
ších politických stran, přestože 
byly obeslány všechny politic-
ké kluby.        (pp)

Aktualizace žádostí
Městský úřad Frýdek-Místek, 

odbor sociálních služeb a zdra-
votnictví, upozorňuje všechny 
žadatele, kteří již mají poda-
nou žádost o přidělení bytu v 
Domech s pečovatelskou služ-
bou a Penzionu pro důchodce, 
aby se během měsíce prosince 
dostavili v úřední dny: pondělí a 
středu (v době od 8.00 do 17.00 
h) a ve čtvrtek (v době od 13.00 
do 15.00 h) do kanceláře odboru 
sociálních služeb a zdravotnictví, 
ul. Radniční 1149, 1. poschodí, 
kancelář č. 203 a 205 k aktua-
lizaci svých žádostí. Aktualiza-
ce se nevztahuje na žádosti o 
umístění v Domově důchodců 
ve Frýdku-Místku.

Opis vodoměrů
V termínu od 5. do 13. pro-

since bude v místní části Chle-
bovice prováděn pravidelný opis 
vodoměrů pracovníky akciové 
společnosti SmVaK Ostrava. 

Tip na dárek
Beskydské informační cen-

trum, které najdete na místec-
kém náměstí a ve Frýdku na 
vlakovém nádraží, přichází před 
Vánocemi se zajímavým tipem 
na dárek. Za cenu 99 korun 
můžete pro své blízké získat 
Turistický průvodce Beskydy – 
východ, v němž najdete slevové 
kupony v celkové hodnotě dvou 
tisíc korun.

Den otevřených dveří
s módní přehlídkou

Střední odborná škola 
řemesel a podnikání a Střední 
odborné učiliště Frýdek-Místek, 
ulice Potoční, zvou zájemce na 
den otevřených dveří, který se 
uskuteční 9. prosince s menšími 
módními přehlídkami vlastních 
atraktivních modelů studentek. 
Začátky v časech: 9.30, 11.00., 
12.30, 14.00, a 15.00 hodin.

Výstava na radnici 
V hlavní budově Městského 

úřadu Frýdek-Místek na Radniční 
ulici vystavuje až dokonce roku 
své malby Rudolf Staszko, který 
zde prezentuje výjevy z Frýdku-
-Místku. Výstava je prodejní.

Výkres je vstupenka
Členové včelařského kroužku 

připravili pro všechny děti 4. pro-
since akci Odpoledne s včelaří-
ky, která se bude konat v Domě 
včelařů Fojtství v Chlebovicích 
od 14 hodin. Děti i jejich rodi-
če si budou moci prohlédnout 
včelařské muzeum, zhlédnout 
videoprojekci o včelách, vyzkou-
šet si zdobení perníčků a vyro-
bit si vánoční ozdobu či svíčku. 
Vstupenkou bude vlastnoručně 
nakreslený obrázek ze života 
včel na výkresu A4.        (pp)

Přijďte na Čertování s Mikulášem
Společnost Sportplex Frý-

dek-Místek srdečně všechny 
zve do víceúčelové sportov-
ní haly ve Frýdku-Místku na 
zábavnou akci pro děti Čerto-
vání s Mikulášem aneb miku-
lášská nadílka, která se koná v 
pátek 2. prosince od 17 hodin.

„V programu nejen na ledě 
jsou připraveny soutěže, hry a 
diskotéka na bruslích, zakon-
čená mikulášskou nadílkou pro 
děti. Soutěžním podvečerem 
bude provázet paní Lena Freiová 
se skupinou Charlie team. Vstup-
né na akci je řešeno netradičním 
způsobem, jehož cílem je hlavně 

motivace ke třídění odpadu,“ 
sdělila tisková mluvčí Městského 
úřadu Frýdek-Místek Kateřina 
Piechowicz. Kdo se chce akce 
zúčastnit, musí si připravit kilo 
sběrového papíru nebo tři kusy 
nevratných skleněných lahví  
nebo dvoulitrových PET lahví. 
Dovnitř se zájemci dostanou 
dokonce i s několika vyřazenými 
bateriemi či monočlánky.

Na organizaci předvánoč-
ního programu se dále podílejí 
městské společnosti DISTEP, 
Frýdecká skládka a TS. Těšíme 
se na vaši návštěvu v předvá-
nočním čase.       (pp)

Vánoční strom
Město Frýdek-Místek již 

obdrželo „Osvědčení o datu při-
jetí oznámení o konání veřejné 
sbírky“ z Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje se sídlem v 
Ostravě. Tradiční veřejnou sbírku 
může vyhlásit na období od prv-
ního do posledního prosince.

Peněžní prostředky je 
možné zasílat i na č. ú. 86-
5853760207/0100, variabilní 
symbol 2321 Komerční banka 
a.s., Nádražní č.p. 1087, Frý-
dek-Místek.

„Účelem je tentokrát získání 
peněžitých prostředků pro Sou-
kromou speciální mateřskou školu 
pro děti alergické a oslabené, a to 
na pořízení nábytku a zdravotních 
pomůcek vhodných pro léčbu 
respiračních onemocnění pro děti 
předškolního věku,“ vysvětlila sta-
rostka Eva Richtrová.        (pp)

Přineste si zvoneček,
rozsvítíme stromeček

Všem žákyním a žákům 
základních škol a dětem 
mateřských škol je určena 
akce s názvem Přineste si 
zvoneček, rozsvítíme stro-
meček. Pěkně se to rýmuje a 
pořadatelé věří, že si zúčast-
nění budou notovat i v dal-
ších věcech.

Akci připravuje TS a.s., spo-
lečnost poskytující technické 
služby ve Frýdku-Místku, ve spo-
lupráci s městem Frýdek-Místek, 
občanským sdružením Místecké 
náměstí a reklamní agenturou 
Orange na úterý 6. prosince od 
16 hodin na místeckém náměstí.

„Společně s těmi, co přijdou, 
rozsvítíme vánoční strom, který 
je zde každoročně instalován a 
který poprvé v letošním roce bude 
bohatší o ozdoby vyrobené dětmi. 
Jedno z přítomných dětí bude mít 
tu poctu, že z rukou starostky Evy 
Richtrové převezme symbolický 
klíč přicházejících Vánoc, kterým 
rozsvítí nejen vánoční stromeček, 
ale zároveň poprvé v novodobých 
dějinách v daném okamžiku i 
vánočními světelnými efekty 
vyzdobené město Frýdek-Místek, 
a to bez odborné pomoci pra-

covníků společnosti TS,“ sdělila 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Kateřina Piechowicz.

Na všechny kromě tohoto 
slavnostního okamžiku čeká 
téměř dvouhodinový program, 
v rámci kterého moderátorky 
přivítají Mikuláše, čerta a andě-
la, vystoupí skupina Šuba Duba 
Band, historická skupina Keltik, 
soubor Ostravička a další.

„Pevně věříme, že se akce 
vydaří, a budeme rádi, když si 
všichni s sebou donesou jakýkoliv 
zvoneček, kterým ještě více zná-
sobíme atmosféru přicházejících 
nejkrásnějších svátků v roce,“ 
vybízí místostarosta Petr Cvik.

TS a.s., která se na akci podí-
lí, připravila ještě jednu akci s 
duchem Vánoc. Jedná se o sou-
těž, jejíž pravidla naleznete na 
webových stránkách společnosti 
na adrese www.tsfm.cz. Soutěž 
je věnována tématice vánoční 
výzdoby města, kterou technické 
služby každoročně zajišťují, a 
pokud odpovíte správně na uve-
dené otázky a vyplníte kolonku 
se svou adresou, můžete se těšit 
na hodnotný dárek, který vám 
bude následně zaslán.        (pp)

Vánoční kamion znovu dorazí

Mnoho zábavy, radosti a 
dárků přinesla loňská akce 
Vánoční kamion na frýdec-
kém náměstí, kterou uspořá-
dala radnice ve spolupráci s 
Coca-Colou. A protože dob-
rá věc se dá opakovat, věr-
ná kopie tahače, kterou děti 

znají z televizních reklam, 
dorazí do města znovu v 
pondělí 12. prosince.

Protože loni se Frýdek-Mís-
tek odvděčil pořadatelům nad-
průměrnou návštěvností, akce 
je letos naplánována na delší 
čas. Zábavní program začne už 
od 13 hodin, kamion přifrčí o dvě 
hodiny později a akce potrvá až 
do večerních hodin. V jejím prů-
běhu budou děti přesvědčovat, 
že si zaslouží odměnu, zava-
zováním tkaniček u obrovských 
Santových botek, Santa Claus 
se nechá fotografovat, zábavu 
slibuje karaoke, bystré hlavy 
budou mít šanci získat skvělé 
ceny a v Santově směnárně 
bude možno vyměnit uzávěry od 
coly za perfektní dárečky. Nene-
chejte si to ujít!        (pp) 

SANTA CLAUS: Přijede už 12. prosince.   Foto: Petr Pavelka
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městská policieMístostarosta Petr Cvik vyrazil mezi studenty
Místostarosta Petr Cvik se 

nebál vyrazit do studentského 
„Kotle“. Ne poprvé pobesedo-
val se středoškoláky a tento-
krát zamířil na půdu Obchodní 
akademie Frýdek-Místek.

„Většina studentů v tomto 
městě žije a chodí s otevřenýma 
očima. I tito mladí lidé jsou obča-
ny města a mají své připomínky a 
nápady, co tady zlepšit nebo co 
nám zde chybí. My potřebujeme 
zpětnou vazbu od občanů všech 
věkových kategorií,“ vysvětluje 
důvod této aktivity Petr Cvik, na 
kterého čekaly v tělocvičně školy 
třetí i čtvrté ročníky. Místostaros-
ta je například upozornil, že do 
konce roku bude osvětlen areál 
vybudovaného skateparku pod 
estakádou, aby zde vyznavači 
kolečkových sportů mohli trávit 
více času i v době, kdy se dříve 
stmívá. Probral se studenty a 
jejich pedagogy téma obchva-
tu, přiblížil plánovanou trasu a 
harmonogram prací. „Obchvat 
je pro město naprosto zásadní,“ 
zdůraznil. Dále vysvětlil okolnos-

ti výstavby nového autobusové-
ho stanoviště, postoj k vybudo-
vání psího útulku a další témata, 
která studenty zajímala. Učitelé 
obchodní akademie si posteskli, 
že by potřebovali lepší podmín-
ky pro venkovní sportování, ale 
nenalezli souhlasnou podporu 
ani u studentů, ani u místosta-
rosty. Zřizovatelem obchodní 
akademie totiž není město, ale 
kraj. „Nicméně u sedmé základ-
ní školy v budoucnu plánujeme 
atletický areál, což od vás není 
zase tak daleko, takže byste 
mohli na jeho využití spolupra-
covat,“ nadhodil. 

Studenti se nejprve ostýchali, 
ale ke konci hodinové besedy 
se už nebáli zeptat skutečně 
na všechno, dokonce vyslovili 
podezření na korupci policistů. 
„Musíte rozlišit policii státní a 
městskou, ale všichni mají čísla 
k identifikaci, a pokud upozor-
níte na konkrétní problém, jistě 
to bude prošetřeno.“ Padl také 
dotaz, proč je ve městě málo klu-
bů, hodně hospod a co se s tím 

dá dělat. „Bohužel 
toto je něco, co 
nedokážeme ovlivnit. 
Hospody se většinou 
nacházejí v sou-
kromých objektech 
a my nemůžeme 
vlastníkům těchto 
prostor určovat, co si 
v nich mají zřídit. To 
bychom udělali krok 
zpět. V budoucnu ale 
chceme řešit osud 
Kina Petra Bezruče, 
které už není výdě-
lečné. Chodí sem 
málo lidí, spousta z 
nich jezdí do Ostravy. 
Já osobně podporuji 
představu přebudo-
vání objektu kina na 
klubové zázemí pro 
mládež,“ odpovídal místostarosta.         (pp)

MEZI STUDENTY: Místostarosta Petr Cvik nav-
štívil obchodní akademii.    Foto: Petr Pavelka

Porušení zastupitelského slibu?
Někteří frýdecko-místečtí 

zastupitelé současně vykoná-
vají funkci v krajském zastu-
pitelstvu. Jak se ukazuje, ne 
všichni si dokážou podržet 
konzistentní názor na obou 
úrovních nebo prostě politika-
ří na úkor prospěchu města.

Na 6. zasedání Zastupitel-
stva Moravskoslezského kraje, 
které se konalo 29. září, byly 
mimo jiné schváleny projekty, 
navržené pro financování v 
rámci 4. kola výzvy Společného 
regionálního operačního progra-
mu, (SROP). V tomto materiálu 
č. 81 byl také schválen projekt 
výstavby nového autobusové-
ho nádraží ve Frýdku-Místku s 
návrhem dotace ve výši 24 623 
766,- Kč. Pro schválení přidělení 
dotace hlasovali všichni krajští 
zastupitelé z Frýdku-Místku a 
blízkého okolí, tedy i zastupitelé 
z ODS Dalibor Hrabec, Rafael 
Kučík a Jan Janásek. 

Na 22. zasedání Zastupitel-
stva města Frýdek-Místek, které 
se konalo dne 7. listopadu, byl 
předložen materiál č. 3 – Pře-
místění autobusového nádraží 

(ČSAD). Mělo se rozhodnout o 
závazku města Frýdek-Místek 
k výstavbě nového autobuso-
vého nádraží ve Frýdku-Místku 
s využitím prostředků z dotace 
ze SROP ve výši 24 623 766,- 
Kč. Při hlasování však zastupitel 
města za ODS Dalibor Hrabec 
použití finančních prostředků ze 
SROP svým hlasem nepodpořil, 
Jan Janásek nebyl přítomen, ale 
zřejmě i on by se držel stranické 
linie, protože pro návrh nehlaso-
val z ODS nikdo.

„Proč Dalibor Hrabec poskyt-
nutí dotace na výstavbu auto-
busového nádraží ve Frýdku-
-Místku na kraji podpořil, ale 
následně na zastupitelstvu města 
nepodpořil, není povinen obča-
nům města zdůvodňovat. Dalibor 
Hrabec se totiž rozhoduje v sou-
ladu se svým slibem, že ´svou 
funkci bude vykonávat svědomi-
tě, v zájmu města a jeho občanů´ 
a není přitom vázán žádnými pří-
kazy,“ komentuje ironicky tento 
případ místostarosta Ivan Vrba, 
který rovněž sedí v zastupitelstvu 
města i kraje, ale hlasoval v obou 
lavicích v souladu.                (pp)

Další agresor
6. 11. v sedm večer si strážní-

ci připsali další zásah do kolonky 
rodinných neshod. Zakročovali 
na základě telefonického ozná-
mení na ulici Pekařská proti 
silně opilému třiačtyřicetiletému 
O. R. z Frýdku-Místku, který 
ve svém stavu opilosti fyzicky 
napadl svou manželku a poté 
i svého syna, jenž se snažil 
svou matku chránit. Vzhledem k 
tomu, že mezi rodinnými přísluš-
níky došlo k fyzickému násilí, 
strážníci převezli ve spolupráci 
s republikovými kolegy agresiv-
ního muže nejdříve k ošetření 
na traumatologickou ambulanci 
ve frýdecké nemocnici a poté 
jej umístili o pár metrů vedle k 
vystřízlivění.

Volali „rychlou“
8. 11. byli strážníci Městské 

policie Frýdek-Místek nuceni 
přivolat vzhledem k zjištěnému 
zdravotnímu stavu dvou osob 
rychlou záchrannou službu. 
Hlavní roli přitom jako obvykle 
hrál alkohol. Nejprve v půl čtvr-
té na ulici Staroměstská hlídka 
zjistila u prodejny Billa na zemi 
ležící silně opilou osmapadesá-
tiletou I. P. z Frýdku-Místku. O 
necelé dvě hodiny na ulici Bavl-
nářská byl na základě telefonní-
ho oznámení nalezen podnapilý 
dvaačtyřicetiletý P. Š. rovněž z 
Frýdku-Místku, který se vlivem 
svého stavu podnapilosti při 
pádu na zem uhodil do hlavy. I 
k tomuto případu byla zavolána 
lékařská pomoc a o podnapilého 
muže bylo odborně postaráno.

Rozhazoval odpadky
15. 11. ve tři ráno zaregistro-

vala hotovostní hlídka Městské 
policie Frýdek-Místek na ulici 
Krátká, jen pár metrů od své 
služebny, třiadvacetiletého D. 
Ž. z Frýdku-Místku, který v silně 
podnapilém stavu řvaním rušil 
noční klid a rozhazoval odpadky 
z popelnic. Vzhledem k tomu, 
že se mladík odmítal uklidnit a 
upustit od svého protiprávního 
jednání, musel putovat k vystříz-
livění na frýdeckou záchytku. 
Při propouštění byl přestupce 
vyřešen blokovou pokutou maxi-
mální výše.

Vyhrožoval ženě
19. 11. v půl desáté večer 

hlídka na základě telefonického 
oznámení vyjela na ulici Třanov-
ského, kde zasáhla proti třicetile-
tému D. K., který v silně podna-
pilém stavu vyhrožoval manželce 
fyzickou a majetkovou újmou. 
Jelikož se muž odmítal uklidnit i 
v přítomnosti strážníků, nezbylo 
než mu na příslušných místech 
podat utišující prostředky.     (pp)

Zima je problém bezdomovců
23. listopadu Městská poli-

cie Frýdek-Místek na základě 
telefonického oznámení nalez-
la mrtvého dvaašedesátileté-
ho bezdomovce F. P. ležícího 
na lavičce točny městské 
hromadné dopravy na ulici 
Frýdlantská. Muž s největší 
pravděpodobností zemřel na 
následky silného podchlazení. 
Celá záležitost byla na místě 
předána příslušníkům Policie 
České republiky k došetření. 

