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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
v našem městě máme dvě lokality s 

místními komunikacemi, které však dosud 
nemají své názvy. 

Jedna z lokalit je poblíž ulice Družstevní na 
pozemku p.č. 3266 / 11 k.ú. Místek. Jedná se 
o novou komunikaci, která vznikla v souladu 
s územním plánem v rámci výstavby nových 
rodinných domů. Komise kulturní a pro výcho-
vu a vzdělávání doporučila název pro tuto ulici 
buď Barevná nebo Pod Letištěm. Rada města na svém jednání 24. listo-
padu doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o názvu této ulice Pod 
Letištěm, protože se tento název radě města jevil jako výstižnější.

Druhá lokalita je na pozemku p.č. 5749 /1 k.ú. Frýdek, kde vznikající 
nová komunikace, kolmá na ulici Bruzovskou, bude dokončena v roce 
2009. Budoucí název této ulice také řešila komise kulturní a pro výchovu a 
vzdělávání. Ta radě města doporučila název Akátová. Rada města s tímto 
názvem souhlasila a doporučila zastupitelstvu tento název schválit.

Pokud zastupitelstvo města na svém jednání 8. prosince o názvech 
rozhodne, budeme mít v našem městě nově ulici Pod Letištěm a ulici 
Akátovou.   Eva Richtrová

Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček
Statutární město Frýdek-

-Místek znovu finančně pod-
pořilo již tradiční akci na mís-
teckém náměstí, která kromě 
obvyklého názvu „Doneste si 
zvoneček, rozsvítíme strome-
ček“ nese tentokrát přídomek 
„Mikuláš s vůní koriandru“. 
Na show předznamenáva-
jící rozzářená očka dětí se
5. prosince rozzáří také světel-
ná vánoční výzdoba ve městě.

„Jsme rádi, že jsme s pořáda-
jící agenturou Orange, za účasti 
města i našich městských spo-
lečností, mohli podržet založenou 
tradici. Chceme, aby se ve 
vánočním čase o Frýdku-Místku 
vždy mluvilo jako o městě s tou 
správnou prosincovou atmo-
sférou. Nekončí to jednou akcí, 
hned další den začínají vánoční 
trhy, které budou trvat až do 23. 
prosince. Sváteční atmosféru 
jsme se rozhodli vylepšit napří-
klad i dvanácti novými stylovými 
vánočními stánky,“ sdělil náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Show na náměstí začne od 
tří hodin řídit Leoš Mareš a bude 

letos provoněna koriandrem a 
sladkými perníky. Chystá se totiž 
soutěž O nejhezčí perník místec-
kého náměstí, zdobit perníčky 
budou moci i hodné děti, které 
se mohou těšit na trojlístek Miku-
láše, anděla a čerta. Navštíví je 
také pohádkový dědeček, který 
je naučí perníková kouzla. Nudit 
by se neměli ani ti odrostlejší díky 
pestrému zábavnímu programu. 
Zazpívat přijdou Yvetta Blana-
rovičová, Helena Zeťová i dívčí 

vokální čtyřtet G*apeels. Komu 
by přesto program ještě připadal 
málo zářivý a hvězdný, určitě jej 
uspokojí ohňová show okolo páté 
hodiny. To už by měl půl hodiny 
svítit vánoční strom na náměstí i 
další výzdoba ve městě, kterou 
spustí za cinkotu zvonečků jedno 
z přítomných dětí, které převez-
me z rukou primátorky Evy Rich-
trové symbolický klíč od Vánoc, 
který otevře předvánoční veselí.  
 (pp)

KLÍČ ČEKÁ: I letos jediné otočení klíčkem přinese zažehnutí vánoční 
atmosféry.   Foto: Petr Pavelka

15. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku svo-
lané mimořádně na základě 
požadavku opozičních zastu-
pitelů se paradoxně odehrálo 
bez jejich valné účasti. Zúčast-
nilo se jej jen 24 ze 40 zastupi-
telů. Omluveni byli Pavel Holý 
(KSČM), opoziční zastupitelé 
Mgr. Jurtíková, PhDr. Stolař, 
Mgr. Vojvodík, Ing. Pavlas, 
Mudr. Ing. Přádka a Ing. Kučík. 
Nikdo jiný se osobně ani 
písemně neomluvil. Z řad opo-
zice byli na jednání zastupitel-
stva přítomni Ing. Hartmann, 
MUDr. Urban a L. Koval.

Zúčastnění schválili jediný bod 
programu, který navrhovala opozi-
ce a v němž chtěli členové klubu 
ODS, Občanů pro Frýdek-Místek 
a klubu členů zastupitelstva KDU-
ČSL podat návrh na odvolání pri-
mátorky města. K samotnému pře-
čtení důvodové zprávy se ovšem 
nikdo neměl, a protože nebyl pří-
tomen předkladatel tohoto bodu, 
který by kromě doprovodného 
komentáře a řádného zdůvodnění 
předložil i návrh na usnesení, jak 
to stanovuje jednací řád, nemohlo 
se o tomto bodu hlasovat. Zastupi-
telstvo tak mohlo po pár minutách 

Usnesení zastupitelstva: Opozice škodí městuUsnesení zastupitelstva: Opozice škodí městu
skončit, ale slovo si vzal radní a 
poslanec Petr Rafaj: „Chtěl bych 
vyjádřit velký podiv nad tím, co 
se tady dneska stalo. Nechápu 
přístup našich opozičních kolegů, 
kteří ignorují účast na zastupitel-
stvu, které navíc sami svými podpi-
sy svolali. Jejich bod byl předložen, 
ale není tady nikdo, kdo by k tomu 
vůbec něco řekl, kdo by řekl nějaký 
důvod. Je to velice smutné a já to 
vnímám tak, že tito zastupitelé 
pohrdají zastupitelstvem města, 
pohrdají občany, kteří je do tohoto 
zastupitelstva volili.“ 

Poté byl podán návrh usne-
sení ve znění: „Zastupitelstvo 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku vyzývá zastupitele za ODS 
a Občany pro Frýdek-Místek, 
aby konečně začali pracovat 
ve prospěch města a občanů, 
kteří je volili, a přestali statutár-
nímu městu Frýdek-Místek svým 
konáním a svou činností škodit.“ 
Tento návrh byl přijat a zasedání 
zastupitelstva bylo ukončeno.

Opoziční zastupitelé se při 
zdůvodňování neúčasti v ostatních 
médiích vzmohli jen na listování 
normalizačním slovníkem, údajně 
se nezúčastnili kvůli zvolené-
mu nedělnímu termínu. „Když si 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Vedení města mělo proti sobě prázdné opoziční lavice. 

Cestující nad 70 let budou
v MHD jezdit nadále zdarma

V rámci nových tarifních 
a přepravních podmínek v 
městské hromadné dopravě 
ve Frýdku-Místku, které vstou-
pí v platnost od Nového roku, 
měli již neúnosnou provozní 
ztrátu ve výši 33 milionů korun 
pomáhat snižovat i senioři nad 
70 let, byť jen symbolickým 
ročním poplatkem ve výši 400 
korun. Nakonec ale radní roz-
hodli o tom, že jim výsada jez-

dit zdarma bude ponechána.
Cestujících nad 70 let se změ-

ny nedotknou z několika důvodů, 
mimo jiné byla zohledněna sku-
tečnost, že tato věková katego-
rie by mohla mít problémy vyřídit 
si příslušnou administrativu. „Po 
zveřejnění informací o zavedení 
jízdného pro občany nad 70 let 
jsme absolvovali několik setkání 
se zástupci seniorů... 

(Pokračování na straně 2)

opoziční zastupitelé takto hrají a 
svolávají nesmyslně mimořádná 
zastupitelstva, máme zájem na 
tom, aby tyto jejich hrátky stály 
daňové poplatníky co nejméně 
peněz. Zastupitelé mají ze zákona 
nárok na úhradu ušlé mzdy během 
zasedání. Předpokládáme, že v 
neděli ráno nikdo nepracuje, a tak 
ani nebude náhrady požadovat. 
Město tím ušetří,“ vysvětlila nedělní 
termín primátorka Eva Richtrová.