Na zasedání rady města se k 
této záležitosti radní vrátili a hle-
dali řešení, jak takovým přípa-
dům zabránit. V zimních měsí-
cích se totiž bezdomovci stávají 

ohroženou skupinou lidí. „Snaží-
me se monitorovat jejich pohyb, 
a pokud možno je přimět, aby 
využívali přístřeší. Každá noc by 
pro ně mohla být ta poslední,“ 
upozornil radní Miroslav Adam. 

Ve Frýdku-Místku je celkem 
92 evidovaných bezdomovců. 
„Každému jsme vysvětlili, že je 
ve městě zařízení zvané Bethel, 
kde mohou bydlet nebo třeba 
jen přespat v největších mra-
zech. O této možnosti vědí a 
my jim ji budeme opět nabízet. 
Samozřejmě tyto občany musí-
me v zimě více hlídat,“ doplnil 
zástupce ředitele městské poli-
cie Dalibor Volný.       (pp)

Exkurze v domově důchodců
V rámci  IX. ostravských 

Gerontologických dnů byla v 
Domově důchodců Frýdek-
Místek, příspěvkové organizaci 
města Frýdek-Místek, na ul. 28. 
října v Místku pořádána exkurze 
pro účastníky tohoto kongresu. 

„Bylo pro nás velikou ctí, že 
z mnoha sociálních zařízení 
Moravskoslezského kra-
je bylo vybráno právě to 
naše. Příležitosti sezná-
mit se s naším zařízením 
využilo na sto účastníků 
z celé republiky, kteří jej 
hodnotili jako jedno z nej-
lepších, které měli mož-
nost navštívit v posled-
ních letech,“ pochlubil se 
ředitel domova důchodců 
Milan Novák.  

Pro hosty obyvatelé 
domova připravili slavnost-
ní uvítání ve staročeských 
krojích. Každý návštěvník 
si na památku odnášel 
„knoflík pro štěstí“ vyrobe-
ný klienty, letáček prezen-
tující zařízení a poskytova-

né služby. „Součástí připraveného 
programu byla rovněž výstavka 
výrobků pocházejících z dílen, 
kde s oblibou a v hojné míře tráví 
naši senioři svůj volný čas. Náv-
štěvníci odcházeli plni dojmů z 
našeho domova a jak obyvatelé, 
tak personál, byli potěšeni jejich 
zájmem,“ řekl Milan Novák.   (pp) 

DOMOV DŮCHODCŮ: Chlouba města.
Foto: Petr Pavelka

V pondělí 12. prosince 
se naposledy v tomto roce 
sejdou frýdecko-místečtí 
zastupitelé, jejichž hlavním 
úkolem bude schválit roz-
počet města pro příští rok i 
nasměrovat zbývající finance 
roku letošního.

Zastupitelé se dále budou 
zabývat Fondem pomoci obča-
nům města Frýdku-Místku 
dotčeným výstavbou komunika-

Další zasedání zastupitelstva
ce R/48 v úseku nacházejícím se 
na katastrálních územích města, 
regulačním plánem Městské 
památkové zóny Frýdek a Mís-
tek, projektem regenerace pane-
lového sídliště Slezská i obecně 
závaznými vyhláškami.

Rozhodne se například o výši 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.        (pp)  
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Podzimní dny na „Osmičce“
Školní rok je v plném prou-

du. Učitelé učí, zkoušejí, opra-
vují a suplují. Žáci se neučí, zlo-
bí a opisují. Prostě škola jak má 
být. Staré kantorské heslo totiž 
zní: „Co nenaučíš do Vánoc, po 
Vánocích nedoženeš.“ I v tom-
to shonu, který je letos ještě 
„okořeněn“ přípravou školního 
vzdělávacího programu, si naši 
učitelé i žáci našli čas na někte-
ré zajímavé akce.

Práce na projektu Socrates 
– Comenius 1 se přehoupla do 
závěrečného třetího roku, ve 
kterém se naše „Osmička“ stala 
koordinátorem celého projek-
tu místo školy v Anglii, kde pro 
závažné zdravotní problémy 
ředitele nemohli v náročné čin-
nosti pokračovat. V podzimních 
měsících vytvářely děti čtyřjazyč-
né obrázkové slovníky na téma: 
pozdravy, školní potřeby a domá-
cí mazlíčci. V hodinách výtvarné 
výchovy malovaly obrázkovou 
část slovníku, v angličtině se 
učily vyhledávat slovíčka ve 
slovnících. Velmi je bavila práce 
s internetem, soutěžily, komu se 
dříve podaří najít hledaná slova 
v angličtině, španělštině a por-
tugalštině. V pracovních činnos-
tech je potom upravily do podoby 
kalendáře. Ty nejpovedenější 
jsme poslali našim španělským 
a portugalským přátelům. Další 
obrázkové slovníky zdobí třídy, 
chodby, ale také se užívají k 
rozšíření a upevnění slovní záso-
by. Velmi se těšíme na slovníky 
našich přátel z Portugalska a ze 
Španělska, hlavně jsme zvědavi 
na jejich pojetí češtiny. V násle-
dujících měsících budeme pátrat 
po historických legendách naše-
ho regionu, povídat si o slavných 
osobnostech současnosti, srov-
návat volně žijící zvířata a rost-
liny v jednotlivých partnerských 
zemích. Spolupráce bude oficiál-
ně ukončena v srpnu 2006, ale v 
našem přátelství, korespondenci 
a třeba i výměnných pobytech 
budeme určitě pokračovat. 

Žákovský parlament „Osmič-
ky“ uspořádal zajímavou akci s 
názvem „Logo“. V tento den před 
podzimními prázdninami přišli 

všichni naši žáci i učitelé obleče-
ni v barvách loga naší školy. Celé 
dopoledne jsme na chodbách 
naráželi na červenomodré moře, 
ve kterém bílé ostrůvky vytvářeli 
symbolicky pouze osmáci. Poča-
sí nám přálo, a proto se v deset 
hodin červenomodrobílé moře 
vylilo na školní dvůr, kde už bylo 
předkresleno obrovské barevné 
logo. Celou mořskou bouři se 
snažili za pomoci kolegů promě-
nit v živé logo moderátoři a orga-
nizátoři akce Lenka Šimková a 
Michal Milata, kteří z balkonu 
měli všech přibližně 800 účastní-
ků jako na dlani. A když se vlnění 
ustálilo, bylo to ohromující!

Smyslem akce nebylo jen se 
pobavit, což se nám povedlo, ale 
i stmelit nás všechny, žáky i uči-
tele „Osmičky“. Výsledek dopadl 
nad očekávání, všichni zúčastění 
byli nadšeni, včetně hostů z MŠ 
Beruška a zastupitelů města 
Peterborough z Velké Británie. 
Kromě jedinečných fotografií 
nám všem zůstala také nádher-
ná vzpomínka a chuť zkusit další 
netradiční akce ke zlepšení škol-
ního klimatu. 

Ukázkou dobré spolupráce 
mezi školou a rodiči je tradiční 
Vánoční jarmark. Do jeho přípravy 
se výrazně zapojili žáci, učitelé i 
rodiče. Kroužek Šikulka, vedený 
maminkami našich žáků, se v 
předjarmarečním období změnil na 
velkou dílnu, kde si svoje „zboží“ 
na jarmark vyrábí hned několik tříd 
najednou. Školní jarmark proběh-
ne 9. prosince. Jako poděkování 
rodičům za jejich celoroční péči 
připravují učitelé se žáky tradiční 
Vánoční koncert v kostele sv. Jana 
a Pavla v Místku. Ten bude již v 
čase opravdu vánočním, a to ve 
středu 21. prosince. Zajímavostí 
letošního koncertu budou jistě 
učitelsko-žákovská vystoupení, 
kantorská kapela, sólisté z řad 
učitelského sboru a celkově netra-
diční pojetí obsahu. 

Školní rok je v plném proudu 
a navzdory starému kantor-
skému heslu je jisté, že se ani 
po Novém roce na „Osmičce“ 
nezastaví. S přáním klidných 
Vánoc vedení „Osmičky“

Mladé návrhářky z Potoční znovu úspěšné
Velkým úspěchem pro 

mladé návrhářky ze Střední 
odborné školy řemesel a pod-
nikání a Středního odborného 
učilitě z Frýdku-Místku, ulice 
Potoční, skončil 17. ročník 
soutěže mladý módní tvůrce 
České republiky. 

Soutěž se konala 8. listopadu v 
Jihlavě pod záštitou ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy. 
Zúčastnilo se jí 29 středních škol 
z celé republiky, které předvedly 
celkem 112 kolekcí. Soutěž probí-
hala v osmi kategoriích – klasická 
mladá móda, volná mladá tvorba, 
společenské oděvy, sportovní 
oděvy, prádlo a plavky, umělecká 
oděvní tvorba, fantazijní tvorba a 
kategorie sponzora soutěže firmy 
Tiba. V porotách zasedala návr-
hářka OP Prostějov Bc. Vladimíra 
Antlová, ing. Alena Sedliská, pan 
Sedláček a jiní.

Modely z Potoční soutěžily 
v šesti kategoriích. Podařilo se 
jim v silné konkurenci obsadit 
skvělé 3. místo v kategorii fan-
tazijní tvorby s kolekcí nazvanou 
Slunce v okně. Tato kolekce je 
zhotovena ze žaluzií a žlutého 
šifonu podle návrhu talentované 
Pavly Sikorové ze 4. ročníku obo-
ru oděvnictví. Model byl zhotoven 
pod odborným dohledem učitelky 
odborného výcviku Věry Vaňko-
vé a pod výtvarným dohledem 
ing. Stanislavy Pasečné.

Vynikajícím úspěchem bylo
2. místo v kategorii sponzora sou-
těže firmy Tiba. Model byl navržen 
a ušit z materiálu, který firma roze-
slala přihlášeným školám. Jeho 
autorkou je Sandra Lachmanová, 
žákyně 1. ročníku oděvnictví. 
Byl vytvořen ze zelené potištěné 
tkaniny s květinovým motivem a 
doplněn oranžovými kuličkami. 

Sandra Lachmanová jej navrhla 
pod výtvarným vedením ing. Stani-
slavy Pasečné. Model ušily žáky-
ně na dílnách školy pod vedením
Bc. Ivy Dominíkové. Tento model, 
stejně jako ostatní kolekce, před-
vedly modelky z Potoční v chore-
ografii Mgr. Ireny Hencové.

Výborné umístění potvr-
zuje kvality návrhářek i jejich 
odborného vedení. Je dalším 
úspěchem školy z Potoční, jejíž 
modelky také zvítězily v celo-
státní soutěži Model Úlet 2005.

V novém roce 2006 změní 
škola svůj název na Střední ško-
la oděvní a obchodně podnikatel-
ská, Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace. Zároveň si připome-
ne 60. výročí svého vzniku. Osla-
vy s velkou módní přehlídkou a 
doprovodnými akcemi vyvrcholí  
9. února 2006 v Národním domě 
v Místku.      (wjav)

Návrh oceněný 3. místem v kategorii fantazijní.tvorby. Kolekci Slunce v okně navrhla Pavla Sikorová ze 4. ročníku.

Pedagogové si měnili zkušenosti 
se vzděláváním autistických dětí

První kazuistický seminář 
v Moravskoslezském kraji 
zaměřený na otázky výchovy 
a vzdělávání žáků s poru-
chami autistického spektra 
se konal ve Frýdku-Místku.

Speciální školy na ulici Pio-
nýrů ve Frýdku-Místku vzdě-
lávají žáky s poruchami autis-
tického spektra. Vzdělávání 
autistických dětí je velmi složité, 
protože povaha jejich poruchy si 
vyžaduje velice specializované 
metodické postupy a techniky, 
využívání specifických výuko-
vých prostředků je nezbytné k 
dosahování úspěchů ve výchov-
ně-vzdělávacím procesu.

Autismus je jednou z nej-
vážnějších poruch psychického 
vývoje. Je to vrozená porucha 
některých mozkových funkcí, 
která vzniká na neurobiologic-
kém podkladě. Psychický vývoj 
je narušen zvláště v oblasti 
komunikace, sociální interakce 
a představivosti. Průvodním pro-

jevem autismu jsou specifické 
projevy v chování. Osoby s poru-
chami autistického spektra mívají 
výrazné potíže ve vývoji řeči, v 
mezilidských vztazích a v oblasti 
sociálních dovedností. Autismus 
je porucha, nikoli nemoc, a jako 
taková je ovlivnitelná pouze 
komplexní starostlivostí o jedin-
ce zahrnující péči lékařskou, 
psychologickou, pedagogickou, 
sociální a materiálně technickou. 
Péči pedagogické byl zasvěcen 
náš kazuistický seminář.

V tomto školním roce vzdě-
láváme v našich Speciálních 
školách autistické žáky ve dvou 
speciálních třídách pro děti s 
poruchami autistického spektra a 
jeden žák je integrován v běžné 
třídě základní školy praktické. 
Jsme velmi rádi, že první kazuis-
tický seminář, který je zařazen 
do systému rozšiřujícího vzdělá-
vání pedagogů, kteří se zabývají 
výchovou a vzděláváním dětí 
s diagnózou autismus, byl dne

10. listopadu pořádán právě pod 
záštitou našich Speciálních škol. 
Je pro nás velkým vyzname-
náním, že si krajská metodička 
paní Mgr. Olšáková ze Speciálně 
pedagogického centra při Speci-
álních školách na ulici kpt. Vajdy 
v Ostravě-Zábřehu vybrala prá-
vě naše Speciální školy na ulici 
Pionýrů 767 ve Frýdku-Místku 
k uspořádání tohoto semináře, 
který byl prvním svého druhu v 
Moravskoslezském kraji. Semi-
náře se zúčastnilo třináct peda-
gogických pracovníků ze šesti 
školských zařízení, které vzdě-
lávají autistické žáky. Jednotliví 
speciální pedagogové prezen-
tovali v rámci semináře postupy 
při vzdělávání dětí s poruchami 
autistického spektra. Seminář byl 
pro všechny zúčastněné velkým 
přínosem, protože učitelé si moh-
li ověřit správnost používaných 
metodických postupů a vyměnit 
si zkušenosti z výchovně vzdělá-
vací činnosti autistických žáků.
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Odbor správy obecního majetku se 
člení na:

a) oddělení majetkoprávní
b) oddělení správy budov a bytového 

fondu
Úkoly v samostatné působnosti, 

které jsou odboru trvale svěřeny
oddělení majetkoprávní
v souladu se zákonem o obcích zabez-

pečuje výkon vlastnických práv a povin-
ností města, a to: 

výkon vlastnických práv a povinností 
města k budovám v majetku města;

výkon vlastnických práv a povinností 
města k pozemkům v majetku města;

vede evidenci movitého a nemovitého 
majetku města a zajišťuje jeho inventarizaci;

zabezpečuje podávání návrhů na zápi-
sy do katastru nemovitostí, popř. jiných 
návrhů tak, aby listy vlastnictví byly v 
aktuálním stavu;

eviduje a ukládá originály listin pro-
kazující vlastnictví nebo věcná práva k 
věcem, zejména nemovitým;

zajišťuje, popř. koordinuje činnosti 
související s nabýváním věcí do vlastnictví 
města v souladu s rozhodnutími orgánů 
města;

zajišťuje, popř. koordinuje činnosti 
související s převodem věcí z vlastnictví 
města v souladu s rozhodnutími orgánů 
města;

zajišťuje, popř. koordinuje činnos-
ti související s užíváním, pronájmem a 
výpůjčkou věcí;

zajišťuje, popř. koordinuje činnosti sou-
visející se zřizováním věcných břemen;

podílí se na činnostech souvisejících s 
předáním majetku příspěvkovým organi-
zacím do správy k jejich vlastnímu hospo-
dářskému využití;

zajišťuje vymáhání pohledávek vztahu-
jících se k obecnímu majetku; 

provádí kontrolní činnost na úseku 
hospodaření s majetkem města;

oddělení správy budov a bytového fondu
zajišťuje správu a údržbu bytového 

fondu města; 
zajišťuje správu a údržbu ostatních 

budov v majetku města, pokud nejsou 
spravovány jinými odbory pověřeného 
městského úřadu;

zajišťuje výkon činností na úseku hos-
podaření s byty;

zajišťuje provoz Přístřeší;
zajišťuje provoz městských ubytoven;
zajišťuje prodej obytných domů, bytů a 

nebytových prostor v souladu s podmín-
kami prodeje nemovitostí ve vlastnictví 
města schválenými zastupitelstvem měs-
ta (usnesení č. I/1.10 ze dne 1. 9. 1992);

zajišťuje vymáhání pohledávek vztahu-
jících se k obecním bytům;

zajišťuje vedení agendy pojištění a 
kontakt s příslušnou pojišťovnou, zajišťu-
je uzavření pojistných smluv a vyřizuje 
pojistné události;

Úkoly ve vztahu k výborům a komi-
sím orgánů města

Zabezpečuje organizačně-technické a 
administrativní práce, související s činností

majetkového výboru zastupitelstva 
města; 

komise pro majetkoprávní záležitosti; 
komise sociálně-bytové;
pracovní skupiny pro řešení pohledá-

vek města;
Vztah k rozpočtu města
zabezpečuje nakládání s prostředky 

svěřenými rozpisem rozpočtu města na 
příslušný rok;

spravuje fond pomoci občanům měs-
ta Frýdku-Místku dotčeným výstavbou 
komunikace R/48 v úseku nacházejícím 
se na katastrálních územích města;

Odbor správy obecního majetku 
nevykonává:

Úkoly v přenesené působnosti
Činnosti, které MěÚ F-M vykonává na 

základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
pro jinou obec

Činnosti, které MěÚ F-M vykonává na 
základě rozhodnutí krajského úřadu pro 
jinou obec

Přestupky a správní delikty, které MěÚ 
F-M projednává v 1. stupni

Věci, ve kterých je MěÚ F-M odvolacím 
orgánem nebo ve kterých rozhoduje na 
základě mimořádných opravných prostřed-
ků (včetně přestupků a správních deliktů)

PRONÁJEM BYTŮ
Kde občan žádá o pronájem bytu?
Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 

odbor správy obecního majetku, odděle-
ní správy budov a bytového fondu, kanc. 
č. 320 – sl. Katuše Pejhovská, telefonní 
číslo 558 609 181

Kdo může podat žádost o byt?
Žádost o byt může podat občan
- který je občanem České republiky
- musí mít trvalé bydliště na území 

města Frýdek-Místek
- v den podání žádosti musí dovršit 18 

let věku
- nesmí mít možnost užívat samostatně 

bytovou jednotku
- nesmí užívat neoprávněně obecní byt
- před podáním a po dobu vedení 

žádosti nesmí být v prodlení s placením 
peněžitých závazků vůči městu Frýdek-
-Místek.

Jaké doklady občan předkládá?
- občanský průkaz
Občan po předložení dokladů vyplní 

a podepíše formulář: Žádost o přidělení 
obecního bytu. 

Správní poplatky
Správní poplatky se nehradí.
Povinnosti občana po dobu vedení 

žádosti
Občan je povinen 
- oznamovat neprodleně zásadní změ-

ny v osobních údajích (příjmení, místo 
pobytu, počet osob)

- potvrdit písemně (popř. osobně) během 
měsíce ledna až března každého kalendář-
ního roku, že na vyřízení žádosti trvá.

Kdo rozhoduje o pronájmu bytu?
Rada města Frýdek-Místek rozhoduje 

o uzavření smlouvy o nájmu bytu.

VÝMĚNY BYTŮ, PŘECHOD NÁJMU 
BYTU, PODNÁJEM BYTU

Kde občan žádá o výměnu bytu, 
přechod nájmu bytu, podnájem bytu?

Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, oddělení 
správy budov a bytového fondu, kanc. č. 
320 - sl. Katuše Pejhovská, telefonní číslo 
558 609 181.

Jaké  doklady občan předkládá?
a) výměna bytu

- žádost o schválení dobrovolné výmě-
ny bytu – formulář

- občanský průkaz
- nájemní smlouvy k oběma bytům
b) přechod nájmu bytu
- žádost o přechod nájmu bytu dle § 

706-709 zák. č. 40/1964 Sb., občanský 
zák. – formulář

- občanský průkaz
- úmrtní list dosavadního nájemce 

nebo změnu trvalého bydliště dosavad-
ního nájemce

- nájemní smlouvu
c) podnájem bytu
- žádost o povolení podnájmu v obec-

ním bytě – formulář
Správní poplatky
Správní poplatky se nehradí.
Kdo rozhoduje o výměně bytu, pře-

chodu nájmu bytu a podnájmu bytu?
a) výměna bytu
Rada města Frýdek-Místek rozhoduje o 

udělení souhlasu k uzavřené dohodě o výmě-
ně bytů a o uzavření nájemní smlouvy k bytu.

b) přechod nájmu bytu
K přechodu nájmu bytu dochází, jsou-

-li splněny podmínky stanovené zák. č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, tzn., že 
Rada města Frýdek-Místek o přechodu 
nájmu nerozhoduje.

c) podnájem bytu
Rada města Frýdek-Místek vyslovuje 

souhlas s podnájmem bytu. 

MĚSTSKÉ UBYTOVNY
Kde jsou městské ubytovny?
- v objektu č.p. 1347, ul. Sokolská. Frý-

dek-Místek 
- v objektu č.p. 811, ul. Malý Kolore-

dov, Frýdek-Místek 
Kde získáte bližší informace?
Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 

odbor správy obecního majetku, oddělení 
správy budov a bytového fondu, kanc. č. 
320 – sl. Katuše Pejhovská, telefonní čís-
lo 558 609 181.

PŘÍSTŘEŠÍ
Kde je přístřeší?
V objektu č.p. 1345, ul. Míru ve Frýd-

ku-Místku.
Komu slouží? 
Přístřeší slouží k provizornímu ubyto-

vání občanů, zejména s trvalým pobytem 
na území města Frýdek-Místek.

Kde získáte bližší informace?
Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 

odbor správy obecního majetku, oddělení 
správy budov a bytového fondu, kanc. č. 
308 – p. Jakub Fridrich – telefonní číslo 
558 609 365. 

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Kde fyzická nebo právnická osoba 

žádá o pronájem nebytových prostor?
Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 

odbor správy obecního majetku, oddělení 
majetkoprávní, kanc. č. 311 – p. Radka 
Prihodová, telefonní číslo 558 609 174

Jaké doklady fyzická nebo právnic-
ká osoba předkládá?

a) fyzická osoba
 - občanský průkaz
 - živnostenský list
b) právnická osoba
 - výpis z obchodního rejstříku
 - živnostenský list

Odbor správy obecního majetku řeší nejen bytový fond

Vedoucí Odboru správy obecního 
majetku Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek Hana Kalužová dohlíží na majetek 
města v řádu miliard korun. Dá se 
vůbec přesně vyčíslit?

„Samozřejmě to číslo kolísá, město 
majetek získává nebo naopak za něj 
získává finance, které znovu  do majet-
ku města investuje, ale můžeme říct, že 
v současné době se hodnota movitého 
a nemovitého majetku města pohybuje v 
hodnotě přes tři a půl miliardy korun.“

Jednou ze stěžejních činností je 
správa bytového fondu. O kolik bytů 
se dnes město ještě stará a jaká je v 
této oblasti filozofie radnice? 

„Na základě zákona o majetku obcí se 
město v roce 1991 stalo vlastníkem 6700 
bytů, dneska ještě pořád vlastní 2240 bytů 
a momentálně zastupitelstvo schválilo pro-
dej domů na ulici Hasičská a Zd. Štěpánka. 
Radnice vyhlásila, že zhruba dva tisíce bytů 
si chce ponechat ve svém vlastnictví.“

Město však disponuje i jinými uby-
tovacími kapacitami. Které to jsou a 
komu jsou určeny?

„Město provozuje dvě ubytovny s kapa-
citou zhruba padesáti pokojů – na Sokol-
ské ulici a na Malém Koloredově, obě jsou 
určeny občanům města, kteří se krátkodo-
bě dostali do nepříznivé bytové situace. 
Přístřeší na ulici Míru slouží nepřizpůsobi-
vým občanům, je zde osm místností. Dru-
hé Přístřeší v Bahně od října loňského roku 
provozuje Slezská diakonie.“

Váš odbor mimo jiné také spravuje 
fond pomoci občanům města Frýdku-
-Místku dotčeným výstavbou komu-
nikace R/48 v úseku nacházejícím se 
na katastrálních územích města. Je již 
jeho použití aktuální?

„Už nám začínají chodit první žádosti 
o příspěvky z fondu. Ten byl založen pro 
zmenšení negativních dopadů spojených 
s výstavbou rychlostní komunikace.“ (pp)

ING. HANA KALUŽOVÁ: Vedoucí 
odboru správy obecního majetku.

Foto: Petr Pavelka

Správní poplatky
Správní poplatky se nehradí.
Kdo rozhoduje o pronájmu nebyto-

vých prostor?
Rada města Frýdek-Místek rozhoduje 

o uzavření smlouvy o nájmu nebytových 
prostor.

Kde získáte informace o nabídce 
nebytových prostor?

- na Městském úřadě Frýdek-Místek 
– úřední deska umístěná v I. NP (vedle 
informací)

(pokračování na straně 6)
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ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v 

suterénu domu č.p. 829, ul. Hlavní, k.ú. Místek na zákla-
dě výsledku „dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pronájmu garáží nacházejících 
se v objektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“, kte-
rý byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10. 
2001.

Den konání „Dražby“: 16. 1. 2006
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. 

Radniční 1148
- malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 14:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 829, ul. Hlav-

ní, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 17,80 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního 

ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- 
Kč/m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 12. 1. 2006 v 9:00 
hodin na místě samém.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, 
která nejpozději do okamžiku zahájení zápisu účastní-
ků k dražbě uhradila zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5.000,- Kč a která nejpozději při 
zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zaplace-
ní zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž 
zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé 
garáži – nebytovému prostoru, který je předmětem draž-
by (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 005).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 
174 nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v 
objektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zveřej-
něn na úřední desce umístěné v budově MěÚ Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se 

v suterénu domu č.p. 120, ul. Pod Školou, k.ú. Frýdek 
na základě výsledku „dražby výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve vlastnictví města Frýdek-
-Místek“, který byl schválen Radou města Frýdek-Místek 
dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 16. 1. 2006
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. 

Radniční 1148
- malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:30 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 120, ul. Pod 

Školou, k.ú. Frýdek.
Celková plocha garáže je 14,85 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního 

ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- 
Kč/m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 10. 1. 2006 v 9:00 
hodin na místě samém.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, 
která nejpozději do okamžiku zahájení zápisu účastní-
ků k dražbě uhradila zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5.000,- Kč a která nejpozději při 
zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zaplace-
ní zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž 
zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé 
garáži – nebytovému prostoru, který je předmětem draž-
by (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 002).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 
174 nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v 
objektech ve vlastnictví města Frýdek-Místek“ je zveřej-
něn na úřední desce umístěné v budově MěÚ Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v 

suterénu domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, k.ú. Místek 
na základě výsledku „dražby výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve vlastnictví Města Frýdek-
-Místek“, který byl schválen Radou města Frýdek-Místek 
dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 16. 1. 2006
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. 

Radniční 1148
- malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 146, ul. 

17.listopadu, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního 

ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- 
Kč/m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 6. 1. 2006 ve 14:00 
hodin na místě samém.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, 
která nejpozději do okamžiku zahájení zápisu účastní-
ků k dražbě uhradila zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5.000,- Kč a která nejpozději při 
zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zaplace-
ní zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž 
zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé 
garáži – nebytovému prostoru, který je předmětem draž-
by (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 006).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 
174 nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v 
objektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zveřej-
něn na úřední desce umístěné v budově MěÚ Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

(pokračování ze strany 5)
- na webových stránkách města Frý-

dek-Místek (www.frydekmistek.cz)  
- ve Zpravodaji Rady města F-M 

PRONÁJMY A PŘEVODY POZEMKŮ, 
ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH  BŘEMEN

Kde fyzická nebo právnická osoba 
žádá o pronájem a převod pozemku, o 
zřízení věcného břemene?

Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, oddělení 
majetkoprávní:  

kanc. č. 306 – Ing. Iva Šilarová, tele-
fonní číslo 558 609 175,

kanc. č. 310 – Ing. Roman Pokluda, 
telefonní číslo 558 609 173, 

kanc. č. 310 – p. Ivana Kovářová, tele-
fonní číslo 558 609 178, 

kanc. č. 304 – p. Martina Rečková, 
telefonní číslo 558 609 188

Jaké doklady fyzická nebo právnic-
ká osoba předkládá?

a) fyzická osoba
 - občanský průkaz
 - snímek pozemkové mapy
b) právnická osoba
 - výpis z obchodního rejstříku
 - snímek pozemkové mapy
Správní poplatky
Správní poplatky se nehradí.
Kdo rozhoduje o pronájmu a převodu 

pozemků, o zřizování věcných břemen?
a) Rada města Frýdek-Místek rozho-

duje o uzavření smlouvy o nájmu pozem-
ku a o zřízení věcného břemene

b) Zastupitelstvo města Frýdek-Místek 
rozhoduje o převodu pozemku.

Kde získáte informace o nabídce 

pozemků?
- na Městském úřadě Frýdek-Místek 

– úřední deska umístěná v I. NP (vedle 
informací)

- na webových stránkách města Frý-
dek-Místek (www.frydekmistek.cz)  

- ve Zpravodaji Rady města F-M 

PŘEVODY OBJEKTŮ 
Kde fyzická nebo právnická osoba 

žádá o převod objektu?
Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 

odbor správy obecního majetku, oddělení 
správy budov a bytového fondu, kancelář 
č. 304 – Ing. Jan Skarka, telefonní číslo 
558 609 172.

Jaké doklady fyzická nebo právnic-
ká osoba předkládá?

a) fyzická osoba
 - občanský průkaz
b) právnická osoba
 - výpis z obchodního rejstříku 

(ne starší 3 měsíců)
Správní poplatky
Správní poplatky se nehradí.
Kdo rozhoduje o převodu objektu?
Zastupitelstvo města Frýdek-Místek 

rozhoduje o převodu objektu.
Kde získáte informace o nabídce 

objektů?
- na Městském úřadě Frýdek-Místek 

– úřední deska umístěná v I. NP (vedle 
informací)

- na webových stránkách města Frý-
dek-Místek (www.frydekmistek.cz)  

- ve Zpravodaji Rady města F-M 

SPRÁVA BYTŮ
A NEBYTOVÝCH PROSTOR 

Kde se hlásí požadavky na prove-

dení údržby nebo opravy bytu a neby-
tového prostoru?

Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, oddělení 
správy budov a bytového fondu

kancelář č. 309 A – p. Dana Blašková, 
telefonní číslo  558 609 361 (k.ú. Místek, 
k.ú. Zelinkovice, k.ú. Chlebovice)

kancelář č. 309 B – p. Ludmila Pota-
šová, telefonní číslo  558 609 362 (k.ú. 
Frýdek, k.ú. Lískovec, k.ú. Skalice)

Kde se hlásí změny týkající se uží-
vání bytů a nebytových prostor?

a) Byty
Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 

odbor správy obecního majetku, oddělení 
správy budov a bytového fondu

kancelář č.308 – p. Kateřina Milátová, 
telefonní číslo 558 609 364  (k.ú. Místek, 
k.ú. Zelinkovice, k.ú. Chlebovice)

kancelář č. 308 – sl. Zuzana Janšová, 
telefonní číslo 558 609 363  (k.ú. Frýdek, 
k.ú. Lískovec, k.ú. Skalice)

b) Nebytové prostory
Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 

odbor správy obecního majetku, majetko-
právní oddělení kancelář č. 311 – p. Radka 
Prihodová, telefonní číslo 558 609 174

Správní poplatky
Správní poplatky se nehradí.

PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 
Kde se podávají žádosti na poskyt-

nutí půjčky?
Na Městském úřadě Frýdek-Místek, 

odbor správy obecního majetku, oddělení 
správy budov a bytového fondu, kancelář 
č. 304 – Ing. Jan Skarka, telefonní číslo 
558 609 172.

Kdo může podat žádost o poskyt-
nutí půjčky?

Fyzické a právnické osoby, které vlast-
ní obytné budovy na území města F-M.

Kdy se podávají žádosti o poskyt-
nutí půjčky?

Žádosti včetně požadovaných dokla-
dů je možno podávat v průběhu měsíce 
ledna na podatelnu Městského úřadu 
Frýdek-Místek.

Na jaký účel lze půjčku použít
- obnova střechy starší 10 let
- zřízení plynového nebo elektrického 

topení ve stávajícím domě
- obnova fasády domu vč. oplechování 

u domu staršího 10 let
- zateplení obvodového pláště domu 

staršího 5 let
- při půdní nástavbě bytů rušící ploché 

střechy
- při vestavbě bytu do půdního prostoru
- při přístavbě domu se vznikem bytu 
Jaké doklady žadatel předkládá?
- výpis z katastru nemovitostí (ne starší 

6 měsíců)
- stavební povolení nebo jiný doklad o 

přípustnosti stavby
- 1 x příslušnou projektovou dokumen-

taci nebo přesný popis stavebních úprav 
(týká se jen úprav, které nevyžadují sta-
vební povolení)

- žadatel vyplní žádost-formulář 
„Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu roz-
voje bydlení“.

Správní poplatky
Správní poplatky se nehradí.
Kdo rozhoduje o poskytnutí půjčky?
Zastupitelstvo města Frýdek-Místek 

rozhoduje o poskytnutí půjčky.



Sport 7 Listopad 2005

KLUB FANOUŠKŮ BANÍKU: Na Slezské v objektu Visit lze sledovat 
televizní fotbalové přenosy a občas se potkat i se samotnými hráči.

Foto: Petr Pavelka

Sokolky třikrát vyhrály
Volejbalistky Sokola Frýdek-

-Místek třikrát za sebou vyhrá-
ly a mají už v tabulce koneč-
ně více vítězství než proher. 
Nelichotivou bilanci převrátily 
výhrami v Liberci a Přerově a 
potvrdily v derby na domácí 
palubovce proti Ostravě.