Poslední zasedání zastupitel-
stva v mimořádném termínu bylo 
jen vyvrcholením absurdit, které 
opozice kupí v souvislosti se stra-
tegickým plánem města, který opo-

ziční zastupitelé nejprve chválili a 
odhlasovali, aby jej nakonec začali 
kritizovat před volbami, čímž chtěli 
oslabit primátorku Evu Richtrovou, 
která kandidovala do Senátu.  (pp) 
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krátce

Zasedání zastupitelů
V pondělí 8. prosince se ve 

velké zasedací síni frýdecko-
-místeckého magistrátu uskuteč-
ní 16. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku. Na pro-
gramu bude kromě klasických 
finančních záležitostí i Integro-
vaný plán rozvoje Statutárního 
města Frýdek-Místek, zazní také 
zprávy o činností výborů. Obča-
né dostanou slovo ve 14 hodin.

Veřejná sbírka
Vánoční strom 

Od 5. do 23. prosince se 
bude konat tradiční Vánoční 
sbírka, jejíž výtěžek je tento-
krát určen pro Pečovatelskou 
službu Frýdek-Místek na nákup 
kompenzačních pomůcek pro 
zdravotně postižené občany. 
Kromě pokladničky na místec-
kém náměstí lze peněžní pro-
středky také zasílat na číslo účtu 
43-3400310247/0100, VS 2321.

Chodníky na hřbitově
Rada města rozhodla o zadá-

ní veřejné zakázky Rekonstrukce 
chodníků na veřejném pohřebišti 
ve Frýdku. Realizace I. etapy při-
jde městskou pokladnu na více 
než dva miliony korun. Asfaltový 
povrch zde bude nahrazen zám-
kovou dlažbou v přírodní šedé 
barvě, přibudou i obrubníky.

Vánoční stromy
Město bude mít letos tři 

vánoční stromy, které budou roz-
svíceny 5. prosince v rámci akce 
Doneste si zvoneček, rozsvítíme 
stromeček. Pracovníci technic-
kých služeb TS a.s. je instalovali 
na obou náměstích a u víceúče-
lové sportovní haly. Stromy jsou 
darem a přesahují deset metrů.

Mikuláš na ledě
Mikulášské akce mají děti 

vesměs ještě před sebou, ale to 
první setkání se štědrým vousa-
tým pánem už mají za sebou ti, 
kteří se zúčastnili poslední lis-
topadovou neděli akce Mikuláš 
na ledě ve víceúčelové spor-
tovní hale. Městské společnosti 
Sportplex, Distep, TS a Frýdec-
ká skládka připravily pestrý pro-
gram s netradičním vstupným 
v podobě jednoho kilogramu 
sběrového papíru nebo tří kusů 
skleněných či PET lahví s cílem 
motivovat k lepšímu chování 
vůči životnímu prostředí.

Koupí radary
Rada města rozhodla o 

výběru nejvhodnější nabídky na 
plnění veřejné zakázky Dodávka 
radarového měřiče rychlosti. Za 
zhruba 400 tisíc korun by měly 
být pořízeny dva kusy zařízení, 
které může pomoci umravnit řidi-
če v některých problematických 
lokalitách, kde se občané necítí 
kvůli dopravě bezpečně.  (pp)

rozloučili jsme se
Eliška Servátková je mezi námi už jen obrazy

Do poslední chvíle byla, jak ji všichni znají 
– ve skvělé kondici, plná elánu a plánů. Po 
krátké nemoci ovšem od 25. listopadu není 
výtvarnice Eliška Servátková, držitelka Ceny 
Statutárního města Frýdek-Místek, již mezi 
námi. Je to pravdou ovšem jen částečně. 
Mezi námi stále budou její obrazy, z nichž 
právě elán a radost ze života přímo čiší a 
budou připomínat hodnoty, jež vyznávala.

Karel Bogar k jejímu odchodu říká: „Záměr-
ně malovala ve svých reportážích město, které není ohlušeno automobi-
lovou dopravou, zběsilým tempem života, které nám vnucuje představu, 
že je jen tato jediná možná alternativa bytí. Ve svých nostalgických obráz-
cích nastavovala moudrým zrcadlo, aby se viděli. Aby prozřeli z bludu, že 
existuje jen jakési zběsilé míjení na dálnici života, kde jeden proud spě-
chajících ujišťuje ten druhý, jedoucí oproti, že nic jiného neexistuje. Připo-
mínala hodnoty, které jsou daleko trvalejší než to, po čem dnes většinou 
toužíme. Připomínala naléhavě a často i s jemnou ironií Senekovo rčení: 
Na světě nám nepatří nic, jen čas.“ Čas Elišky Servátkové na tomto světě 
se naplnil. Nestihla o pár dní svou pečlivě připravovanou výstavu v Galerii 
Pod zámkem a zaskočila tak všechny její přátele a obdivovatele, kteří se 
na ni velmi těšili. „Ještě ji vidím, s jakou chutí malovala poslední obraz 
a vybírala na výstavu. Jako by nám dávala vzkaz: Lidičky, žiju! Dokud 
budu ve vašich vzpomínkách, dokud budete mít rádi mé obrazy, dokud 
otevřete srdce skutečným hodnotám světa, která jsem vám v svém díle 
zachovala,“ uzavírá Karel Bogar.   (pp)

Primátorka města Frýdku-
-Místku Eva Richtrová se v 
polovině listopadu zúčastnila 
zasedání Komory statutárních 
měst, které se tentokrát kona-
lo v Českých Budějovicích.

„Program byl velmi zajímavý, 
měli jsme například k dispozici 
Analýzu financování výkonu stát-
ní správy a samosprávy, která 
porovnává výdaje a příjmy za 
uplynulé dva roky u obcí s pově-
řeným obecním úřadem a u obcí 
s rozšířenou působností. Snaží-
me se totiž dlouhodobě o to, aby 
tato města nedoplácela na výkon 
státní správy, kterou na ně stát 
naložil,“ vysvětlila primátorka. Ta 
spolu s kolegy probírala odsou-
hlasený vládní návrh zákona, kte-
rý umožní za určitých podmínek 
městské policii provádět měření 
rychlosti, a seznámila se s aplika-

Města bojují za finance
cí a zkušenostmi s „alkoholovou“ 
vyhláškou, která byla před časem 
přijata i ve Frýdku-Místku. „Shoda 
byla v tom, že i přes krátkou dobu 
účinnosti obecně závazné vyhláš-
ky tohoto druhu plní svůj účel. 
Obecní policii umožňuje efektivně 
minimalizovat negativní jevy spo-
jené s narušováním veřejného 
pořádku v obci, je vnímána jako 
institut prevence, pomocí které-
ho lze těmto jevům předcházet,“ 
uvedla Eva Richtrová. 

Další apel na vládu v sou-
vislosti se zbytečným finančním 
břemenem pro města, který 
primátoři projednávali, se týkal 
voleb. Svaz měst a obcí ČR 
upozornil ministerstvo financí na 
nepříznivý finanční dopad, který 
zaznamenaly všechny obce v 
souvislosti s letošními senátními 
a krajskými volbami.  (pp)

DEN SENIORŮ: Radní Ivan Vrba a Miroslav Adam na páteční 
akci v Národním domě, určené k pobavení aktivních seniorů. Těm 
zahrál swingový orchestr, a když se trochu posilnili, mohli si zatan-
covat na muziku kapely Flash. Den seniorů uspořádalo Statutární 
město Frýdek-Místek ve spolupráci s Českým červeným křížem a 
pod záštitou primátorky Evy Richtrové.            Foto: Petr Pavelka

Linka 1 - zásadní změnou je 
zrychlení linky, trasa je zachová-
na bez zajíždění na autobusové 
nádraží, další změny jsou pak vynu-
cené návaznostmi na vlaky (víkendy 
a večery) a je připraven nový jízdní 
řád pro období prázdnin. Provoz v 
pracovní dny i víkendy.

Linka 2 - je navržena ve „staré 
trase“ z Povodí Odry přes žel. stani-
ci, Magistrát, Revoluční, Anenskou, 
Frýdlantskou na Tesco. Je zde více 
variant délek (tak jako v minulosti). 
Provoz v pracovní dny i víkendy.