Liberec a Přerov jsou cel-
ky, které by frýdecko-místecký 
tým měl rozhodně přehrávat a 
v posledních duelech se mu to 
povedlo bez ztráty setu. Pouze v 
první sadě přerovského zápasu 
přitom byl výsledek na vážkách, 
jinak se hostující hráčky dokáza-
ly svou kvalitou prosadit.

Doma pak chtěly sokolky 
oplatit porážku Ostravankám v 
tradičním derby, které je vždy 
z velké míry otázkou psychiky. 
Stačí se podívat na první set, 
kdy Frýdek-Místek vedl 21:11, 

ale nakonec se musel o vítězství 
strachovat a vyhrál pouze nej-
těsnějším rozdílem 25:23. Nepo-
hoda se projevila v dalším setu, 
který domácí ztratily. Dokázaly 
však znovu zabrat, jít do vedení 
2:1, a když se v posledním setu 
povedlo zásluhou servisu Lan-
gové a výborné obraně na čele s 
Šímovou odskočit ze stavu 14:13 
na 20:13, bylo rozhodnuto.

Sokolu po vítězné sérii patří 
čtvrtá příčka s náskokem dvou 
výher právě před Ostravou. S 
tímto soupeřem se sokolky zno-
vu střetnou v semifinále poháru. 
Odveta před domácím publikem 
se odehraje ve středu 14. pro-
since od 17 hodin a posledním 
zápasem roku ve svém prostředí 
bude duel s Olomoucí, která má 
zatím na kontě jen jednu výhru, 
v sobotu 17. prosince.        (pp)

SOKOL – OSTRAVA: Útok Romany Elblové.    Foto: Petr Pavelka

Šachisté uspěli v přeboru
Ve dnech 26.-30. října se 

uskutečnil Přebor Moravy a 
Slezska mládeže v šachu, 
jehož hostitelem bylo město 
Kroměříž. 

Šachisté, kteří skončí na 
předních místech ve svých kate-
goriích, mají zaručený postup na 

MČR. Frýdecko-místecká výpra-
va Beskydské šachové školy 
opět demonstrovala šachovou 
sílu, když nominovala 32 hráčů, 
kteří byli „vyvolení“ o tyto postu-
pová místa bojovat. Je dobré při-
pomenout, že 13 hráčů BŠŠ má 
již postup jistý bez jakýchkoliv 
přeborů, neboť výsledky je přímo 
katapultovaly na MČR.

Turnajem suverénně pro-
pluli Jiří Kozel (H10) a Tomáš 
Boráň (H12), kteří nedali svým 
soupeřům šanci a vyhráli své 

kategorie. Stříbrné medaile si 
odnesly v dívčích kategoriích 
Vendula Nováková (D10) a 
Veronika Nováková (D12), v 
chlapeckých kategoriích Ondřej 
Boráň (H12) a Tomáš Pecha 
(H14). Šimon Štukner (H16), 
Jan Kozel (H14), Jakub Raba-
tin (H12), Lukáš Macek (H10), 
Matěj Svoboda (H10), Jan Prud-
ký (H10) se na pomyslný stupeň  
vítězů nedostali, ale vysněná 
postupová místa na MČR vybo-
jovali.         Všem gratulujeme!

Výsledky Bier Haus Cup
Squashový firemní turnaj 

ve frýdeckém Squashpointu 
pod názvem Bier Haus Cup 
má za sebou druhé dějství, po 
němž je na prvním místě tým 
Policie, na druhém INTEST 
NDT a třetí Lesostavby.

Po medailovém umístění stá-
le pošilhává Interio, s odstupem 
pak následují Da Capo, Vagón 
a La Bodega, o osmou příčku 

bojuje BierHaus s Jiným Světem 
a o desátou Frýdecko-Místecko 
s Opelem Mexiko. 

Mezi jednotlivci jsou nejlepší 
Peřina s Rabinským, následová-
ni Novákem a Vlčkem a Hanze-
lkou s Witalou. Nejlepší z žen je 
Krmášková, která figuruje v cel-
kovém pořadí na 15.-17. místě, 
Michnová s Vavříčkovou se dělí 
o 26.-29. pozici.       (pp)

Mistrovská 
utkání HC F-M
Sobota 3. 12.
10,00 8+9.tř. - HC Třinec
14,00 3.tř. - HC Opava
17,00 muži - TJ H.Benešov
Neděle 4. 12.
9,00 6+7.tř. - HC Třinec
13,30 dorost - HC Kroměříž
19,15 junioři - HC Bohumín
Sobota 10. 12.
10,00 junioři - HC Studénka
Neděle 11. 12. 
9,00 4+5.tř. - HC Havířov
13,30 dorost - HC Kopřivnice
Středa 14. 12. 
12,00 4+5.tř. - HC Orlová
Sobota 17. 12.
10,00 8+9.tř. - TJ N.Jičín
17,00 muži - HC Kopřivnice
Neděle 18. 12.
9,00 6+7.tř. - TJ N.Jičín
13,30 dorost - TJ N.Jičín
Středa 21. 12. 
12,00 4+5.tř. - HC Vítkovice
Pondělí 26. 12.   
9,00 mezinárodní turnaj 6. tříd
Úterý 27. 12. 
7,00 mezinárodní turnaj 6. tříd
Středa 28. 12.   
9,00 mezinárodní turnaj 9. tříd
Čtvrtek 29. 12. 
7,00 mezinárodní turnaj 9.tříd
Hokejový klub pořádá každé 
pondělí a čtvrtek v 17,00 a v 
sobotu v 7,15 nábor žáků roční-
ku 1996 a mladších do hokejové 
přípravky.
Tréninky přípravky:
pondělí v 17,15
čtvrtek v 17,15
sobota v 07,30

sobota 3. 12. 08:30 – 09:30 hod. veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 4. 12. 16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
středa 7. 12. 16:15 – 17:30 hod. veřejné bruslení
sobota 10. 12. 08:30 – 09:30 hod. veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 11. 12. 16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
středa 14. 12. 16:15 – 17:30 hod. veřejné bruslení
sobota 17. 12. 08:30 – 09:30 hod. veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 18. 18. 16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
středa 21. 12. 16:15 – 17:30 hod. veřejné bruslení
neděle 25. 12. 16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení
úterý 27. 12. 16:30 – 17:45 hod. veřejné bruslení
pátek 30. 12. 16:00 – 17:30 hod. veřejné bruslení 
sobota 31. 12. 10:00 – 11:30 hod. veřejné bruslení

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – PROSINEC

Thajský box s mistrem světa
Frýdeckému klubu Thaj-

ského boxu (Muay-Thai) 
Como-3 gym se povedlo 
přivést na Moravu mistra 
světa. Jedná se o jednoho z 
nejlepších bojovníků v pro-
fesionálním thajském boxu. 
Jméno tohoto bojovníka je 
ve světových tabulkách na 
7. místě.

„Do Frýdku přijede několika-
násobný mistr ČR CMTA, mistr 
světa ISKA, mistr světa WMTC 
bojovník z Chomutova Jiří Žák. 
Ze svých jednapadesáti zápasů 
odešel třiačtyřicetkrát jako vítěz 
a patnáctkrát složil soupeře 
KO,“ přiblížil skvostnou vizitku 
Martin Vaňka. Mezi poslední 
úspěchy Jiřího Žáka nutno zařa-

dit také dva úspěšné starty v 
Superleague a vítězství v pyra-
midě z Holandska, která běžela 
v přímém přenosu na Eurospor-
tu. „Jako vítěz postoupil na další 
turnaj, kde bude bojovat o 45 
tisíc eur,“ podotkl Vaňka. Zájem-
ci o nakouknutí do technik, tvr-
dosti a rychlosti opravdového 
šampióna si můžou vyzkoušet 
trénink s mistrem světa, který 
je formou semináře pro širokou 
veřejnost připraven na 3. a 4. 
prosince v Como-3 gym.

Trénink bude rozdělen na boj 
kopy a techniku klinčů a pora-
zů. Zájemci o tento seminář se 
mohou ozvat na telefon 608 753 
906 nebo na email: como-3@
seznam.cz.        (pp)

Mistrovství České republiky TKD ITF 2005
Dlouho očekávaná vrchol-

ná akce Mistrovství České 
republiky 2005 v TAEKWON-
DO ITF se konala počátkem 
listopadu již tradičně v Tře-
boni. Přijelo zde téměř 390 
závodníků z 8 moravských 
a 12 českých škol. V této 
vysoké konkurenci se naše 
škola umístila na celkovém 
4. místě se ziskem 11 zla-
tých, 7 stříbrných a 9 bron-
zových medailí.

„Celková výprava za náš 
oddíl čítala 22 závodníků, 3 roz-
hodčí – Miroslav Sýkora III. Dan, 
Řezáčová Martina I. Dan, Vel-
čovská Hana 4. kup – a také dva 
kouče – Kamil Vyvial II. Dan, Bir-
kášová Kateřina I. Dan,“ uvedla 
Kateřina Birkášová. Z prvního 
zlata se frýdecko-místecký oddíl 
radoval zásluhou Lucie Moryso-

vé v kategorii žákyň 6.–5. kup. 
Další zlato mohlo přijít v týmo-
vých sestavách, ale nakonec 
se po protestu druhého finalis-
ty musely spokojit se stříbrem. 
Nejvíce zástupců měl Frýdek-
-Místek v kategorii juniorů – Sta-
nislav Chmel skončil třetí, Lumír 
Kunz vystoupal až ke stupni nej-
vyššímu. Junioři se předvedli i v 
týmových sestavách a jejich tým 
dokázal vybojovat skvělé třetí 
místo. „V seniorské kategorii 
jsme měli pouze dvě závodnice, 
a to Janu Žylovu a Janu Hoňko-
vou. V této kategorii už rozhodu-
je každý detail, neboť jsou zde 
ostřílené soupeřky a jejich výko-
ny jsou velmi vyrovnané. Naše 
děvčata dostala těžký los a 
prohrála s dlouholetými kolegy-
němi z reprezentace,“ hodnotila 
Birkášová. Další zlato získal v 

technických sestavách veterán-
ské kategorie Peter Lazorik.

V disciplíně matsogi – spor-
tovním boji nejdříve zápasila 
naše děvčata Kateřina Kolářo-
vá, Jana Koloničná a Martina 
Žáková. Jana s Kateřinou šly do 
bojů velmi důrazně a nakonec z 
toho bylo 2. místo Kateřiny Kolá-
řové. „V kategorii matsogi junioři 
A do 58 kg měla naše škola tři 
opravdu zkušené bojovníky a 
další tři medaile byly doma. Na 
třetích místech se umístili Rosti-
slav Pešák, Tomáš Chmel a ve 
finále vyhrál náš Filip Gavlas. 
Kategorii junioři A do 63 kg s 
přehledem vyhrál Stanislav 
Chmel,“ sdělila Kateřina Birká-
šová. Pokud chcete být informo-
váni o kompletní medailové žni, 
musíte navštívit webové stránky 
www. taekwondo.cz.       (pp)
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Stanice mladých turistů

Už i ve Frýdku-Místku bude 
udělena cena Křesadlo, kte-
rá je určena dobrovolníkům 
pomáhajícím v sociálních i 
zájmových organizacích na 
území města. Cílem je zvidi-
telnit jejich práci a zvednout 
zájem o neziskový sektor a 
dobrovolnickou činnost.

Cena je to prestižní a v České 
republice je udělována již pátým 
rokem. Poprvé k předání došlo 
v roce 2001, a to pouze v Praze, 
Havlíčkově Brodě a Kroměříži. 
Každým rokem se však zapojují 
další města a letos jsme mezi nimi 
poprvé i my,“ osvětlil Martin Sysa-
la, referent městského úřadu, který 
má neziskový sektor na starosti.

„Cena Křesadlo je určena oby-
čejným lidem, kteří dělají neoby-
čejné věci, těm kteří jsou ochotni 
zasvětit své ruce, svou mysl a 
především svá srdce službě ostat-
ním. Může ji tedy získat fyzická 
osoba, která zdarma věnuje svůj 
volný čas obecně prospěšným 
činnostem, například pomáhá 
handicapovaným lidem, navště-
vuje seniory, pracuje s dětmi, vede 
různé organizace nebo jakýmkoliv 
jiným způsobem nezištně pod-
poruje myšlenku dobrovolnictví,“ 
doplnil jej Michal Čančík z Dobro-
volnického centra ADRA, které je 
pořadatelem akce ve spolupráci 
s městem Frýdek-Místek a pod 
záštitou starostky Evy Richtrové.

Podmínky pro udělení ceny 
Křesadlo ve Frýdku-Místku byly 

Cena Křesadlo bude udělena i u nás

K výrobě křesadla se používá uhlíkatá ocel. Dnes můžeme křesadla 
občas koupit ve westernových prodejnách, jinak je lze vyrobit napří-
klad ze starého pilníku. Při křesání křešeme o pazourek do látkového 
troudu, který jsme si připravili zuhelnatěním bavlněné látky bez pří-
stupu vzduchu, tedy v plechové krabičce v ohni. Jiskru chycenou do 
troudu rozfoukáváme do suchého chrastí nebo jemných hoblin.

stanoveny následovně: Dobro-
volná práce byla vykonávána 
bezplatně bez nároku na mzdu 
a odměnu na území města Frý-
dek-Místek v roce 2005. Cena je 
určena prioritně jednotlivcům, ale 
ocenění mohou získat i skupiny.

Dobrovolníky k udělení ceny 
může do poloviny ledna navrh-
nout nezisková organizace 
nebo právnická či fyzická osoba. 
Návrhy posoudí komise složená 
ze zástupců města, médií, nezis-
kových organizací, která vybere 
maximálně pět těch, kteří oce-
nění Křesadlo získají. Cena je 
symbolická, protože ji získají lidé, 
kteří „pomáhají vykřesat jiskry lid-

ství a rozdělat tak oheň pro dru-
hé jako projev služby“ a oficiálně 
bude předávána v únoru příštího 
roku v rámci kampaně „30 dní 
pro neziskový sektor“. „Jedna jis-
kra může skutečně zapálit oheň. 
A zapálené lidi potřebujeme,“ říká 
Michal Čančík. 

Návrhy lidí k ocenění se 
budou shromažďovat do 15. 1. 
na adrese Dobrovolnického cen-
tra ADRA, Radniční 1242, Frý-
dek-Místek, tipy lze zaslat i na 
emailovou adresu dcfm@adra.
cz. Ve zpravodaji se budeme 
tomuto projektu ještě věnovat 
a zveřejníme kupón, který lze k 
nominaci rovněž použít.       (pp)

V lázeňském komplexu Tepli-
ce nad Bečvou se při příležitos-
ti znovuotevření LS Bečva 
uskutečnilo kulturní vystoupení 
„Crazy mime show“ Jaroslava 
Čejky. V programu pražského 
mima vystoupila mládež z klubu 
„Pramínek“, který pracuje pod 
Odborem sociálních služeb a 
zdravotnictví Městského úřadu 
Frýdek-Místek. V tomto volno-
časovém středisku se již sed-
mým rokem sdružují převážně 
romské děti a mládež.

Již šest měsíců zde pilně 
trénují a nacvičují pod vedením 
tanečního mistra Jana Gebaue-
ra v rytmu moderní a romské 
hudby. Svou snahu a umění se 
pokoušejí zúročit prostřednictvím 
potlesku na veřejných vystoupe-
ních a náležitě se jim to daří. 

Chlapci a děvčata, kteří se 
nazvali „Dance Group F-M“ exce-
lovali v Teplicích ráznou break 
dance show a beat-boxovým 
uměním, děvčata zase roztleskala 
diváky secvičeným vystoupením 

Pramínek skutečně něco umí
mažoretek. Sólovým cikánským 
tancem představení ukončila 
nadaná romská tanečnice. 

Podzim měly děti a mládež z 
klubu „Pramínek“ nabitý, opět se 
rozjely po republice a navštívily 
se svým vystoupením festival 
„Divadelní Přerov“. 30. 9. potěšil 
„Pramínek“ starší generaci, když 
jí zatancoval na „Dni seniorů“ 
v Národním domě ve Frýdku-
-Místku. 26. 9. tanečním progra-
mem potěšily obyvatele domova 
důchodců v Českém Těšíně
a 27. 10. dokonce reprezentova-
ly své město u našich severních 
sousedů v Polské Bytomi na fes-
tivalu „Jesennye Spotkanie“, kde 
slavily fenomenální úspěch. Na 
akci „Motýlek 2005“ se děti a mlá-
dež předvedly 4. 11. v Kopřivnici.

Úspěchy na „prknech, co 
znamenají svět“ přinesly dětem 
a mládeži z klubu „Pramínek“ 
pocit uspokojení, příležitost k 
seberealizaci a přiměřenému 
sebehodnocení.
Pramínek - úsek sociální prevence

Horalské nebo taky horské 
Lašsko a moravskoslovenské 
pomezí, kraj pod Lysou Horou 
v podhůří Beskyd. Tam všude 
žili lidé, kteří nám zanechali 
svůj odkaz v písních, tancích 
i krojích. Již 45 let čerpají čle-
nové Souboru lidových písní a 
tanců Ostravica inspiraci ke své 
umělecké práci v této oblasti a 
v podobě písní a tanců ji pře-
dávají na svých vystoupeních 
divákům a posluchačům.