Linka 3 - trasa linky je vedena od 
Tesco - přes Riviéru vodárnu - Poli-
tických obětí - Poliklinika - Gymná-
zium - ČSA Věžové domy - Slezan 
01 - Magistrát - žel. stanice - Dobrá 
VÚHŽ. Linka je tedy nově zavedena 
k vlakovému nádraží a k poliklinice 
(nutné kvůli dostupnosti polikliniky z 
ulice 28. října), již nejede přes Letnou. 
Provoz v pracovní dny i víkendy.

Linka 4 - nová linka v trase Dob-
rovského - žel. stanice - aut. nádraží 
- poliklinika - Anenská - 17. listopadu 
- Tesco. Ve směru na Frýdek zajíždí 
také na Pol. obětí. 2 spoje ráno a 2 
spoje odpoledne jsou vedeny navíc 
přes zastávku Slezan 01. Provoz 
pouze v pracovní dny.

Linka 5 - trasa je zachována, 
linka je doplněna o spoje do Chle-
bovic, o víkendu zůstává stejná. 

Základní změny v síti MHD platné od 14. 12. 2008:
Provoz v pracovní dny i o víkendu.

Linka 6 - trasa je vedena z Pav-
líkovy - přes Beskydskou - Rivieru 
kotelnu - Politických obětí - aut. 
nádraží - Polikliniku - Slezan 01 
- Revoluční - U nemocnice - Na 
Vyhlídce - Povodí Odry - Na Veselé 
- k žel. stanici. Ve směru na Frýdek 
zajíždí na aut. nádraží. Nově je tedy 
vedena přes ulici 28. října. Dopoled-
ne jsou doplněny spoje do intervalu 
a zrušeny jsou večerní spoje (v sou-
vislosti se zavedením linky 2).

Linka 7 - navržena v původní trase 
před výlukou z Nových Dvorů - přes 
Dobrovského - žel. stanici - Magistrát 
- Lískoveckou - Frýdek, Sídliště - Vál-
covny plechu - Lískovec - ČSAD - Poli-
kliniku - Polit. obětí - Rivieru kotelnu - 
na Letnou. Ve směru do Frýdku zajíždí 
z Polit. obětí na aut. nádraží.

Provoz v pracovní dny i víkendy.
Linka 9 a 10 - zachovává trasu 

i jízdní řád, se zrušením večerních 
spojů na lince 9.

Linka 19 a 20 - zrušeny v sou-
vislosti se zavedením linky 2.

Na autobusovém nádraží ve 
Frýdku staví linka 4 v obou smě-
rech, linka 5 v obou směrech, linka 
6 ve směru k Poliklinice a dále do 
Frýdku, linka 7 ve směru k Polikli-
nice a do Lískovce a Frýdku. Na 
železniční stanici staví linky 1, 2, 3, 
4, 5, 6 - každá v obou směrech.

BOWLING SENIORŮ: 2. ročník turnaje seniorů v bowlingu O Putov-
ní pohár primátorky Frýdku-Místku Evy Richtrové se uskutečnil za 
její osobní účasti v bowling centru na Riviéře. Osm desítek hráčů 
vesměs prokazovalo, že se této zábavě nevěnují ojediněle. Vítěz-
ným družstvem se stal Svaz důchodců F-M, před OBZ Válcovny 
plechu a Svazem důchodců Ostrava. Mezi jednotlivci byli nejlepší 
Marcela Palarčíková a Milan Rozmarin.            Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
... Vyslyšeli jsme jejich připo-

mínky a nakonec, i s ohledem 
na sociální politiku města, jsme 
od plánovaného zavedení jízd-
ného pro tuto věkovou kategorii 
upustili. Zároveň jsme na těchto 
schůzkách nasbírali podněty k 
dílčí úpravě zastávek u někte-
rých autobusových linek MHD, 
které se promítnou v návrhu 
nových jízdních řádů a měly by 
zabezpečit pohodlnější cestová-
ní, nejen seniorů, k poliklinice či 
nemocnici,“ zdůvodnil rozhod-
nutí radních náměstek primátora 
Petr Cvik s tím, že v rozpočtu 
města se našly finanční pro-
středky, díky kterým bude bez-
platná přeprava obyvatel nad 70 
let dotována i v příštím roce.

Nové tarifní a přepravní 
podmínky v městské hromad-
né dopravě ve Frýdku-Místku 
začnou platit od 1. ledna 2009 
a cena jízdného, která byla 

dosud nejnižší v republice, se 
posune nahoru, protože měs-
to je povinno uhradit dopravci 
prokazatelné ztráty, které se 
rok od roku zvyšují. Od ledna 
zaplatí cestující starší 15 let za 
jízdenku zakoupenou u řidiče 10 
korun místo nynějších 7 korun. 
V případě použití čipové karty 
bude činit jízdné 8 korun místo 
nynějších 5,60 korun. Děti od 6 
do 15 let zaplatí za jízdenku u 
řidiče 5 korun (nyní 3 koruny) a 
jízdenka vydaná použitím čipové 
karty bude v ceně 4 korun (nyní 
2,80 Kč). Kromě občanů nad 70 
let mohou jezdit městskou hro-
madnou dopravou zdarma ještě 
další osoby, na které pamatuje 
zákon. Na základě podnětu 
občanů upozorňujeme, že mezi 
nimi nejsou držitelé průkazů 
ZTP nebo ZTP/P, nárok na bez-
platnou přepravu má pouze prů-
vodce držitele průkazu ZTP/P 
nebo vodící pes.   (pp)

Cestující nad 70 let budou
v MHD jezdit nadále zdarma
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městská policie
Volání po pořádku

15. 11. před třetí hodinou ráno 
zaznamenali frýdecko-místečtí 
městští policisté zajímavý obsah 
volání na linku 156, v němž ozna-
movatel rušení nočního klidu v 
sousedství rozzuřeně vyhrožo-
val: „Udělejte tam pořádek, jinak 
udělám pořádek s vámi!“

„Jsou to klasické situace, kdy 
jsme v těžké pozici. Není jedno-
duché být všude a všem vyhovět. 
Někdo má třeba jednou za rok 
oslavu, kdy se sejde celá rodina 
nebo kamarádi a společnost je 
hlučnější. Určitě nechtějí, aby při-
šli policisté, na druhou stranu sou-
sedé chtějí klid. Zde patří slova 
jako ohleduplnost, snášenlivost, 
porozumění, ale také pořádek 
a dodržování platných pravidel. 
Je na strážnících i občanech, jak 
tyto problematické spory na místě 
vyřeší,“ přiblížil problematiku poli-
cejní preventista Luděk Blecha.

Obtěžování na nádraží
16. 11. řešila hlídka městské 

policie oznámení o obtěžování 
na nádraží ČD ve Frýdku. Na 
místě hlídka zjistila nevhodné 
jednání tří bezdomovců ve ves-
tibulu nádraží. Muži pod vlivem 
alkoholu žebrají a obtěžují obča-
ny čekající na vlak. „Po zkontro-
lování totožnosti a zjištění, že se 
nedopustili protiprávního jednání, 
je možné tyto problematické 
nepřizpůsobivé občany pouze 
vykázat z budovy ven. Nikdo 
ovšem nezaručí, že se po odjez-
du hlídky nevrátí zpět. Situace se 
může několikrát opakovat, ale 
jiný postup není možný,“ vysvětlil 
krátkost metru Luděk Blecha.

Oheň v domě
17. 11. okolo druhé hodiny v 

noci řešili městští strážníci ozná-
mení o rozdělání ohně v domě 
na ulici Míru. Na místě bylo zjiš-
těno, že si jeden občan jen pálil 
nějaké staré věci a už spal. Jeli-
kož v tomto bytě neměl co dělat, 
natož v něm rozdělávat oheň, byl 
vykázán. Ke škodě ani ohrožení 
nedošlo. Za poměrně krátkou 
dobu se ovšem tento občan opět 
vrátil a hlídka strážníků měla 
tento problém znovu řešit. Po 
domluvě se za dotyčného zaručil 
jeho známý s tím, že na něj dá 
pozor, aby už k ničemu nedošlo. 
Další podnět už nepřišel, a tak se 
strážníci mohli následně věnovat 
výkonu své služby i jinde.  (pp)

Ekologie je tématem, které si 
bere za své stále více škol. Po 
přijetí 11. ZŠ, která získala titul 
Ekologické školy, mohl náměs-
tek primátora Petr Cvik přivítat 
na půdě radnice zástupce 
dalších dvou škol, jejichž žáci 
jsou vedeni k ochraně přírody. 
Ve velké zasedací síni podě-
koval za přínosnou činnost 
žákům a učitelům 6. ZŠ a ZŠ 
v Lískovci.

„Vždycky oceňujeme, když 
na školách dělají něco nad 
rámec svých povinností, když 
se pustí do něčeho, na co si 
třeba ostatní školy netroufnou. 
Umím si představit, kolik je za 
tím úsilí a nadšení, takže všem 
zúčastněným děkuji,“ promluvil k 
lískovecké škole, která je ekolo-
gickými aktivitami již dostatečně 
známa řadu let, i k Základní ško-
le Frýdek-Místek, Pionýrů 400, 
která je na tomto poli nováčkem, 

Ekologických škol ve městě přibýváEkologických škol ve městě přibývá

PŘIJETÍ NA RADNICI: Ocenění žáci a pedagogové ve velké zasedací síni.  Foto: Petr Pavelka

náměstek Petr Cvik.
Žáci přívlastek ekologická pro 

svou školu vybojovali například 
monitorováním černých skládek 
nebo tím, že vyráběli plakáty, 
které nabádaly k šetření vodou, 
bez povšimnutí nenechávali sta-
ré baterie nebo hliníkové odpady 
od sladkostí, z nichž dali dohro-
mady několik objemných koulí. 

„Potěšilo mě, jak někteří žáci 

dokázali na setkání svou činnost 
odprezentovat. Je dobře, že se 
nebojí mluvit a umí prodat svou 
práci,“ potěšilo Petra Cvika. Ten 
s dětmi probral i námitky lidí 
k životnímu prostředí ve měs-
tě a přiblížil jim problematiku 
obchvatu, který je z ekologic-
kého i dopravního hlediska pro 
město životně důležitý. „Bohužel 
obchvat je téma i pro pseudoe-

kologické aktivisty, kteří stavbu 
intenzivně blokují. Členy tohoto 
sdružení Frýdek-Místek neza-
jímá, jeho hlavní představitelé 
žijí na Ostravici. Obchvat je sice 
stavbou státu, ale my se snažíme 
aktivně napomáhat realizaci, jak 
jen můžeme,“ vysvětloval, že ne 
všichni, kteří se ekologií zaštiťu-
jí, přispívají k lepšímu životnímu 
prostředí ve městě.  (pp)

VÝCHOVA VE STOUNU: V hudebním klubu Stoun proběhla další 
série výchovných koncertů, kdy mládež s kapelou „projela“ histo-
rii české hudby a stihla si kromě hudebních žánrů vyjmenovat i 
hezkou řádku hudebních osobností, které doplatily na drogovou 
závislost. „O klubu už víme, že zde žáci přijímají určité informa-
ce mnohem lépe než v klasickém školním prostředí. To se podle 
ohlasů znovu potvrdilo,“ zhodnotil akci náměstek primátora Petr 
Cvik, který nad ní převzal záštitu.                    Foto: Petr Pavelka

Rada města byla oslovena 
zástupci římskokatolické círk-
ve, kteří upozorňují na havarijní 
stav věže filiálního kostela Pan-
ny Marie Sněžné v Lysůvkách. 
Radní proto předali informace 
o možnostech získat dotace na 
opravu této kulturní památky.

Jednou z možností je Pro-
gram obnovy kulturních pamá-
tek a památkově chráněných 
nemovitostí Moravskoslezského 
kraje, další možnosti má Národní 

Město radí, jak získat finance
na opravu kostela v Lysůvkách

památkový ústav i ministerstvo 
kultury. Radní v dopise upozor-
nili na nutnost přípravy investiční 
akce s dostatečným předstihem 
a dodržení veškerých formalit a 
náležitostí. Právě v tomto směru 
nabízí radnice konzultace pro-
střednictvím specializovaného 
pracovníka magistrátu, který má 
dotace na starosti. 

Téma opravy kostela a možné 
pomoci frýdecko-místecké radni-
ce se objevilo také na listopado-

vých Hovorech s občany. „Není 
pravda, že už jste využili všechny 
možnosti získat dotace. My jsme 
vám napsali čtyři dotační tituly 
z Evropské unie, které můžete 
zkusit využít. Nabídli jsme vám 
pomoc se zpracováním, je potře-
ba, abyste ji využili, protože tak se 
dá získat až devadesát procent 
prostředků, kterými nemusíme 
zatěžovat městský rozpočet,“ rea-
goval náměstek primátora Michal 
Pobucký na tento problém.  (pp)

Až do půl deváté večer 
debatoval náměstek primá-
tora Michal Pobucký spolu 
se silnou sestavou zástupců 
magistrátu s obyvateli Zelin-
kovic a Lysůvek 20. listopadu 
v minimotorestu „U Fojtíků“. 
V této okrajové části nemohly 
hovory s občany začít jinak 
než informacemi o obchvatu a 
chlebovické průmyslové zóně.

„Nejpozději v prvním čtvrtletí 
příštího roku by měly být vykou-
peny nebo vyvlastněny všechny 
potřebné pozemky,“ informo-
val náměstek primátora Michal 
Pobucký. Pak došlo na prezenta-
ci dětského hřiště, které zde rad-
nice hodlá vybudovat. Při před-
stavování jednotlivých možných 
prvků byli místní seznámeni, i 
v jakých cenových relacích se 
pohybují, a byli překvapeni vyso-
kou finanční náročností. „Jsou to 
certifikované prvky, které splňují 
veškerá bezpečnostní hlediska a 

Zelinkovice se těší na hřištěZelinkovice se těší na hřiště

V ZELINKOVICÍCH: Náměstek primátora Michal Pobucký (uprostřed) s dalšími zástupci magistrátu. 
Foto: Petr Pavelka

normy. Hřiště můžeme sestavit 
na míru dle vašich přání,“ vyzval 
k aktivní účasti na této investici 
Jaroslav Zezula, vedoucí odboru 
životního prostředí a zeměděl-
ství. Právě této oblasti a také 
městské policie se týkalo další 
téma, které rozproudilo velkou 
debatu o nepřizpůsobivých spo-
luobčanech, kteří podle účastníků 
besedy obtěžují okolí spalováním 
haraburdí, opalováním měděných 
kabelů i volně pobíhajícími psy.

V Zelinkovicích byla realizo-
vána oprava chodníku na ulici 

Příborská na pravé straně, levá 
část bude opravena příští rok. 
Kvůli předchozí kritice přeplně-
ných kontejnerů byly přidány 
další nádoby u Bajtka a zřízeno 
nové místo na Lysůvkách. Město 
se bude dále snažit upravit plo-
chu za hasičárnou a u hřbitova. 
Zástupci radnice získali také pod-
něty k návaznosti spojů, které by 
ovšem už měly být vyřešeny v 
nových jízdních řádech, probíral 
se rovněž charakter oprav míst-
ních komunikací, problematické 
místo na ulici Rovenská a mož-
nosti výstavby dalších chodníků. 
Zkušenost magistrátu je ovšem 
taková, že každý by chtěl chod-

ník, ale nikdo jej nechce na úkor 
svého pozemku, což v mnoha 
případech dostává projekty do 
slepé uličky. Podobný rozpor je 
v otázce odpadů a poplatků za 
ně. Lidem se často zdají vysoké, 
ale většina nepovažuje za nutné 
je třídit nebo rovnou sabotuje 
snahu ostatních. „Zrovna tady 
se před časem objevila slepice 
v kontejneru na plasty. Tím pak 
celá dávka končí na skládce a 
chybí finanční přínos ze separa-
ce. Všichni by měli třídit odpad 
odpovědněji, protože se tím 
snižují náklady na zpracování 
odpadu a tím i poplatky,“ vyzval 
Jaroslav Zezula.  (pp)



4 Listopad 2008Školství

Děti v MŠ Lískovecká už ví, 
jak si mají přírodu chránit, jak se 
chovat v lese, aby viděly co nej-
více jeho plachých obyvatel. O 
lesní zvěři, péči o ni, o zážitcích 
z lovů a různá dobrodružství 
nám v říjnu přišel povyprávět 
hodný Jiříkův dědeček, mysli-
vec – pan Širuček. 