Za ta léta v souboru působilo 
po kratší či delší dobu spoustu 
mladíků a dívek, kteří pak vyrostli 
v dospělé muže a ženy. Ostravica 
ovlivnila životní osudy mnohým z 
nich a v jejich myslích zanechala 
trvalou stopu na celý život. 

Před deseti lety jsme se roz-
rostli o naše nejmenší, děti z Malé 
Ostravice. V samých začátcích 
její existence se scházela pouze 
jedna taneční skupinka a muzička 
a dnes je již tvořena třemi taneč-
ními skupinami, které jsou rozčle-
něny podle věkových kategorií. 
Z dětských muzikantů vyrostli 
muzikanti dospělí, které nahradili 

Tanečníci, muzikanti a zpěváci
souboru Ostravica, ozvěte se! 

jejich mladší kamarádi ze Základ-
ní umělecké školy v Místku.

Ve vedení souboru se vystří-
dalo několik osobností, které svou 
uměleckou tvorbou, myšlením 
a vztahem k lidovému umění 
daly současnou tvář souboru. Za 
všechny musím uvést osobnost 
zakladatelky Ostravice, dlouholeté 
umělecké vedoucí a choreografky 
paní Věrky Šimkové. Její vlastní 
sběry písní a tanců, vztah k histo-
rii a místnímu kraji a životní elán, 
byly a budou zásadní linií, které 
bychom se chtěli i nadále držet v 
budoucí existenci souboru. Ostat-
ně o tom, že tato žena má stále co 
nabídnout, jste se mohli přesvěd-
čit na loňském koncertě k jejímu 
významnému životnímu jubileu.

Pro vás, naše diváky a poslu-
chače, či jen příznivce a kamarády 
a také bývalé členy souboru jsme 
připravili několik akcí, na kterých 
bychom si rádi s vámi připomněli 
naše společné výročí. Začínáme 
slavit v prosinci Vánočním pose-
zením u cimbálu v Lidovém domě 
v Místku, poté následuje koncert s 
duchovní tématikou zvyků a koled 

období po Svatém Štěpánu, ve 
Farním kostele s věží u frýdeckého 
náměstí. Konec roku bychom rádi 
oslavili se všemi bývalými členy 
souboru na setkání v Kulturním 
domě v Lískovci. Tradiční Lašský 
bál jsme pro vás připravili na začá-
tek února a již teď se můžete těšit 
na hosty z Chrudimi a Pardubic. 
A to ještě není všechno! Oslavy 
vyvrcholí slavnostním koncertem 
v Kině Petra Bezruče v netradiční 
den – 1. dubna. Ale nebude to 
apríl, budou to naše narozeniny!

U příležitosti výročí souboru 
Ostravica se proto obracíme na 
bývalé tanečníky, muzikanty, zpě-
váky, umělecké vedoucí a další 
spolupracovníky, aby se nám ozvali. 
Rozeslali jsme dopisy těm, na kte-
ré máme aktuální kontakt. Pokud 
jste dopis neobdrželi, prosím, dejte 
nám vědět na e-mail: ostravica@
seznam.cz nebo na adresu Monika 
Škanderová, Dobratice 167, 73951.

Těšíme se na setkání se vše-
mi příznivci souboru Ostravica 
na našich koncertech a vystou-
peních. Přijďte s námi slavit! 

Monika Škanderová

3. 12. „Aquabál“ 4. ročník
Frýdlant n.O. Sport relax cent-
rum Kotelna.
Začátek v 18 hodin. Informace 
558 439 684.
7. 12. „Čertoviny“
Přijďte všichni v maskách! 
Zábavné odpoledne pro děti. 
Začátek v 16 hodin. Přezůvky s 
sebou. Vstupné 10,- Kč. 
Informace Pavla Kozáková.
14. 12. „Vánoční tvoření“
Vyrábíme jmenovky na dárky, přáníč-
ka, ozdoby na stromeček. S sebou 
přezůvky a vybavené pouzdro.
Vstupné 20,- Kč na materiál.
14. - 18. 12. Grúň
Lyžařský a snowboardingový 
instruktorský kurz, pro budoucí 
instruktory školního lyžování.
Informace A. Kubaláková
16. - 18. 12. Grúň
Lyžařský doškolovací kurz pro 
instruktory školního lyžování. 
Pro ty, jimž uplynula pětiletá 
platnost osvědčení.
Informace A. Kubaláková
24. 12. Pouštění lodiček z ořecho-
vých skořápek u Holubic v Místku.
Informace Pavla Kozáková.
27. 12. Vánoční pohár v leze-
ní – závod horolezců na cvičné 
stěně. SMTu a stěně v areálu 
SOU technického Místek.
Závod je přizpůsoben začáteční-
kům i zkušeným lezcům od 5 do 99 
a více let. Informace Martin Gavlas.

1. 12.  Schůzka členek
2. 12. Svíčky z včelího vosku
Přijďte si vyrobit vlastní svíčky. 
Vše potřebné k zakoupení v KM.
6. 12. Mikulášská besídka
(Pouze pro přihlášené)
9. 12. v 10.00 hod.
Beseda s paní Vojkovskou
O kojení a péči o novorozence.
13. 12. v 10.00 hod.
Dávky státní sociální podpory
Co je starého, co je nového a co 
byste chtěly vědět.
15. 12. v 16. hod.
Vánoční slet Broučků
Každoroční lampiónový průvod, 
prskavky s sebou. Sraz v KM.
16. 12. Výtvarka s Hankou
Výroba keramických ozdob na 
stromeček z rychleschnoucí hlíny.
21. 12. Vánoční besídka
Přijďte posedět k vánočnímu 
stromku a přineste s sebou 
dárek v hodnotě 20 Kč. Zazpívá-
me si koledy a maminky se jistě 
rády pochlubí svým cukrovím. 
Od 22. 12. bude v KM Broučci 
zavřeno. 
Přejeme všem klidné a příjem-
né Vánoce, mnoho úspěchů v 
novém roce a těšíme se s vámi 
opět nashledanou 2. 1. 2006.

Klub maminek Broučci
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 
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Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

Provident vám půjčí peníze, když potřebujete a na co chcete.

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

zástupce přinese peníze až domů. Nabídku vám ušije na míru, takže splátky

budou nízké tak, jak potřebujete, bez skrytých poplatků a obchodní zástupce

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

Doneste si zvoneček 
- rozsvítíme stromeček

v úterý  6. 12. 2005 
od 16 hodin

mikulášská nadílka 
na místeckém náměstí Svobody

Program:
Šuba Duba Band
Keltik
Ostravička

Za podpory města Frýdek – Místek 
Vás srdečně zve Občanské sdružení místecké náměstí, 
Technické služby a. s. a Agentura Orange s. r. o.

Oznámení České pošty, s.p.
Česká pošta, s.p., odštěpný závod Severní Morava oznamuje, 

že z důvodu provádění stavebních prací je v době od 28.11.2005 
do 15.12.2005 uzavřena pošta Frýdek – Místek 13, ul. Heydukova 
2079. Provoz této pošty je po dobu jejího uzavření převeden na 
poštu Frýdek – Místek 1, ul. Sadová 2379, tel. 558 404 211. Hodi-
ny pro veřejnost pošty Frýdek – Místek 1 jsou stanoveny v pondělí 
– pátek : 08,00 – 18,00 hod., v sobotu : 08,00 – 12,00 hod.

Adresáti zásilek, uložených u pošty Frýdek – Místek 13, si tyto 
mohou vyzvednout na poště Frýdek – Místek 1.

Důchody, které jsou vypláceny u pošty Frýdek – Místek 13, 
budou v době uzavření pošty připraveny k výplatě u pošty Frý-
dek – Místek 1. Příjemcům důchodů, kteří si tyto vyzvedávají sami 
na poště Frýdek – Místek 13, bude umožněna na jejich žádost 
(výplatní termín 2.-14. 12.2005) výplata důchodu doručovatelem 
na jejich bytové adrese. Žádost o výplatu důchodu prostřednictvím 
poštovního doručovatele je však potřeba uplatnit nejméně dva dny 
předcházející dni splatnosti důchodu na netarifovaném telefonním 
čísle 800 104 410.

Podpora podnikatelů
CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTŮ

A FIREM V NAŠEM REGIONU
Vážení podnikatelé, občané města Frýdku-Místku,
dovolte, abychom Vás seznámili se společnou iniciativou Hospo-

dářské komory ČR, asociace krajů, měst a obcí. 
       Jedná se o projekt „Centrálního registru produktů a firem  

Axis4info“ jehož cílem  je sjednotit informační zdroje podnikatelské a 
regionální samosprávy a umožnit účast co největšímu počtu podnika-
telských subjektů a institucí ČR. 

Centrální internetový registr slouží k rychlému a cílenému předá-
vání podrobných údajů a informací o ekonomických subjektech ze 
všech oborů průmyslu, obchodu a služeb.

Propojením systému Axis4info na webové stránky města Frýdku-
Místku bude možné veškeré podniky a instituce v našem městě a 
jeho okolí členit podle sortimentu produktů, služeb a činností a jejich 
sídla a provozovny zobrazit v podrobných mapách až do úrovně ulic.

Každý podnikatel a živnostník se tak stává součástí  přehledu o 
celkové infrastruktuře, hustotě a rozmanitosti služeb, tedy podnika-
telském potenciálu našeho města.

Aktivní účastí v Centrálním registru Axis4info uživatel zároveň zís-
kává plnohodnotnou webovou stránku, jejíž obsah může sám kdykoli 
upravit či doplnit podle okamžitých potřeb.

Celé uživatelské rozhraní i všechny informace jsou kromě češtiny 
k dispozici také v angličtině

Podrobné údaje o firmách a jejich sortimentu produktů, služeb a 
činností z centrální evidence Axis4info prezentuje a propaguje Hos-
podářská komora ČR spolu s regionální samosprávou v tuzemsku i 
v zahraničí. 

Více informací o centrálním registru najdete na adrese www.axis4.info. 

Vým na ob anských pr kaz

UpozorÀujeme,
Ïe dne 31. prosince 2005 konãí platnost obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ

vydan˘ch do 31. prosince 1994. 
V tûchto obãansk˘ch prÛkazech je vyznaãena doba platnosti “bez omezení” nebo “platnost prodlouÏena bez omezezní”. 

Îádost o vydání nového obãanského prÛkazu se strojovû ãiteln˘mi údaji 
je obãan povinen pfiedloÏit nejpozdûji do 30. listopadu 2005.

Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení koordinace předpisů a kontroly a vývoje dokladů - 2005

Datum
vydání

Konec platnosti obãansk˘ch prÛkazÛ k 31. prosinci 2005
se nevztahuje na obãany narozené pfied 1. lednem 1936
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Ing. Lukáš Roubal - SOUDNÍ ZNALEC
Ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení,

zemědělské a manipulační techniky,
výpočetní techniky a elektroniky.

Ocenění pro účely prodeje, darování, dědického řízení,
náhrady škody, vkladu majetku do podnikání atd.

Kontakt: 603 481 029

módní šperky

hodinky prestižních světových značek

luxusní zlaté šperky s perlami a diamanty
ocelové šperky Rochet  titanové šperky Boccia

Omega  Rado  Raymond Weil  Certina
Maurice Lacroix  Tissot  Nina Ricci

Klenotnictví Opál-time
Havířov, Hlavní třída 175

Pro radost
Vašich nejbližších

hodinky Citizen a Seiko
za velmi výhodné ceny



stalo se před rokem
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V období idylického a pře-
devším duchovního vnímání 
vánočních svátků si připomeň-
me jména dvou kněží, po nichž 
máme pojmenovány ulici na 
Slezské J. Božana a nedaleko 
baziliky minor ulici Lubojackého. 

Chtíc, aby spal, tak zpívala … 

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (5.)

Od 1. prosince díky bohatě 
instalované a rozsvícené vánoč-
ní výzdobě začíná dýchat naše 
město vánoční atmosférou. Na 
náměstí Svobody započala sbírka 
Vánoční strom. Jednalo ustavující 
pětašedesátičlenné Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje. V Nové 
scéně Vlast převzali představitelé 
dvanácti vítězných projektů šeky v 
hodnotě dvou milionů korun, které 
Plzeňský Prazdroj již potřetí věno-
val v rámci programu Občanská 
volba na podporu regionálních 
aktivit v oblasti sportu, kultury, 
vzdělávání, zdravotnictví a sociální 
péče. V polských Myslowicích byla 
podepsána 2. prosince za účasti 
starostky města ing. Evy Richtrové 
a vedoucí odboru ŠKMaT ing. Ilony 
Nowakové dohoda o spolupráci. 
ZŠ na ul. 1. máje v Místku kolau-
dovala nově zrekonstruovanou 
tělocvičnu. Národní dům připravil 
Vánoční koncert se Zuzanou Lap-
číkovou a Jazzovým triem Emila 
Viklického. Do 2. prosince trvala v 
Národním domě prodejní výstava 
vambereckých krajek. Výtěžek 
putoval na konto sbírky Pomozte 
dětem. 3. prosince Galerie Langův 
dům uvedla výstavu šperků Jiřího 
Šibora. Autor je věrný zejména 
nerez oceli a rekonstruovanému 

Slavností soch nazvala ředitel-
ka Muzea Beskyd Zuzana Břízová 
vernisáž konanou v zámecké kapli 
sv. Barbory v neděli 20. listopadu. 
U příležitosti otevření upravené 
expozice Frýdek – mariánské 
poutní místo pozvala návštěvníky 
za krásného hudebního dopro-
vodu varhaníka Petra Strakoše k 
prohlídce soch Neposkvrněného 
srdce Panny Marie a Nejsvětější-
ho srdce Pana Ježíše. Jak řekla, 
tyto sochy byly přivezeny v roce 
1883 z Mnichova. Podle historika 
Davida Pindura je mariánské sva-
tyni darovala slečna Julie Janitzká, 
která díky zděděnému kapitálu po 
rodičích disponovala značným 
majetkem. Nebyla pouze dárkyní 
těchto soch, na její popud povolal 
administrátor poutního chrámu P. 
Jan Evangelista Tvrdý do Frýdku 
členky řádu sv. Vincence z Pauly. 
A nutno dodat, že práce sester ve 
spojení se štědrou podporou Julie 
Janitzké přinesla městu Frýdek 
sociální vymoženosti, které tehdy 
nebyly samozřejmostí.

„Během rekonstrukce marián-
ského kostela byly v roce 1997 
obě sochy včetně kaplí sundány. 
Na jejich opravu učinili věřící mezi 
sebou sbírku. Restaurování a nové 
zlacení provedli paní Alena Pust-
ková a pan Petr Bittner. Římsko-
-katolický farní úřad ve Frýdku se 
letos dohodl s muzeem na zapůj-
čení soch na dobu pěti let. Věřím, 
že to bude i na dobu delší,” dodala 
závěrem Dr. Břízová k současné-
mu umístění rozměrných soch do 
stálé muzejní expozice věnované 

Frýdek – mariánské poutní místo

mariánskému poutnímu místu. 
Mgr. Pindur k historii soch sdě-

luje: „Nadživotní plastiky Nejsvě-
tějšího srdce Ježíšova a Nepo-
skvrněného srdce Panny Marie 
po dovezení z Bavorska byly ve 
Frýdku doplněny o dřevěné kon-
zoly a baldachýny vyzdobené 
bohatými zlacenými řezbami, kte-
ré pořídil věhlasný frýdecký řezbář 
Ondřej Gavlas společně s místním 
pozlacovačem Aloisem Menší-
kem. Iniciály obou řemeslníků jsou 
na zadních stranách růžice nad 
hlavami skulptur s označením roku 
1890. Oba celky byly umístěny na 
viditelném místě v lodi poutního 
chrámu, kde nahradily starší plát-
na s výjevy ze života P. Marie. Oba 
tyto obrazy Narození a Očišťování 
P. Marie byly posléze zavěšeny na 
zdech postranních pavlačí. Tento 
status quo zůstal zachován do 90. 
let 20. století. Tehdy byly obrazy 
navráceny na původní místa, aby 
tvořily s ostatními malbami uza-
vřený celek. Sochy byly i s celými 
konstrukcemi roku 2001 restauro-
vány, vyleštěny a nově pozlace-
ny. Státní ústav památkové péče 
v Ostravě zamítl navržení soch a 
jejich doplňků za kulturní památku 
(sochy samotné jsou tovární pro-
dukcí v našem kraji hojně zastou-
penou), a tudíž ani nedoporučil 
jejich opětovné umístění mezi 
kvalitní intaktní barokní mobiliář 
frýdecké baziliky.” Podle něj jsou 
nyní sochy vhodně zakompono-
vány do muzejní expozice Frýdek 
– mariánské poutní místo.

Anna Nováková

BAZILIKA MINOR: Kostel spja-
tý s působením kněze Lubojac-
kého. Foto: Petr Pavelka

znělo v podání Místecké Violy už 
v říjnu při zahájení výstavy Literár-
ní tradice v Pobeskydí. Autorství 
této vánoční koledy je sice přisu-
zováno Michnovi z Otradovic, ale 
píseň zařadil do svého zpěvníku s 
názvem Slavíček rajský frýdecký 
rodák Jan Josef Božan. 

Slavíček rajský je životním dílem 
sběratele písní, vlasteneckého kně-
ze a šiřitele lidového duchovního 
zpěvu. Zároveň je prvním českým 
zpěvníkem s vícehlasým notovým 
doprovodem. Dochovaný exemp-
lář je knihou s obsahem 850 stran. 
Pro svou nákladnost vyšel jen v 
jednom vydání. Byl určen zejména 
varhaníkům a kostelním sborům. 
Obsahuje 845 písní rozdělených 
podle jednotlivých údobí církevní-
ho roku. Vedle písní adventních, 
vánočních, velikonočních jsou tu 
písně, které vznikly v dobách válek, 
nepřátelských vpádů, moru a jsou 
tak svědectvím prožitých strastí 
našich předků. Součástí zpěvníku 

je i čtyřicet Božanových promluv 
a rozjímání, které jsou dokladem 
jeho kazatelských, jazykových i 
teologických schopností. 

Jan Josef Božan patří k 
významným postavám barokní 
literatury. Narodil se roku 1644 ve 
Frýdku. Působil jako katolický farář 
v Chroustovicích, kde také zemřel 
a byl pohřben roku 1716. Bylo to o 
tři roky dříve, než se jeho Slavíček 
rajský rozletěl po českých zemích. 

Vlastenecký kněz Angelus 
Ludvík Lubojacký byl dlouholetým 
administrátorem poutního kostela 
Navštívení Panna Marie. Patřil k 
osvětovým pracovníkům, který 
za podpory Matice slezské se 
zasloužil o postavení první české 
školy ve městě, a to na Bruzovské 
ulici. Byl též členem Družstva pro 
postavení Národního domu. 

Narodil se v r. 1850 v Klimko-
vicích. Vloni jsme si připomenuli 
100 let uplynulých od roku 1904, 
kdy zemřel ve Frýdku.         (an)

V KAPLI SV. BARBORY: Zámek se pyšní dvěma jedinečnými 
sochami.    Foto: Petr Pavelka

PANENKY NA CHARITU: Na dobrou věc přispěl v den zasedání 
zastupitelstva i poslanec Petr Rafaj.   Foto: Petr Pavelka

kameni. Vánoční posezení u cim-
bálu v Národním domě připravil 
SLPT Ostravica. Hostem byl dětský 
folklorní soubor Dyjavánek ze Zlína.
4. prosince byla sloužena v zámec-
ké kapli poutní mše sv. ke cti sv. 
Barbory. Občanské sdružení levi-
cového klubu žen Růže´92 zvalo do 
kulturního domu Válcoven plechu 
děti na Čertovské řádění s miku-
lášskou nadílkou. O den dříve se 
zde radovaly z příchodu Mikuláše a 
čerta děti válcovenských odborářů.
5. prosince byla mikulášská nadíl-
ka součástí Vánočního jarmarku 
ve frýdeckém zámku. Mikulášský 
program Nebíčko a peklíčko při-
pravila dětem Nová scéna Vlast. 
6. prosince přišel Mikuláš do tělo-
cvičny ZŠ na ulici Pionýrů, aby 
nadělil drobné dárky i finanční 
dary dětem ze tří dětských domo-
vů (frýdeckého, místeckého i 
čeladenského). O zdařilou akci 
se postaralo sdružení Region 
Beskydy společně s městem Frý-
dek-Místek, společnostmi TS, a. s., 
Distep, a.s., PENAM, a. s. a dalšími 
sponzory. V Kině Petra Bezruče 
vystoupili Hana Zagorová, Petr 
Rezek a skupina Miloše Noppa.
7. prosince navštívil dětské odděle-
ní frýdecké nemocnice Sámer Issa 
– populární tvář I. ročníku soutěže 

Česko hledá SuperStar. U vánoč-
ního posezení se sešli senioři z 
domu s pečovatelskou službou na 
Zámecké ulici, kam mezi ně zavíta-
la i starostka města. 8. prosince se 
konala slavnost v Městské knihov-
ně v Místku. Děti Speciálních škol 
na ulici Pionýrů si pro tento den 
připravily pěkný program s básně-
mi a písněmi, při němž představily 
své vyrobené panenky. Jejich 
dvacet panenek nabídne knihov-
na v tomto předvánočním čase k 
prodeji veřejnosti, aby za každou 
z nich obdržela 600 korun nutných 
pro získání peněžních prostředků 
na očkování dětí v Africe prostřed-
nictvím fondu UNICEF. 9. prosince 
v Kině Petra Bezruče vystoupil 
houslista Václav Hudeček. Výtěžek 
charitativního koncertu byl určen 
organizaci ROSKA, jež sdružuje lidi 
postižené roztroušenou sklerózou. 
Pořadatelem akce byla mexická 
restaurace Rondo. V 19 hodin byl 
před bazilikou minor posvěcen nový 
mikrobus, který ze sponzorských 
darů ve výši téměř milion korun 
zakoupil Sportovní klub vozíčkářů. 
V Mariánském chrámu pak vystou-
pil Lašský smíšený pěvecký sbor 
z Bašky, který uvedl druhý bene-
fiční koncert Cesta k srdcím. Jeho 
výtěžek posloužil k postupnému 
vybavení mikrobusu hydraulickou 
plošinou a dalšími technickými 
komponenty nutnými pro přepravu 
vozíčkářů. Travesti show Králov-
ny noci uspořádala Nová scéna 
Vlast. 10. prosince mohli příznivci 
brněnské skupiny Ty Syčáci nav-
štívit její koncert v Modrém salón-
ku Městské knihovny v Místku. 
Hukvaldy byly místem semifinále 
Festivalu dětských dovedností 
FEDD 2004. Do finále postoupili i 
zástupci Frýdku-Místku – Country 
club Virginia a klub thajského boxu. 
11. prosince se konalo v tělocvičně 
SOU technického, OU a U Mistrov-
ství ČR v olympijském šplhu. Od
12. prosince jsou upraveny jízd-

ní řády. Menších změn doznal i 
jízdní řád MHD Frýdek-Místek. V 
kulturním domě na Sídlišti uvedl 
Velký dechový orchestr VP krásný 
Vánoční koncert dechové hudby 
spolu s Lašskou muzikou mla-
dých a mažoretkami z Ostravy 
a Hukvald. V Nové scéně Vlast 
představila kapela Šuba Duba 
Band Základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku novou desku Baná-
ny. Její ústřední píseň je dílem 
jazzmana Laczo Decziho. Hostem 
koncertu byl frýdecko-místecký 
Elvis Presley. Mladí muzikanti obo-
hatili dvakrát svým vystoupením 
pod širým nebem i probíhající cha-
ritativní sbírku u vánočního stromu 
na náměstí Svobody. 13. prosince 
zastupitelstvo schválilo mimo jiné 

rozpočet města pro rok 2005. Z 
časových důvodů neprojednalo 
celý program. Jeho pokračování 
se uskutečnilo v lednu 2005. V 
Národním domě se podílelo na 
tradičním Vánočním koncertě ZUŠ 
více než 100 účinkujících dětí. Čer-
ný den, kdy na českých silnicích 
bylo zmařeno14 lidských životů. 
14. prosince zvalo do Nové scény 
Vlast Dobrovolnické centrum ADRA 
na benefiční koncert folkové skupi-
ny Nezmaři. Víceúčelová sportovní 
hala byla místem sportovního svát-
ku. Na poslední chvíli sem bylo 
přesunuto utkání české hokejové 
reprezentace proti celku Běloruska. 
Vstupné 150 Kč nepřilákalo až tolik 
fanoušků. Ti, kteří přišli, mohli být 
spokojeni s vítězstvím 4:0.        (an)
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Sběr nebezpečných a vel-
koobjemových složek komu-
nálního odpadu je zajištěn 
pomocí mobilní sběrny, která 
parkuje vždy na vybraných 
parkovištích. V nejbližší době 
je možno tyto odpady ode-
vzdat na těchto místech: 

parkoviště u Kina P. Bezruče: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
6.12. - 8.12. 

parkoviště u krytého bazénu: 
13.12. - 15.12.

parkoviště u Kauflandu: 
20.12. - 22.12.

parkoviště naproti zastávky 
Na Veselé: 29.11. - 1.12.
provozní doba mobilní sběrny je vždy 
úterý, středa, čtvrtek od 10. hod. do 

18. hod. (dle harmonogramu).
Se svými náměty a připomín-

kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047, 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-

Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 33,75 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 45,70 m2

(II.NP –kanc.č.29)
- nebytové prostory o výměře 34 m2 (garáž-suterén)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“
(nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2

(II.NP - kanc.č. 206)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(IV.NP – kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(III.NP - kanc.č. 306)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(V.NP – kanc. č. 506)
- nebytové prostor o výměře 20 m2

(IV.NP-kanc.č. 402)

4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) 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)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 165,71 m2 (I.PP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 591, ul. Národních mučedníků
6) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (I.PP)

Vážení spoluobčané, ať již jste 
těmi, kteří sociální službu využíva-
jí, nebo těmi, kteří ji jednou budou 
potřebovat (pak jste tzv. potenci-
onální uživatelé sociální služby), 
rádi bychom s vámi komunikovali 
o tom, co v oblasti sociální péče v 
našem Frýdku-Místku považujete 
za nedostatečné, nedůstojné, zcela 
chybějící a ještě lépe pomůžete tím, 
když vyjádříte svůj návrh a podnět, 
který ať již úředník, či ten, který soci-
ální službu a péči poskytuje – nevidí 
nebo o vašich potřebách neví. Tak 
budete mít možnost přímo ovlivnit 
úroveň poskytovaných sociálních 
služeb v našem městě.

V říjnu jste byli informováni, 
že podobné dotazy vám mohou 
být položeny v rámci dotazníko-
vého šetření. To pro naše město 
prováděla Katedra sociální prá-
ce Ostravské univerzity.

Vám, kteří jste se jich zúčastni-
li, děkujeme, neboť jejich výsledky 
budou součástí „Analýzy potřeb 
obyvatel F-M v oblasti sociálních 
služeb“, kterou zpracuje Katedra 
sociální práce Ostravské univer-
zity ještě do konce roku.

Rovněž komise pro komunit-
ní plánování v oblasti sociálních 
služeb, zřízená radou města, 
vytvořila pracovní skupiny, kte-
ré jsou sestaveny především z 
poskytovatelů sociální péče a 
sociálních služeb a těch, kterým je 
tato problematika blízká a chtějí se 
na podobě budoucí sítě sociálních 
služeb ve městě podílet. A právě 
tyto skupiny ze svých jednání 
podají své výstupy, které budou 
rovněž součástí již uvedené analý-
zy, jejíž závěry budou mít význam-
ný vliv na vytváření nových služeb 

Můžete se vyjádřit k sociálním službám
ve městě, případně na redukci 
služeb stávajících, na jejich kvalitu 
poskytování a celkovou efektivitu.

Co je vlastně komunitní 
plánování? 

 „Komunitní plánování v oblasti 
sociálních služeb“ je proces plá-
nování sociálních služeb na místní 
úrovni. Jeho cílem je zajištění 
efektivního fungování sociálních 
služeb a umožnění účelného 
využívání finančních prostředků. 
To konkrétně znamená, že soci-
ální služby by měly být občanovi 
dostupné, reagovat na jeho aktu-
ální potřeby a především by tyto 
služby a jejich poskytování mělo 
být kvalitní, přičemž uvolňované 
prostředky z rozpočtu města by 
byly vynakládány jen na takové 
služby, které jsou potřebné.

Hlavním      charakteristickým zna-
kem komunitního plánování je 
důraz kladený na zapojování 
všech, kterých se zpracovává-
na oblast týká, na partnerství, 
vedení dialogu, vyjednávání a 
na dosažení výsledku, který je 
přijat a podporován. 

V pracovních skupinách je 
zapojeno do přípravy komunitní-
ho plánu sociálních služeb na 70 
osob, zejména zástupců poskyto-
vatelů sociálních služeb. Aby byl 
dodržen v procesu komunitního 
plánování princip tzv. triády (kte-
rým se myslí zastoupení zadava-
tel – město, co by objednatel, který 
zadává zakázku u poskytovatelů 
na zajištění sociálních služeb pro 
své občany; poskytovatel – orga-
nizace, které služby ve městě 
pro sociálně potřebné zajišťují, 
a uživatelé – sociálně potřební 
občané, kteří služby využívají). 

A právě uživatelé, tedy vy, naši 
spoluobčané, ať již sociální služby 
přijímáte (například pobyt v ústav-
ním zařízení, azylovém domě, 
pečovatelské služby, služby 
osobní asistence aj. či musíte se 
svým zdravotním znevýhodněním 
překonávat nejrůznější bariéry ve 
městě) a nebo jste příbuznými či 
sousedy těch, kteří jsou závislí na 
poskytování nějaké formy sociální 
péče, ke kterým máte připomínku 
či námět, poukažte na ně, předejte 
svůj názor na zveřejněné adresy. 
Město tak může postupně utvářet 
sociální služby a podmínky, které 
při vašem zdravotním znevýhod-
nění či jiné sociálně potřebě vaší 
nebo vašich blízkých umožní tyto 
životní situace ulehčit. 

To však znamená, že je potře-
ba se na tomto procesu, který vám 
opětovně nastiňujeme a do jehož 
aktivního zapojení vás vyzýváme 
– podílet a nezůstat lhostejným.

Proto se obracíme na obča-
ny našeho města, kterým není 
lhostejné, jaké aktivity v oblasti 
rozvoje, zkvalitnění a zefektivně-
ní sociálních služeb bude Město 
Frýdek-Místek realizovat, aby se 
připojili svou účastí k projedná-
vání problematiky v pracovních 
skupinách a kontaktovali se na 
vedoucí příslušných pracovních 
skupin nebo na koordinátorku 
komunitního plánování v oblasti 
sociálních služeb ing. Vladislavu 
Bertovou (Městský úřad Frýdek-
-Místek, odbor sociálních služeb 
a zdravotnictví, oddělení sociální 
intervence, Radniční 1149, č. 
dveří 107, tel. 558 609 318, e-
mail: bertova.vladislava@fryde-
kmistek.cz).

Pracovní skupina pro oso-
by  se zvláštními potřebami 

Ta se zabývá problematikou 
těchto cílových skupin obyvatelstva:
- osoby se smyslovým postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s duševním onemocněním
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s jiným zdravotním postižením

Vedoucí této pracovní skupi-
ny je p. Rozehnalová Jana (obč. 
sdružení Podané ruce), tel. 558 
648 134, e-mail: podaneruce@
seznam.cz.

Jednání pracovní skupiny 
proběhne v zasedací místnosti 
odboru sociálních služeb a zdra-
votnictví Městského úřadu ve 
Frýdku-Místku, Radniční 1149, 
č. dveří 209 1. 12. 2005 a 15. 
12. 2005 vždy od 14,00 h

Pracovní skupina pro oso-
by vyžadující zvláštní pomoc 
projednává problematiku těchto 
cílových skupin obyvatelstva:

- drogově závislí
- pachatelé trestné činnosti, oso-

by propuštěné ze školských zaříze-
ní pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy po dosažení zletilosti

- osoby bez přístřeší
- osoby v krizi
- oběti násilí
- ostatní ( nezaměstnaní ).

Frýdecká skládka, a.s. provedla úpravu plochy v areálu skládky 
na Panských Nových Dvorech určené k příjmu odpadů od občanů 
a drobných dodavatelů (osobní vozy s přívěsnými vozíky, pickupy, 
apod). Tito dodavatelé nemusí vjíždět svými vozy přímo do tělesa 
skládky, ale mohou tyto odpady dle druhu roztřídit a přeložit do 
přistavených velkoobjemových kontejnerů. 

Pracovní skupiny pro oblast
komunitního plánování

Vedoucím této pracovní 
skupiny je p. Mgr. Oroszy Petr 
(obč. sdružení Centrum nové 
naděje), tel. 558 629 223, e-
mail: oroszy@quick.cz

Pracovní skupina – péče 
o děti a mladistvé se zabývá 
problematikou cílových skupin 
obyvatelstva:

- rodiny s dětmi
- drogově závislí
- děti a mládež ohrožená 

delikvencí
- oběti násilí.
Vedoucím této pracovní 

skupiny je p. Mgr. Tkáč Marek 
(Probační a mediační služba), 
tel. 558 648 061, e-mail: mt-
kac@pms.justice.cz.

Pracovní skupina – péče o 
seniory projednává problemati-
ku seniorů ve městě.

Vedoucí této pracovní skupiny 
je p. MSc.Bc. Valentová Katarina 
(Domov důchodců), tel. 558 441 
818, e-mail: domov@f-m.cz.

Jednání pracovní skupiny 
se uskuteční v zasedací míst-
nosti odboru sociálních služeb 
a zdravotnictví Městského úřa-
du ve Frýdku-Místku, Radniční 
1149, č. dveří 209 dne 6. 12. 
2005 ve 13,30 h

Pracovní skupina pro 
etnické menšiny projednává 
problematiku těchto cílových 
skupin obyvatelstva:

- etnické menšiny
- žadatelé o azyl, azylanti, 

uprchlíci.
Vedoucí této pracovní 

skupiny je p. Wehrsingerová 
Marie (Společenství Romů na 
Moravě, o.p.s. Frýdek-Místek), 
tel. 558 434 007, e-mail: srnm.
frydek@tiscali.cz.

Další jednání této pracovní 
skupiny se uskuteční:

- dne 15. 12. 2005 ve 13,30 h 
v zasedací místnosti investiční-
ho odboru Městského úřadu ve 
Frýdku-Místku, Radniční 1148.
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V místecké galerii Librex 
vystavuje fotograf Fedor 
Gabčan, o jehož postavení 
nejlépe svědčí jeho účast na 
letošní reprezentativní výsta-
vě české fotografie 20. století. 
Sám přitom neváhá při své 
práci jít ještě o století dál. 