Třída byla rázem plná zvěda-
vých oček dětí, jakmile spatřily 
trofeje srnce, muflona, paroží 
jelena a srnečků, na které si moh-
ly i sáhnout. Děda-myslivec své 
poučné vyprávění ilustroval mno-
ha fotografiemi. Všichni si odnesli 
obrázky stop nejznámějších les-
ních obyvatel a zajímavé zážitky. 

Spousta našich dětí už dnes 

Náš kamarád – myslivecNáš kamarád – myslivec

ví, že až budou velké, stanou se 
také myslivci a budou se starat 
o lesní zvěř tak jako Jirka, jeho 
tatínek a děda. Moc mu za jeho 

laskavost děkujeme! Naše děti 
tak mají po drakiádě s hojnou 
účastí další přínosný zážitek. 

Renáta Zahradníková

S rodiči v naší mateřské 
škole máme dobrou spolu-
práci. Množství akcí jsou toho 
důkazem. Jedna z nich se 
uskutečnila v říjnu, kdy nás 
autobus zavezl na sportovní 
letiště do Frýdlantu. 

Děti si prohlédly hangáry, kde 
byla ultralehká letadla a rogala. 
Čím a jak se letadlo řídí, si děti 
vyzkoušely pod odborným vede-
ním pana Holuba přímo v letadle. 
Viděly také start a přistání letadel. 

Této akci předcházela v červ-

MŠ Chlebovice na letišti
nu ukázka leteckých modelů, 
kdy letečtí modeláři pod vede-
ním p. Holuba a jeho syna Rad-
ka předvedli opravdu zajímavou 
podívanou. Děti si zasoutěžily 
s malými letadélky, které jim 
modeláři vyrobili.

Obě tyto akce byly nejen 
pěkným zážitkem, ale i nabytím 
vědomostí o letectví.

A pokud se chcete dozvědět 
o našich aktivitách více, najdete 
nás na www.zschlebovice.cz

M. Kolčárková

Na 5. ZŠ se již potřetí konal 
Evropský den jazyků. V tomto 
školním roce celá škola žila 
románskými jazyky a všichni 
žáci mohli nahlédnout do kul-
tury a zvyků zemí, ve kterých 
se těmito jazyky mluví – letem 
světem jsme tedy navštívili 
Francii, Španělsko, Portugal-
sko, Itálii a Rumunsko.

Evropský den jazyků
V tělocvičně školy probíhalo 

sportovní soutěžení a z žákovské 
kuchyňky se celou školou linula 
vůně z přípravy kulinářských 
specialit. Největším zážitkem 
bylo taneční vystoupení dívek z 
8. B třídy – které předvedly špa-
nělský tanec flamengo. Někteří 
žáci toho využili a s radostí si 
zatančili. 

Všem se toto netradiční dopoledne moc líbilo.

Koncem října proběhl na 
naší škole čtvrtý ročník eko-
logické soutěže „Zhodnocení 
recyklovatelného a odpad-
ního materiálu ve výuce“ na 
téma Rostliny kolem nás. 

Tento projekt vedl děti k ekolo-
gickému a estetickému myšlení, 
podporoval skupinovou a kolek-
tivní práci a upevňoval spolupráci 
mezi školami. Už několik let je 
podporován městskou komisí 
životního prostředí. V letošním 
roce se do této soutěže zapo-
jilo 10 škol a jejich žáci vytvořili 
v příjemné pracovní atmosféře 
společně s vedoucím skupiny 
nádherné obrazy s přírodní tema-
tikou. Při výrobě použili spoustu 
pestrobarevných víček, která 
nalepovali na připravenou poly-
styrenovou desku.

Výtvarně-ekologická soutěž na Jedničce

ROSTLINY KOLEM NÁS: Zdi 
Jedničky zkrášlují výtvarná dílka 
z mnoha dílků, tedy plastových 
víček.  Foto: Petr Pavelka

Všechna výtvarná díla vynika-
la barevností, nápaditostí, pečli-
vostí a porota měla velmi těžký 
úkol vybrat nejlepší práce. 

Na prvním místě v kategorii 
mladších žáků se umístily ZŠ 
Skalice a ZŠ ul. Pionýrů 400, Frý-
dek-Místek, v kategorii starších 

žáků obsadili první místo žáci ZŠ 
Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-
-Místek, a ZŠ nár. um. P. Bezruče, 
Frýdek-Místek. Ostatním zúčast-
něným školám děkujeme za 
hojnou účast a těšíme se na další 
ročník. Mgr. Jitka Hanáková
 a Mgr. Šárka Lepíková

Na 2. základní škole ve Frýdku-Místku (ZŠ 
a MŠ Jana Čapka 2555) jsme se minulý rok 
zúčastnili soutěže časopisu 21. století Junior. 
O co šlo? Měli jsme co nejoriginálnějším způ-
sobem představit naši školu. Za první místo 
jsme mohli vyhrát počítač. 

Této soutěže se zúčastnili žáci loňské 7. C a 6. A 
třídy se svými výtvory. Naši školu jsme prezentovali 
pomocí výkresů žáků, almanachu a hymny školy, kte-
rá byla nahrána na školní akademii. Poslali jsme tam 
také referáty o různých akcích, fotky tříd, školy, nástě-
nek a spojovací chodby. Půdorys ani nákres školy 
nesměly chybět. Toto všechno jsme vložili do krabi-
ce, která byla polepena kousky barevných papírů a 
na víku bylo nalepeno logo naší školy. Umístili jsme 
se na krásném čtvrtém místě. Výhrou za čtvrté místo 
bylo tolik výtisků Juniora, kolik váží ředitel školy. 

Dvojka soutěžila s JunioremDvojka soutěžila s Juniorem

Koncem října letošního roku 
navštívili žáci 9. tříd 4. ZŠ na 
Komenského ulici ve Frýdku-
-Místku bývalý koncentrační tábor 
v polském městě Osvětim. Pro-
hlídka zahrnovala návštěvu obou 
komplexů – původního tábora 
Auschwitz I i druhého rozsáhlého 
komplexu Auschwitz II – Birkenau. 
Ten byl však v důsledku velkého 
větru částečně uzavřen.

Exkurze probíhala v češtině, 
průvodkyně vyprávěla velmi 

působivě a žákům tak přiblížila 
problematiku koncentračního 
tábora. Památku tisíců umuče-
ných lidí uctili žáci minutou ticha 
a zapálením svíčky u zdi, kde 
bylo mnoho lidí popraveno. 

Pro všechny žáky bylo jistě 
zvláštním zážitkem procházet 
takovýmto smutným místem a 
vidět vše na vlastní oči. Stojíte-li 
před hromadou vlasů nebo bot 
tisíců zabitých lidí, zanechá to 
ve vás opravdu zvláštní pocit.

Žákům 9. ročníku jistě pomo-
hou tyto nově nabyté vědomosti 
v dějepise při probírání učiva o 
2. světové válce. 

Celá prohlídka tábora byla 
velmi zajímavá a poutavá. Do té 
chvíle většina žáků netušila, co to 
holocaust byl, ale po této prohlíd-
ce na to nikdy nezapomenou.

Je důležité, aby tento památ-
ník všem připomínal, že se musí-
me z minulosti poučit, a ne na ni 
zapomínat.  Božena Škopová

Zájezd do Osvětimi – dějepis netradičně

O tom, že výuka může být 
zajímavá a poutavá, svědčí 
projektové vyučování. Z celé 
řady projektů vybírají učitelé 
ty nejvhodnější. Každá škola 
se jimi zabývá a naše „DEVÍT-
KA“ není výjimkou.

23. října odstartoval již 3. ročník 
PROJEKTU SLUNÍČKO, v němž 
se snažíme ukázat předškolá-
kům, že ve škole si lze i hrát a učit 
se tak, že o tom ani nevíme.