„Je to výstava fotografa, kte-
rý v tomto oboru něco znamená 
a který v době, kdy celé fotogra-
fické dění stojí před digitalizací 
a všechno možné i v našem 
normálním životě se digitalizuje, 
se kupodivu vrátil zpět do doby, 
kdy fotografie začínala, a dělá 
fotografie původními způsoby 
z let někde kolem roku 1842. 
Ty fotografie pak mají zvláštní 

Cudné akty Fedora Gabčana

FEDOR GABČAN: Fotograf, který 
něco znamená.  Foto: Petr Pavelka

kouzlo,“ prohlásil na vernisáži 
fotograf Arnošt Čapla na adresu 
svého kolegy s nálepkou svě-
toběžníka. Fedor Gabčan má 
totiž maďarské kořeny, dětství 
a studia prožil na Slovensku, 
aby posléze našel domov v 
našem regionu. Do minulosti se 
Fedor Gabčan dokáže dívat s 
nadhledem: „Mám ateliér vedle 
bývalého protiatomového krytu 
a minulé zbrojnice Lidových 
milicí, ale mou tvorbu to nepo-
znamenalo.“

Fedor Gabčan má zkušenos-

ti s žurnalistickou i výtvarnou 
fotografií. Ve Frýdku-Místku se 
představuje akty zpracovaný-
mi technologií, v níž se odráží 
jeho studia geodetické a kar-
tografické průmyslové školy, 
kde se poprvé setkal s dnes již 
překonaným fotoprocesem. Ve 
výsledku má pak člověk dojem, 
jako by pozoroval secesní 
obrázky moderních žen. I proto 
jeho snímky vyznívají nenásil-
ně a jemně, pod všeobecným 
dojmem, že ženy prostě byly 
kdysi cudnější než dnes.    (pp)

KONTRAST: Dnešní ženy starou technikou.      Foto: Petr Pavelka

Koncertem v Lidovém 
domě, který se uskutečnil
16. listopadu, si připomenul 
95. výročí svého trvání Pěvec-
ký sbor Smetana, který patří k 
nejvýznamnějším amatérským 
hudebním tělesům působícím 
ve Frýdku-Místku.

Sbor se pyšní rozsáhlým 
a různorodým repertoárem, s 
nímž vystupuje v chrámech, v 
kulturních domech, na setkání 
důchodců i na vystoupeních 
pod širým nebem. Nyní své úsilí 
upíná k získávání kvalitních mla-
dých zpěváků, s nimiž by mohl 
dále šířit sborový zpěv mezi 
veřejnost, která už sbor nesoucí 
jméno Smetana zná již od roku 
1910. Historie sborového zpívání 
v našem městě přitom sahá ještě 
dál. V roce 1865 vznikl v Místku 
hudebně-pěvecký spolek Občan-
ské besedy. Reorganizací tohoto 
spolku se pak před 95 lety zrodil 

Sbor Smetana slavil 95. výročí
samostatný mužský pěvecký 
sbor Smetana. Velkou zásluhu 
na tom měl i jeho první sbormistr 
František Kolařík. Tento vynika-
jící sbormistr, hudební skladatel, 
pedagog a neúnavný organizátor 
hudebního života v našem měs-
tě a snad nejmilejší žák Leoše 
Janáčka, začal sbor připravovat 
na koncertní činnost. Za patnáct 
let, kdy stál v čele sboru, vytvořil 
náročný repertoár, od sborových 
úprav lidových písní až po díla 
naší klasické hudební literatury. 
Velkou změnu přinesla devade-
sátá léta minulého století, kdy 
se sbor nevyhnul generačnímu 
problému a počet jeho členů 
velmi poklesl. Proto musel být 
přeměněn na sbor smíšený, kte-
rý navázal na předchozí tradici. 
Pod vedením sbormistryně Hany 
Olkové si vybudoval nový reper-
toár a dostal se brzy do povědo-
mí i jako sbor smíšený.       (pp)

V místecké galerii Krás-
no panuje od 26. listopadu 
vánoční nálada zásluhou 
výtvarnic Antonie a Dity Dos-
tálkových, jejichž tvorba je 
zaměřena na hedvábí a textil.

Antonie Dostálková se naro-
dila v roce 1945 v Uherském 
Hradišti a o sobě říká: „Po téměř 
čtyřiceti letech vyučování na 
výtvarném oboru Základní umě-
lecké školy v Uherském Hradišti 
se vracím k největším radostem 
dětství. Ke tvoření a oblékání 
panenek, tvorbě loutek, hraček, 
ozdobiček. Nejbližší je mi využití 
textilních materiálů.“ Po studiu 
výtvarné výchovy na Pedago-
gické fakultě v Olomouci studo-
vala loutkářskou scénografii na 
AMU v Praze u prof. R. Landra. 
Externě spolupracovala se Slo-
váckým divadlem v Uherském 

V Krásnu jsou VánoceV Krásnu jsou Vánoce
Hradišti, občas s časopisem 
Praktická žena. Na výstavu i pří-
padný prodej připravila drobné 
textilní dárečky, andílky.

Dita Dostálková je ročník 
1972 a studovala na SUPŠ i 
na VŠUP v Praze průmyslový 
design. „Kromě tradičních mate-
riálů průmyslové výroby, jako je 
kov a plast, jsem ráda používala 
různé přírodní a textilní materi-
ály. Těch jsem mohla ideálně 
využít na nové tvary a funkce 
textilních hraček, her, bytových 
doplňků, oděvních součástí. A 
proto je mně blízké i hedvábí. 
Tak před osmi lety jsem objevila 
speciální barvy, začala zkoušet 
jejich kouzla a dodnes nacházím 
nové možnosti využití. Zdoko-
naluji především svou vlastní 
techniku, kdy nanáším kontury 
a barvy v několika vrstvách 

přes sebe, čímž vzniká jemnost 
a prostorovost mých maleb. 
Témata nacházím především v 
krásné architektuře staré Pra-
hy i jiných měst, nad nimiž se 
neustále vznáší múzy - andělé. 
A o Vánocích zvláště,“ podotý-
ká Dita Dostálková. Duchovní 
atmosféru výstavy dokreslují i 
pohledy madon inspirovaných 
českou gotickou malbou a umě-
ním přicházejícím z Východu. 
„Výstavu bych chtěla ozvlášt-
nit hedvábnými stínidly, která 
budou skrývat malá světýlka.“ 
avizovala Dita Dostálková, kte-
rá svou tvorbu v galerii Krásno 
představila již před dvěma lety 
se značným úspěchem, a 
proto dostala znovu prostor, v 
době, kdy její výtvory dýchající 
neuvěřitelným klidem, nejlépe 
vyniknou.       (pp)

Na místě, kde není často 
příležitost se dostat, chystá frý-
decko-ostravská kapela Hrozen 
koncert, který byl nazván „roz-
lučkový“. Poslední adventní 
neděli 18. 12. od 19 hodin roze-
zní hudba této již deset let hra-
jící alternativně-folkové kapely 
prostory balkonu farního kos-
tela sv. Jana Křtitele ve Frýdku.

S kým nebo čím se však Hro-
zen při tomto koncertě vlastně 
bude loučit, zůstává zatím 
obestřeno rouškou tajemství. 
Kapela totiž dává na vybranou 
ze čtyř variant:
A) Hrozen se rozloučí zcela 
B) Hrozen se rozloučí s někte-

Hrozen chystá rozlučkový koncert
rými členy 
C) Hrozen se rozloučí se 
svým repertoárem a přejde na 
jiný repertoár 
D) Hrozen se rozloučí se sta-
rým rokem

„Hlasovat pro jednu z uvede-
ných variant je do začátku kon-
certu možno na stránkách kape-
ly www.skupinahrozen.cz nebo 
je možné tipy zasílat na adresu 
skupina.hrozen@seznam.cz. 
Tomu, kdo si správně tipne, 
slibuje kapela předat přímo na 
koncertě 18. 12. svoje nové CD 
O vině zdarma. Vstupné na kon-
cert je dobrovolné,“ sdělil kapel-
ník Miroslav Přikryl.       (pp)

Dne 25. října v 7 hodin jsme 
se z Frýdku-Místku vydali do 
Prahy. Účelem naší cesty byla 
účast na závěrečném slavnost-
ním uzavření prvního ročníku 
soutěže „Má vlast v srdci Evro-
py“, které proběhlo v hudebním 
salónku Černínského paláce. 

Soutěž vyhlásila Památková 
komora ve spolupráci s Českou 
radou dětí a mládeže a probíhala 
pod záštitou dnes již zemřelého 
ministra kultury Pavla Dostála, 
ministra zahraničních věci Cyrila 
Svobody a Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Byla 

Zástupci Ostravičky v Černínském paláci
rozdělena do osmi kategorií. 
Soubor Ostravička se zúčastnil 
soutěže v kategorii „Navázání 
zahraničních partnerství“. Naše 
umělecká vedoucí paní Marie 
Nováková vypracovala projekt 
pod názvem „Folklór obohacuje 
a sbližuje“, za který zaslouženě 
převzala z rukou ministra zahra-
ničních věcí Cyrila Svobody 
diplom za 2. místo v uvedené 
kategorii a Čestné uznání za 
úspěšnou reprezentaci vlasti a 
práci s mládeží. Ale to by neby-
la Ostravička, aby nepřipravila 
nějaké překvapení. Dva naši 

členové souboru Evička Feren-
cová a Ondřej Baron zazpívali 
(samozřejmě v krojích) všem 
zúčastněným dvě písně z reper-
toáru souboru DFS Ostravička. 
Odměnou pro ně byl upřímný 
potlesk posluchačů, osobní 
poděkování pana ministra Cyrila 
Svobody a nakonec poskytnutí 
rozhovoru pro Český rozhlas. 

Po ukončení slavnostního 
vyhlášení soutěže následovala 
prohlídka Černínského paláce, 
která se stala příjemným zakon-
čením našeho pobytu v Praze. 

Václav Baron

Příznivci cestování, přírody a 
hor, dobrodružství, adrenalino-
vých a extrémních sportů si při-
šli na své od 24. do 26. listopa-
du v Nové scéně Vlast, kde se 
uskutečnila frýdecko-místecká 
část 3. ročníku Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů. 

Ten se koná ve třinácti městech 
České republiky a poprvé také ve 
Frýdku-Místku. Letošní putová-
ní festivalu republikou je velmi 
úspěšné a naše město nebylo 
výjimkou. Podle pořadatelů se 
každý den podařilo aspoň jednou 
kino zaplnit a i ostatní promítání 
měla velmi slušnou návštěvnost. 
I ve Frýdku-Místku se promítal 

Festival outdoorových filmů
výběr z 64 festivalových filmů 
– dobrodružných, cestopisných, 
přírodopisných, ekologických, 
objevných, extrémních, adrena-
linových, horských, lezeckých, 
speleologických, potapěčských, 
snowboarďáckých, paraglidingo-
vých, rafťáckých, cyklistických, 
windsurfingových. Dokumentární 
snímky autorů z více než desítky 
zemí celého světa zavedly diváky 
do vysokých hor, hlubin oceá-
nů, na dravé řeky, mezi přírodní 
národy v dalekých končinách, 
umožnily pohled na svět očima 
paraglidistů nebo jízdu na lyžích 
po nejvyšší hoře Nového Zélandu 
– Mt. Cook.                (pp)
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČENÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

http://www.webpark.cz/katolicke-domy/
Mistek/Mistek.htm

28. listopadu - 1. prosince
od 16.00 do 19.00 hod. ve velkém sále 

Lidového domu 
Výstava obrazů P. Stanislava Weigla Ing. 

1. prosince v 16.00 hod. v malém sále 
Lidového domu 

Beseda a diaprojekce s hudbou a mluve-
ným slovem s P. Stanislavem Weiglem.

Lidový dům v Místku a Moravskoslezská 
křesťanská akademie pořádají

13. prosince v 17.30 hod.
v malém sále Lidového domu přednáš-
ku plk.v.v. Ing. Františka Valdštýna 
Český stát v 11. století – doba sv. 

Prokopa a Sázavy.

Čtvrtek 1. až pátek 2. prosince v 17.00 h
ANDĚL PÁNĚ /ČR/

Ivan Trojan, Jiří Bartoška v rodinné 
pohádce plné hereckých hvězd a laska-
vého „svatého humoru“.
Mládeži přístupný, 90 min
Čtvrtek 1. až neděle 4. prosince v 19.00 h

OLIVER TWIST /Francie,VB/
Oscarový režisér Roman Polanski oživuje 
klasický román Charlese Dickense o mladém 
sirotkovi, který se přimotá k partě kapsářů.
Mládeži přístupný, 130 min 
Pondělí 5. až středa 7. prosince v 19.00 h

NOČNÍ HLÍDKA /Rusko/
První část trilogie natočená podle fantasy 
Sergeje Lukyanenka. Špičkové vizuální 
efekty, úžasné akční sekvence a hororové 
napětí vám nabízí tento úspěšný snímek.
Mládeži do 15 let nevhodný, 114 min 
Čtvrtek 8. až neděle 11. prosince v 16.45 h

LEGENDA O ZORROVI /USA/
Volné pokračování úspěšného filmu Legen-
da o Zorrovi – Antonio Banderas a Catheri-
ne Zeta-Jonesová v romanticko výpravném 
filmu plném napínavých akčních scén a 
humorných epizodek.
Mládeži přístupný, 130 min 
Čtvrtek 8. až neděle 11. prosince v 19.00 h

ŘÍŠE VLKŮ /Francie/
Jean Reno v roli bývalého policisty vyšetřu-
je brutální a záhadné vraždy tří žen.
Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min 
Pondělí 12. až středa 14. prosince v 17.00 h

WALLACE GROMIT:
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA /VB/

„Vegetariánský horor“ – zelinářskou 
pěstitelskou soutěž ohrožuje tajemné 
plundrující monstrum. Vynikající animace, 
roztomilá situační komika.
Mládeži přístupný, 85 min 
Pondělí 12. až středa 14. prosince v 19.00 h

KURÝR 2 /Francie/
Jason Statham v roli nájemného kurýra – 
pokračování úspěšné akční komedie Kurýr.
Filmu neschází spád, vtip i nápadité akce.
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min 
Čtvrtek 15. prosince v 16.00 h
Pátek 16. až sobota 17. prosince v 16  a 19 h
Neděle 18. až středa 21. prosince v 16.00 h
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

Harry během čtvrtého roku v Bradavicích boju-
je nejen o Pohár čarodějů, ale i o svůj život.
Mládeži přístupný, 160 min
Čtvrtek 15. prosince v 19.00 h

ČTYŘI BRATŘI /USA/
Bratři se vrátili domů, aby pomstili smrt 
své matky. Film vyniká realistickým vylí-
čením prostředí.
Mládeži do 15 let nevhodný, 109 min 
Neděle 18. prosince v 19.00 h

NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU 
/Francie/

Film byl inspirován Texaským masakrem 
motorových pil – drama jedné krvavé noci 
plné napětí a hrůzy.
Mládeži do 15 let nevhodný, 90 min 
Pondělí 19. až středa 21. prosince v 19.00 h
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ /USA ČR/

Matt Damon a Heath Ledger v hl. rolích 
výpravné dobrodružné podívané ze 

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Středa 7. prosince v 19.00 hodin 
– Chrám sv. Jana a Pavla
BONI PUERI
Vánoční koncert prestižního chlapec-

kého sboru.
Pro předplatitele KPH a Koncertů pro 

mládež 2005/2006
Úterý 13. prosince v 19.00 hodin

– frýdecký zámek
ADVENTNÍ KONCERT
Zuzana Fišerová spolu se smyčcovým 

kvartetem.
Předplatitelé Zámeckých koncertů 2005/2006
Pátek 23. prosince v 18.00 hodin

- Chrám sv. Jana a Pavla
J. J. RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Pátek 30. prosince ve 20.00 hodin 
– Národní dům
PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ 

TANEČNÍ VEČER
Swing band Edy Šurmana se sólisty.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
MALOVANÉ VÁNOCE

Výtvarná výstava žákovských prací na 
téma Vánoce dříve a dnes, která vznikla 
v rámci celoročního projektu Muzea Bes-
kyd F-M. Jsou vystaveny díla žáků mateř-
ských a základních škol z Frýdku-Místku 
a okolí. Výstavu doplňují betlémy součas-
ných regionálních řezbářů a výtvarníků.

Potrvá do 8. ledna 2005.
ZANIKAJÍCÍ ZÁMKY MORAVSKO-

SLEZSKÉHO KRAJE
Studijní výstava přibližuje historii i sou-

časnost některých ohrožených nebo už 
přímo zanikajících zámků. Jsou to šlech-
tická sídla v Ostravě-Kunčicích, Ropici, 
Bravanticích a Hnojníku. K vidění jsou 
kromě jiného historické a aktuální fotogra-
fie zámků, několik knih z ropické zámecké 

knihovny, či třeba ukázka části autentické-
ho mobiliáře hnojnického zámku. Výstava 
byla připravena ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem v Ostravě. 

Výstava je pro veřejnost otevřena ome-
zeně: úterý, středa, pátek 14-16 hodin, 
čtvrtek 14-17 hodin, sobota, neděle 13-17 
hodin. V dopoledních hodinách ve výstavě 
probíhají výukové programy pro školy.

Potrvá do 8. ledna 2006.
BOTY, BOTY, BOTIČKY

Lidé nosí obuv odnepaměti. Z nutnosti, 
ale i pro parádu, ve všední dny i ve svátky, v 
radosti i ve smutku. Aniž si to uvědomujeme, 
obuv je fantastickým zdrojem informací.

Výstava sleduje vývoj obouvání od nej-
starších dějin až po současnost. Unikátní je 
kolekce různých typů obuvi několika konti-
nentů světa. K velmi atraktivním exponátům 
patří soubor obuvi vyrobené ve firmě Baťa v 
letech 1894-1945. Průřez baťovskou produk-
cí dává návštěvníkům příležitost nahlédnout 
do historie snad nejslavnější české firmy.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvr-
tek 1. prosince v 17,00 hodin v muzejních 
síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 26. března 2006.
TĚŠÍNSKÉ STŘÍBRNÉ KROJOVÉ ŠPERKY

Typickým zdobným prvkem těšínského 
kroje jsou nádherné kovové šperky, pře-
vážně stříbrné, zpracované mistrnou rukou 
umných řemeslníků. Hlavními šperkařský-
mi středisky na Těšínsku byla města Těšín 
a Jablunkov. Zlatníci však působili i v dal-
ších malých městech a k výrobě krojových 
šperků používali nejen stříbro, ale i měď, 
cín, olovo a tzv. pakfong /slitina mědi a zin-
ku s přídavkem niklu, tzv. bílá mosaz/. 

K nejznámějším a nejrozšířenějším 
technikám výroby patřily techniky odlevu, 
lisování a filigránu.

Těšínské krojové šperky rozdělujeme podle 
funkce na několik skupin: spony, háčky, dvou-
dílné spony, knoflíky, náhrdelníky a pásy.

Přednáška „Stříbrné krojové šperky 
Těšínského Slezska“ spojená s prohlíd-
kou výstavy se koná ve čtvrtek 5. ledna 
2006 v 16 hodin na frýdeckém zámku.

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 15. 
prosince 2005 v 17 hodin ve výstavních 
síních frýdeckého zámku. Na vernisáži 
vystoupí známý cimbalista Daniel Skála. 
Potrvá do 23. ledna 2006.

PROGRAMY, KONCERTY
Neděle 4. prosince 9,00 – 15,00 hodin 

– areál frýdeckého zámku
VÁNOČNÍ JARMARK

s prodejem lidových a uměleckých předmětů
• Ukázky lidových řemesel
• Malované Vánoce – výstava
• Mikulášská nadílka
• O statečné princezně – pohádka
• Občerstvení – domácí speciality
• Vánoční pamlsky
Neděle 4. prosince v 18,00 hodin 

– kaple sv. Barbory
POUTNÍ MŠE SVATÁ

Neděle 11. prosince v 15,00 hodin 
– Rytířský sál frýdeckého zámku
VÁNOČNÍ KONCERT PRO SENIORY

Účinkuje pěvecký sbor NOVUS z Dob-
ré, umělecký vedoucí Jiří Tesarčík. Kon-
cert se uskuteční ve spolupráci se Sva-
zem důchodců ČR ve Frýdku-Místku.

Úterý 13. prosince v 19,00 hodin
 – Rytířský sál frýdeckého zámku
ADVENTNÍ ZÁMECKÝ KONCERT
Zuzana Fišerová – zpěv
Jakub Černohorský – 1. housle
Zdeněk Dajč – 2. housle
Miroslav Habusta – viola

Ivo Fišer – violoncello
Drahomíra Míčková – průvodní slovo
Neděle 18. prosince v 15,00 hodin 
– Rytířský sál frýdeckého zámku

VÁNOČNÍ NEDĚLNÍ CHVILKA
POEZIE A PRÓZY

Účinkuje: Místecká Viola
Návštěvníci si mohou prohlédnout 

výstavu „Těšínské stříbrné krojové šperky“
Pondělí 26. prosince 13,00 – 17,00 h
– frýdecký zámek
SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15,00 hodin Vánoční koncert
Účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Smetana
Dirigentka: Ing. Eva Olková
Dále budou k vidění výstavy: Malované 

Vánoce, Těšínské stříbrné krojové šperky, 
Boty, boty, botičky, Zanikající zámky Morav-
skoslezského kraje a expozice Frýdek – 
Mariánské poutní místo v kapli sv. Barbory.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-
VĚDNÁ SPOLEČNOST

Čtvrtek 1. prosince v 18,00 hodin 
– přednáškový sál v Zelenám domě
FRÝDECKO-MÍSTECKÉ PAMÁTKY
Známé i opomíjené nemovité kulturní 

památky na území okresního města Frýd-
ku-Místku a v jeho nejbližším okolí. Bývalé 
radniční budovy, barvírna na Těšínské ulici, 
barokní a klasicistní domy na náměstích, 
pohledy na město z výškových budov, kos-
tel Panny Marie Sněžné na Lysůvkách, kap-
le na Panských Nových Dvorech, zajímavé 
náhrobky na městských hřbitovech. Doplně-
no promítáním diapozitivů a videoprojekcí.

Čtvrtek 8. prosince v 15,00 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků 
a materiálu, poradenská služba, video-
projekce. Schůzek se mohou zúčastnit 
všichni zájemci z řad veřejnosti – dospělí 
i mládež. Vstupné na akce se neplatí.

Čtvrtek 8. prosince v 17,00 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě

ŠUMPERSKO A JESENICKO
Vlastivědná přednáška. Zámecký park ve 

Velkých Losinách, přečerpávací elektrárna 
Dlouhé Stráně, lázně Jeseník, na zámku v 
Javorníku, okolím Vidnavy, cesta do Račího 
údolí, Křížová cesta na Boží vrch, v Karlově 
Studánce a další zajímavosti. Doplněno pro-
mítáním diapozitivů a videoprojekcí.

Úterý 13. prosince v 17,00 hodin - 
přednáškový sál v Zeleném domě

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI
Předvánoční posezení v Zeleném domě, 

doplněné vyprávěním o starých Vánocích.
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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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

HUDEBNÍ KLUB STOUN
2. 12. ROCKOTÉKA
DJ JURA A JEHO ROCKPOPOVÉ PECKY
3. 12. VENOM XTRA !!!
SUBFOCUS (RAM RECORDS LABEL/UK) & OTHER DJs, GREEN LASER, VIDEO-
PROJEKTION...
5. 12. IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA 
9. 12. HIP-HOP PÁRTY
DJ HOLLA, CESKI,MCs, & SPECIAL GUEST
10. 12. HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
OPĚT SPECIÁLKY S PETREM KLEGOU A SPOUSTA ZÁBAVY, HOLKY VSTUP 
ZDARMA 
12. 12. IN MEMORIAM EXIT PÁRTY (RETRO)
DJ KLEGA A HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 
15. 12. 100°C + BUSHCRAFT (UK)
SKVĚLÝ KONCERT VITĚZŮ COCA-COLA POPSTAR A HVĚZDY SÁZAVAFESTU
16. 12. MUSIC MASSACRE vol. 9
ADULTERY, SACRIST, ABSTRACT ESSENCE, MORRIOR, KING DIAMOND REVIVAL
17. 12. VESNICKA DYSKA
NOVÝ POŘAD S HITY, KTERÉ JSTE VE STOUNU ASI NESLYŠELI, DJ RADIJONKA, 
VSTUP 10,- Kč, RUM ZA 20,-
19. 12. IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA 
21. 12. EKOMAT PÁRTY
SOUKROMÁ AKCE
22. 12. ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A PLNO SKVĚLÉ MUZIKY
23. 12. WHIZZ vol. 7
OLI, SMARIO, +SPECIAL guest, VIDEOPROJEKTION 
24. 12. VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA
DJ JACOBO & DJ JŮRA HRAJÍ TROCHU JINÉ KOLEDY, OTEVŘENO OD 21:00!
25. 12. HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL + SUN-E-TIC (RETRO)
DJ KLEGA, NESMRTELNÉ HITY, NEJLEPŠÍ CHLAPECKÁ KAPELA, HOLKY VSTUP ZDARMA 
26. 12. NAJZAR + DOWNBELLOW
VÁNOČNÍ KONCERT MÍSTNÍCH PARTIČEK
27. 12. HIP-HOP (RAPRO) 
POHODOVÁ AKCIČKA S DJ HOOLOU
28. 12. STOUNMIX & AFTER ARENA V. MAXIMUS
VÝBĚR SKVĚLÉ HUDBY A AFTER PARTY PO THAJSKÉM BOXU, VSTUP ZDARMA
29. 12. STOUNMIX
DOBRÁ MUZIKA K TANCI I SKLENIČCE Z REŽIE STOUNU  
30. 12. ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A OSVĚDČENÉ PECKY
31. 12. VELKÁ SILVESTROVSKÁ SHOW
OPĚT SKVĚLÁ SHOW, JAKO LONI, JÍDLO V CENĚ, ŠAMPUS + NĚCO NAVÍC:-)

Jiří Surůvka
Rodinné stříbro – obrazy

do 2. prosince

AKCE NÁRODNÍHO DOMU 
Čtvrtek 1. prosince v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Leonard Gersche
MOTÝLI
Pro předplatitele Frýdek-Místek – sk. FMC
Pátek 2. prosince v 19.00 hodin 
Švandovo divadlo Praha
Tracy Letts
ZABIJÁK JOE 
Brutální lovestory, příběh na pomezí 

komiksu a sociálního hororu, první vlaš-
tovka tzv. coolness dramatiky. Historka o 
podařené rodince na pokraji společnosti 
připomene svým černým humorem filmy 
Quentina Tarantina či Olivera Stonea.

Hrají: Michal Dlouhý j.h., Simona Stašová 
j.h., Ivan Řezač, Petra Špalková, Martin Sitta

Režie: Michla Lang
Předplatitelská skupina C
Neděle 4. prosince v 15.00 hodin 
Divadelní soubor Kamarádi
VÁNOCE S KAMARÁDY
Kamarádi spolu s dětmi očekávají pří-

chod Královny Zimy.
Čtvrtek 8. prosince v 19.00 hodin 
Pražská divadelní agentura Julie Jurištové
LOVU ZDAR!
Situační komedie o ukradeném dědictví. 
Hrají: Vladimír Kratina, Jaroslava Ober-

maierová, Martina Hudečková, Petr Oliva…
Režie: Dana Bartůňková
Předplatitelská skupina A
Neděle 11. prosince v 15.00 hodin 
Divadlo Pohádka Praha

TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
Pohádkové leporelo pro větší, men-

ší, ale hlavně nejmenší diváky čerpající 
náměty z klasických pohádek.

Čtvrtek 15. prosince v 19.00 hodin 
Divadlo Kalich Praha
BEZ PŘEDSUDKŮ
Komedie pro odvážné diváky a ještě 

odvážnější herce. Letití přátelé spolu stráví 
společnou noc, která jim nabídne možnost 
popovídat si otevřeně o věcech, na které 
se ženy ostýchají ptát mužů a muži žen.

Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Mimo předplatné
Pátek 16. prosince v 19.00 hodin 
Divadlo Kalich Praha
BEZ PŘEDSUDKŮ
Předplatitelská skupina B
Sobota 17. prosince 
VÁNOČNÍ KONCERT SYMFONIC-

KÉHO ORCHESTRU FM
Účinkují: Symfonický orchestr F-M, 

Ženský pěvecký sbor B. Martinů, Maria-
na Pillarová – členka Moravskoslezské-
ho divadla Ostrava.

Dirigují: Jaromír Javůrek a Aleš Kománek
FILMOVÝ KLUB

Sobota 3. prosince v 15.30 a 17.45 h
ANDĚL PÁNĚ /ČR/
Ivan Trojan, Jiří Bartoška v rodinné 

pohádce plné hereckých hvězd a laska-
vého „svatého humoru“.

Mládeži přístupný, 90 min
Pondělí 5. prosince v 19.00 h
ZABIJI NIXONA /2004-USA/
Režie: Niels Mueller
Sean Penn podává opět strhující výkon 

v psychologickém dramatu dle skuteč-
ných událostí z roku 1974.

Snímek sugestivně vypovídá o krizi v 
americké společnosti.

Mládeži do 15 let nevhodný, 96 min 
Úterý 6. prosince v 19.00 h
MASAJOVÉ – BOJOVNÍCI DEŠTĚ 

/2004-Francie/
Režie: Pascal Plisson
Mladí bojovníci se vydávají na cestu, 

která jim přinese dospělost a jejich ves-
nici déšť. Působivý pohled do rovníkové 
Afriky – do života zhruba 400 set tisíc čle-
nů nilotského kmene kočovných pastevců 
a zemědělců.

Mládeži přístupný, 94 min 
Pondělí 12. prosince v 19.00 h
ZEMĚ HOJNOSTI /2004-SRN,USA/
Režie: Vim Wenders
Svérázný a snad i pravděpodobný 

pohled na dnešní Ameriku a její traumata.
John Diehl a Michelle Williamsová v hl. rolích
Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min 
Úterý 13. prosince v 19.00 h
MILLION DOLLAR BABY /2004-USA/
Režie: Clint Eastwood
Clint Eastwood, Hilary Swanková, 

Morgan Freeman v hl. rolích strhu-
jícího boxerského dramatu na moti-
vy povídek dlouholetého ringového 
pomocníka. Jeden z nejúspěšnějších 
titulů roku 2004.

Mládeži do 12 let nevhodný, 132 min 
Pondělí 19. prosince v 19.00 h
SANTA JE ÚCHYL /2003-USA, SRN/
Režie: Terry Zvwigoff
Billy Bob Thornton ve vánoční krimi-

nální komedii.
Mládeži do 15 let nevhodný, 92 min 
Úterý 20. prosince v 19.00 h
MANDERLAY /2005-Dánsko, Švéd-

sko, Francie/
Režie: Lars von Trier
Zvláštní a znepokojující příběh z plan-

zvláštního světa, v němž se realita mísí 
s kouzly a čáry.
Mládeži do 12 let nevhodný, 119 min 
Čtvrtek 22. až pátek 23. prosince v 19.00 h

NOČNÍ LET /USA/
Hitchcockovský thriller na palubě letadla 
nám v mnohém připomene známý film 
Telefonní budka.
Mládeži do 15 let nevhodný, 85 min 
Pátek 25. až pondělí 26. prosince v 17.00 h

LÁSKA NA INZERÁT /USA/
Diane Laneová a John Cusack v romanci na 
téma seznamování pro starší a pokročilé.
Mládeži do 12 let nevhodný, 95 min 
Neděle 25. až pondělí 26. prosince v 19.00 h

40 LET PANIC /USA/
Nejodvážnější a nejodvázanější film 
letošního roku – lechtivá komedie o naiv-
ním panici středního věku.
Mládeži do 15 let nevhodný, 116 min 
Úterý 27. až středa 28. prosince v 19.00 h

ZLOMENÉ KVĚTINY /USA/
Bill Murray v roli donchuana lámajícího srd-
ce žen. Výjimečné a lidsky příjemné dílo.
Mládeži do 15 let nevhodný, 110 min 
Čtvrtek 29. až pátek 30. prosince v 19.00 h
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI 

DO DEŠTĚ /ČR/
Repríza tragikomedie o dvou outsiderech 
a jejich trapném životě. V hl. rolích Jan 
Budař a Richard Krajčo.
Mládeži do 15 let nevhodný, 108 min 

tážní osady Manderlay kdesi hluboko na 
jihu USA. Důmyslně vystavěný a precizně 
natočený příběh s překvapujícím závěrem.

Mládeži do 15 let nevhodný, 139 min 
Úterý 27. prosince v 19.00 h
DISTRIKT !! /2004-Maďarsko/
Režie: Aron Gander
Divoký celovečerní animovaný film 

– komedie na téma zmodernizované ver-
ze Romea a Julie.

Mládeži do 15 let nevhodný, 90 min 

 DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Pátek 16. prosince v 10.00 h
VYLÉČENÝ ČERTÍK /ČR/
Pásmo veselých roztomilých pohádek 

pro malé i velké diváky.
Mládeži přístupný, 65 min
Pátek 16. prosince v 13.30 h
KOUZELNÝ KOLOTOČ /VB/
Dobrodružný animovaný film uváděný v 

českém znění o zlém čaroději Zeebadovi.
Mládeži přístupný, 80 min 

2. prosince 
Vystoupení v dobrovolnickém centru 

(tanec, básničky, pohádka).

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

6. prosince 
Mikuláš – povídání o původu svátku 

a tradicích s ním spojených. Následuje 
večerní program – scénky, hry a malá 
nadílka.

8. prosince
Účinkování na charitním setkání v 

Lidovém domě.
12. prosince
Příprava na Vánoce – výzdoba klu-

bovny, pečení cukroví, výroba drobných 
dárků, ozdob na stromeček a přáníček k 
Vánocům a Novému roku.

22. prosince 
„Nezbednické předvánoční odpoled-

ne“ – poslední setkání v roce 2005 spoje-
né se slavnostním programem a nadílkou.

23. prosince – 1. ledna - KLUBOVNA 
UZAVŘENA!

(z důvodů čerpání dovolené a náhrad-
ního volna vedoucích)
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Finanční půjčky
604 926 371

TATO AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ
V MĚSÍCI PROSINCI 2005