Velmi lákavý byl projekt HAL-
LOWEEN, který proběhl 30. a 
31. října ve 3.A, 4.A a 5.A třídě.

Významnou a slavnostní udá-
lostí v naší škole je PASOVÁNÍ 
PRVŇÁČKŮ – krásná a nekoneč-
ná zlatá brána vědomostí zazářila 
6. listopadu ve školním divadélku.

Na přelomu října a listopadu se 
žáci 4.A a 4.B zúčastnili projektu 
BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY, 

Jakými akcemi žije DevítkaJakými akcemi žije Devítka
jehož cílem byla schopnost komu-
nikovat a spolupracovat ve skupi-
ně, ve skutečném životě pak umět 
se bezpečně pohybovat v silnič-
ním provozu a dodržovat pravidla 
silničního provozu.

Týmovou práci, dovednost 
komunikovat ve skupině, vyhledá-
vat vhodné texty, ale též režírovat a 
zahrát krátké divadelní představení, 
si vyzkoušely děti z 5.A v projektu 
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ.

Vážení čtenáři, pokud chcete 
podrobnější informace o všech 
akcích, prohlédněte si webové 
stránky naší školy – www.deva-
ta.cz – kde naleznete i bohatou 
fotodokumentaci každé akce.

A na závěr pozvání – přijďte 
k nám 18. prosince odpoledne, 
je pro vás připraven tradiční 
VÁNOČNÍ JARMARK.

Mgr. Anna Hrabcová
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Žáci naší školy už několik let 
sbírají plastové láhve a několi-
krát do roka se velmi aktivně 
zapojují v rámci sběrového 
týdne do sběru starého papíru. 
Nyní se navíc Sedmička zapo-
jila do školního recyklačního 
programu RECYKLOHRANÍ. 

Program pořádají neziskové 
společnosti ASECOL, ECOBAD 
a EKO-COM, které zajišťují sběr 
a recyklaci vysloužilých elektro-
zařízení, baterií a obalů. 

V rámci tohoto projektu bude 
naše škola vybavena sběrnými 
nádobami na použité baterie, které 
budou umístěny na vrátnici školy.

V jednotlivých třídách si žáci 
zvolili zástupce, který sběr bate-

Sedmička třídí odpad
rií bude organizovat. Naše děti 
se také mohou zapojit do zábav-
ných her a soutěží, výtvarných 
či fotografických úkolů a kvízů z 
oblasti třídění a recyklace odpa-
dů, které budou organizátoři 
projektu zadávat.

Za nasbírané vysloužilé bate-
rie a splněné úkoly získá naše 
škola body, za něž žákům bude-
me moci pořídit různé učební 
pomůcky, hry i vybavení pro 
volný čas. Velký dík patří paní 
učitelce Mgr. K. Fujerové, která 
Recyklohraní i sběr plastů orga-
nizačně zajišťuje.

Děti na naší škole se snažíme 
vést ke třídění odpadů, Sedmička 
prostě žije ekologicky.  Kav, Mich

Také Základní škola a 
Mateřská škola ve Frýdku-
-Místku, Lískovci, se účastní 
školního recyklačního projek-
tu RECYKLOHRANÍ, který si 
klade za cíl realizaci zpětného 
odběru elektrozařízení, baterií 
a obalů a spojení s osvětovou 
činností v oblasti nakládání s 
odpady ve školských zaříze-
ních v České republice.

V rámci projektu je naše škola 
vybavena sběrnými nádobami na 
použité baterie a drobná elektro-
zařízení. Nádoby jsou umístěny 
na chodbách školy. Zapojením do 
projektu získáváme za sběr baterií 
a elektrozařízení do připravených 
nádob body, které ve speciálním 

Recyklohraní také v LískovciRecyklohraní také v Lískovci
internetovém obchodě směníme 
za zajímavé odměny z připravené-
ho katalogu. Další body získáme 
správným zodpovězením otázek, 
případně splněním dalších úkolů, 
týkajících se odpadové proble-
matiky, zapojením do zábavných 
her a soutěží, výtvarných a foto-
grafických úkolů z oblasti třídění 
a recyklace odpadů. Odměny v 
katalogu jsou charakteru školních 
pomůcek, vstupenek do naučných 
či zábavních parků, sportovního 
náčiní, praktické elektroniky.

Školní recyklační program 
podpoří vnímání potřeby správ-
ného nakládání s odpady u žáků 
i rodičovské veřejnosti.

Mgr. Marie Stratilová

Jsme druháci ze Sedmičky 
(Základní škola 1. máje 1700,
F-M) a už podruhé jsme navští-
vili Hatě. Hatě jsou bývalý vojen-
ský areál, nedaleko na louce 
bývalo letiště. Dneska jsou Hatě 
oplocený prostor se zvířaty, kde 
se chodí děti učit o zvířatech, 
rostlinách a stromech.

Na Hatě jsme šli tam i zpátky 
pěšky. Šli jsme přes město, pole 
a les. V dálce jsme viděli srnky, 
bažanta, koroptev a koně. Všu-
de kolem cesty byl nepořádek, 
hlavně odpadky, zato na Hatích 
bylo čisto. Dozvěděli jsme se, že 
borovice má na vrcholku krásně 
zbarvenou kůru dooranžova. 
Poznávali jsme stromy, víme, 
jak vypadá bříza, smrk, borovice 
a jedle. Povídali jsme si o slad-

Návštěva Hatí se nám líbilaNávštěva Hatí se nám líbila

Mezinárod-
ní nekuřácký 
den se slaví z 
podnětu Mezi-
národní unie 
boje proti 
r a k o v i n ě 
každoročně 
třetí čtvrtek 
v listopadu. Od 
roku 1992 má své místo v kalen-
dáři i v České republice a v roce 
2008 je připomínán 16. listopa-
du. Při této příležitosti navštívi-

ly žáky 5. ZŠ žákyně zdravotní 
školy. Pro děti měly připraven 
poučný program, plný soutěží, 
her, a zajímavou pohádku.

Nepodceňujeme zákeřnost 
účinků kouření. Získáváme infor-
mace, jakými způsoby mohou 
závislosti na cigaretách a niko-
tinu lidé překonat. Přemýšlíme, 
co vše způsobuje kouření a jak 
poškozuje naše zdraví! Děkuje-
me studentkám Střední zdravot-
nické školy ve Frýdku-Místku za 
osvětu mezi našimi žáky.

Děti proti kouření

kovodních rybách, mořských 
rybách a různých zvířatech, která 
žijí u nás. Šli jsme také do lesní 
tělocvičny a moc se nám tam líbi-
lo. Chodili jsme přes most, hou-
pali jsme se na lanech a dováděli 

jsme. Vyšlo nám počasí.
Už se těším já a moje třída 

na jaro, protože zase pojedeme 
na Hatě. Paní učitelka nám to 
slíbila. Máme moc hodnou paní 
učitelku.  Matěj Gilar, 2. A

Tradiční Vánoční jarmark
na Jedničce

se uskuteční 4. 12. 2008
od 16:00 do 18:30

Srdečně Vás zveme k nákupu 
vánočních drobností, do 

výtvarných dílen a k soutěži o 
nejhezčí vánoční perníček.

Na příjemné předvánoční setká-
ní s Vámi se těší žáci a učitelé.

Na pátek 31. listopadu jsme 
se my děti z 3.B moc těšili. 
Čekal nás večer s duchem 
Albíčkem a jeho kamarády. 
Vybaveni spacáky a dobrou 
náladou jsme se spolu se 
svými rodiči sešli 18 hodin 
u školy kde nás čekala naše 
paní učitelka Dáša Šaflová a 
strašidelný večer mohl začít.

Soutěžili jsme v strašidelných 
úkolech, vydali jsme se na noční 
pochod k řece, kde všichni prošli 
stezkou odvahy. Energii jsme 
načerpali z vydatné večeře „stra-
šidelných sendvičů“. Naše třída 
se pak proměnila na ložnici pro 28 
nocležníků. Na závěr nechyběl ani 
duchařský film Casper. První ranní 
ptáčata už vstávala v 6 hodin.

Strašidelná noc na DvojceStrašidelná noc na Dvojce

Po výborné duší snídani, 
kterou nám připravily naše 
maminky, jsme se rozešli a plní 
zážitků vydali do svých domo-
vů. Naše velké poděkování 
patří maminkám Lesákové, 

Jodlovské a Kročkové, které 
spolu s naši paní učitelkou naši 
akci připravily a vydržely až do 
konce. Už se moc těšíme na 
další třídní dobrodružství.

Žáci 3.B

Ve dnech 22. – 24. října se 
uskutečnil 2. ročník jazykové-
ho soustředění. Tentokrát se 
ho zúčastnili vybraní žáci 4. 
tříd. Letos se zdokonalovali ve 
znalostech anglického jazyka v 
horském prostředí rekreačního 
střediska Skalka na Ostravici. 

Osvojili si slovní zásobu z 
těchto oblastí: my body, days of 
the week, months and seasons 
of the year, my house and food. 
Každé téma výtvarně zpracova-
li. Během pobytu nezapomněli 
ani na partnerskou školu v 
Anglii, se kterou si naše ško-
la v rámci projektu eTwinning 
dopisuje. Každý žák jim o sobě 

Děti z Jedničky trénovaly angličtinuDěti z Jedničky trénovaly angličtinu
napsal krátký dopis. 

A co říci na závěr? Tady jsou 
reakce některých zúčastněných: 
Lucka – bylo to těžké, ale sran-
dovní, Monča – výborné, Míša 
– super, Ondra – hodně jsme se 
učili, Radim dodává – od rána do 
večera, a nakonec Vojta – dob-
ré, ale nejlepší byly večery. 

Ing. Šárka Křístková

V sobotu 15. listopadu se 
sportovní hala v Kopřivnici 
zaplnila dětmi, které se věnují 
aerobiku a tanci. Sdružení 
„DĚTI FITNESS aneb spor-
tem proti drogám“ pořádalo 
„Semifinále Kopřivnice „ONE 
IN GROUP“.

Tato soutěž měla vypsané 
kategorie pro ty, kteří se věnují, 
ale i nevěnují výkonnostnímu 
aerobiku. Předvést se však mohli 
i ti, kteří se zaměřují na funky, hip-
hop a možnost dostali i tanečníci 
skupinových choreografií.

(Pokračování na straně 8)

Úspěch děvčat ze 6. ZŠ ve Frýdku-MístkuÚspěch děvčat ze 6. ZŠ ve Frýdku-Místku
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

Cena čipu

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

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

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

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

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

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

II. liga - ženy
Začátky zápasů 10 a 14 h. v sokolovně na ul. Novodvorská 667 ve F-M.

13. 12. TJ SOKOL F-M - VK KP Brno B

Extraliga juniorky
Začátky zápasů v 12 a 16 hod v tělocvičně 7. ZŠ na ul. 1. máje 

1700 ve F-M. (vchod do tělocvičny z ul. 28. října)
13. 12. TJ SOKOL F-M - TJ Junior Brno 

Volejbalová Extraliga - ženy

Datum Mužstvo Soupeř Čas  
Út 2. 12. 6+7 Třinec 15:00
Pá 5. 12. Junioři Kometa  19:00
Ne 7. 12. Dorost Karviná 10:30
Ne 7. 12. 4+5 Opava 13:00
Út 9. 12. 8+9 Sareza 15:00
St 10. 12. Muži Karviná 19:00
Pá12. 12. Junioři Nový Jičín 19:00
So 13. 12. 6+7 Zlín 10:00
Pá 19. 12. Jd ? 19:00
So 20. 12. 8+9 Kopřivnice 10:00
Ne 21. 12. Jd ? 10:30
Ne 21. 12. 4+5 Bohumín 13:00

Utkání hraná v prosinci ve VSH F-M

Bruslení ve VSH – prosinec

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

Domácí utkání házenkářů SKP Frýdek-Místek

Středa 3. 12. 16:30 - 18:00 bruslení veřejnosti 
Sobota 6. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 7. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 7. 12. 17:00 - 18:30 bruslení veřejnosti 
Středa 10. 12. 16:30 - 18:00 bruslení veřejnosti 
Sobota 13. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 14. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 14. 12. 17:00 - 18:30 bruslení veřejnosti 
Středa 17. 12. 16:30 - 18:00 bruslení veřejnosti 
Sobota 20. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 21. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 21. 12. 17:00 - 18:30 bruslení veřejnosti 
Čtvrtek 25. 12. 09:30 - 11:00 bruslení veřejnosti 
Čtvrtek 25. 12. 17:00 - 18:30 bruslení veřejnosti
Pátek 26. 12. 14:30 - 16:00 bruslení veřejnosti 
Sobota 27. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Neděle 28. 12. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
Úterý 30. 12. 14:30 - 16:00 bruslení veřejnosti

SOKOLKÁM TO NEJDE: Poslední dva zápasy – s Olympem a Olomoucí – extraligové volejbalistky 
prohrály hladce 0:3. Po deseti prvních zápasech sezony zažily radost z výhry jen doma se Střešovice-
mi a v Praze na Slávii.                     Foto: Petr Pavelka

Mladí fotbalisté z Frýdku-
-Místku (ročník 1997) budou v 
prosinci pořadateli dvou halo-
vých turnajů. V sobotu 6. 12. 
se v místecké hale 6. ZŠ usku-
teční první ze dvou mezinárod-
ních turnajů mladších žáků. 

Turnaje se zúčastní: 1. Fotbal 
Frýdek-Místek, 2. FC Hlučín, 3. 
SFC Opava, 4. MFK Karviná, 5. 
FC Gool Čadca (SK), 6. FC Vít-
kovice, 7. GKS Katowice (PL), 
8. MFK Havířov. Druhý halový 
turnaj, který ročník 1997 pořádá, 
se odehraje v sobotu 20. 12. 
opět za účasti osmi přihlášených 
týmů: 1. Fotbal Frýdek-Místek 
„A“, 2. Fotbal Frýdek-Místek „B“, 

Valcíři pořádají dva halové turnaje
3. FC Vítkovice, 4. TJ Poličná, 
5. TJ Nový Jičín, 6. Sokol Stará 
Bělá, 7. Juventus Žilina (SK), 8. 

Kysucké Nové Mesto (SK).
Zahájení obou turnajů je plá-

nováno na 8 hodin.

V sobotu 22. listopadu brzo 
ráno vyrazilo mužstvo mužů 
SKP Frýdek-Místek na svou 
dlouhou cestu do Prahy, kde se 
utkalo s aspirantem na celkové 
vítězství v ZUBR Extralize, s 
týmem Dukly Praha. Od úvod-
ních minut možná i díky nároč-
nému cestování působil tým 
SKP ospalým dojmem. 

Ospalá dukelská anabáze
Dukla Praha – SKP Frýdek-Místek (40:24)

Dukla převyšovala naše hrá-
če ve všech herních činnostech 
od důrazné a tvrdé obrany, přes 
rychlé protiútoky až po útočné 
kombinace. Domácím vše per-
fektně vycházelo. Poločasové 
skóre se zastavilo za ostudné-
ho stavu 21:8 pro „vojáky“. Do 
druhého poločasu šel Frýdek-
-Místek s tím, že nemá co ztratit. 

Zkvalitnil obranu a těžil z rych-
lého přechodu. Domácí trenér 
prostřídal a dal šanci hráčům 
z lavičky. Ti nepolevili a zatížili 
naše konto vydatnou porcí gólů. 

Sestava: Brankáři Šoltés, 
Pohludka  – Dyba 7/3, Kolmajer 
5, Hes 3, Bajgar, Křibík, Meca 
po 2, Bartošic, Horáček, Holbein 
po 1 brance, Chrenko.

Středisko volného času KLÍČ 
Frýdek-Místek ve spolupráci s Bes-
kydskou šachovou školou uspořá-
dalo v pátek 14. listopadu 4. kolo 
„Městské ligy mládeže v šachu“. 

Na startu se prezentovalo cel-
kem 38 dětí z šachových kroužků 
ve Frýdku-Místku, Čeladné, Frýd-
lantu n. O. a Třince. Gratulujeme 
vítězům jednotlivých lig – Pavlu 
Kotrbatému, Ivu Saniterovi, Pet-
ru Štěpánovi, Jakubu Linhovi a 
Dominiku Horňákovi.

Vítězové lig:
Extraliga – 6 hráčů

1. Kotrbatý Pavel - 4,0 b.

Městská liga mládeže – 4. kolo
2. Kubík Michael - 4,0 b.

3. Chovaniok Pavel - 3,5 b.
1. liga – 6 hráčů

1. Saniter Ivo - 5,0 b.
2. Šigut David - 4,0 b.
3. Žídek Daniel - 2,0 b.

2. liga – 8 hráčů
1. Štěpán Petr - 6,0 b.

2. Morisák Lukáš - 5,0 b.
3. Ochmyt Jakub - 4,0 b.

3. liga – 8 hráčů
1. Linha Jakub - 6,0 b.
2. Vašica Patrik - 5,5 b.
3. Tatran Tomáš - 5,0 b.

4. liga – 10 hráčů
1. Horňák Dominik - 5,0 b.

MATOUŠ ČERMÁK
2. Daněk Vít - 5,0 b.

3. Musial Dominik - 4,0 b.

Nová soutěž se rozběhla 
pro ty úplně nejmenší atlety. 
Jedná se o Krajský pohár pří-
pravek družstev, který se sklá-
dá z několika soutěží na dráze, 
v hale i přespolního běhu. 

Soutěží ročníky 1997-1999 
v kategorii „Předžáci“ a ročníky 
2000 a mladší v kategorii nazvané 
„Malošci“. První kolo se konalo na 
stadiónu v Porubě a mezi obrov-
ským množstvím atletické dro-
botiny si výborně vedli i nejmenší 
z atletického oddílu TJ Slezan 

Frýdek-Místek. Chlapci z příprav-
ky jsou po tomto prvním kole na 
čtvrtém místě, malošci dokonce na 
třetím. Děvčata si vedla o pozná-
ní lépe, malošky sice figurují na 
čtvrtém místě, ale předžačky se s 
velkou převahou usadily na čele 
soutěže. Druhé kolo se uskuteční 
ve středu a ve čtvrtek ve vítkovic-
kém tunelu a na řadě je trojboj (60 
m, dálka, hod medicinbalem), běh 
na 400 m a štafeta 4x 100 m. Drží-
me nejmenším reprezentantům 
frýdecko-místecké atletiky palce. 

Nová soutěž pro nejmenší atlety
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Vítězná série frýdecko-mís-
teckých fotbalistů nakonec 
přece jen v letošním roce 
skončila. V předehrávce 16. 
kola MSFL valcíři prohráli na 
jihu Moravy.

Nejen naši fanoušci byli zvě-
davi, zda tým trenéra Vladimíra 
Skalby vstoupí vítězně i do 
odvetné části třetiligové soutěže. 
V předehrávaném 16. kole jsme 
zajížděli na hřiště Břeclavi, která 
byla na valcíře notně nažhave-
na, protože ze Stovek odjela s 
debaklem 5:0. 

Vítězná série skončilaVítězná série skončila
MSK Břeclav – FOTBAL F-M 1:0 (1:0) MSK Břeclav – FOTBAL F-M 1:0 (1:0) 

V odvetě padla nakonec jediná 
branka, když ve 41. minutě zahrál 
hostující Prokeš v pokutovém 
území rukou a pískala se penalta. 
K její exekuci se postavil domácí 
kapitán Schwarz, který Prepslovi 
nedal žádnou šanci. Valcíři se o 
vyrovnání snažili a více šancí si 
vypracovali až po změně stran. 
Jenže ani Vodák a poté ani Sta-
něk úspěšní nebyli. V závěru si již 
Břeclavští hubenou výhru udrželi. 

KOTEL: Kolik diváků bude cho-
dit na jaře?  Foto: Petr Pavelka

11. ročník Běžecké ceny 
mládeže se chýlí ke konci. 
Celoroční akci opět připra-
vuje atletický oddíl TJ Slezan 
Frýdek-Místek a skládá se z 
osmnácti běžeckých závodů 
v našem regionu. V každém 
závodě boduje v pěti vypsa-
ných věkových kategoriích 
dvacet nejlepších děvčat a 
chlapců. 

V letošním roce se podařilo 
bodovat více než pěti stov-
kám dětí! Do závěru chybí již 
poslední závod. Ve všech chla-
peckých kategoriích je již znám 
vítěz a bojovat se bude pouze 
o další pozice. Mezi chlapci 
1999 a mladší zvítězí Ondřej 
Szotkowski před Michalem 
Kvasňákem a Janem Kvašem. 
Mezi chlapci 1997-1998 nasbíral 
nejvíce bodů Dominik Janeček, 
před Markem Chrascinou. O 
třetí místo svede souboj Zdeněk 
Martinák a Jiří Vajčner. Mezi 
mladšími žáky 1995-96 je jas-
ným vítězem Jakub Zemaník a o 
druhé místo si to na Předvánoč-
ním běhu rozdají Daniel Kovář a 
Vladimír Šmiřák. Mezi staršími 
žáky je pořadí jasné: 1. Tomáš 
Filipec, 2. Ladislav Šútora a 3. 
Aleš Rovenský. Mezi dorostenci 
zvítězí Jakub Vacovský a v boji o 
druhé místo jsou Daniel Bezec-
ný, Jiří Šedivý a Petr Lukeš.

Rovněž mezi děvčaty je 
účast v jedenáctém ročníku 
Běžecké ceny mládeže velice 
dobrá. Bodovat se podařilo 
již téměř 250 děvčatům v pěti 

Běžecké ceny mládeže
kategoriích. Zatímco mezi 
chlapci je situace před posled-
ním závodem celkem jasná, 
děvčata budou svádět souboj 
o vítězství až na posledním 
závodě. Pořadí je jasné pou-
ze v kategorii dorostenek, 
kde zvítězí Alice Pišová, před 
Anežkou Vrágovou a Terezou 
Mrázkovou. V dalších kategori-
ích se rozhodne až na Předvá-
nočním běhu a můžeme čekat 
dramatické souboje. Většinou 
se vítězka tohoto závodu sta-
ne i celkovou vítězkou seriálu. 
Mezi nejmladšími děvčaty roč-
níky 1999 a mladší promluví 
do pořadí hned trojice Karolína 
Hustá, Kristýna Škanderová a 
Tereza Uherková. Mezi děvča-
ty 1997-98 se rozhodne mezi 
Gabrielou Szotkovskou a Hele-
nou Benčovou, třetí místo má 
jisté Eva Pišteková. U mladších 
žaček vede sice Karolína Mráz-
ková, ale do celkového pořadí 
může ještě promluvit v případě 
vítězství Kateřina Siebeltová. 
Třetí skončí její sestra Vero-
nika. U starších žaček jsou ve 
hře o vítězství dosud vedoucí 
Petra Čaganová a prozatím 
třetí Nikola Horňáčková. Vítěz-
ka se stane celkovou vítězkou, 
v případě vítězství jiné závod-
nice zvítězí Petra Čaganová a 
druhé místo obsadí Lucie Slo-
váková a Nikola se bude muset 
spokojit s místem třetím. Takže 
v neděli 7. prosince se můžeme 
na Předvánočním běhu těšit na 
zajímavé souboje.

V neděli 16. listopadu 
začal 1. kolem „Okresní pře-
bor družstev“. Beskydskou 
šachovou školu reprezentuje 
tým „BŠŠ Frýdek-Místek C“. 

K prvnímu utkání musel vyjet náš 
tým do Dobratic a cílem byl zisk tří 
bodů - tedy vítězství! Naše družstvo 
se nenechalo překvapit a po jedno-
značném průběhu vyhrálo nad TJ 

Okresní šachový přebor
Comfort Dobratice 5,5 - 2,5.

BŠŠ Frýdek-Místek „C“
1. Surma Martin – prohra 
2. Rechtenberg Karel – výhra 
3. Migdal Milan – výhra
4. Pecha Vladan – remíza
5. Sedláček Jiří – výhra
6. Vaníček Michal – výhra
7. Saforek Michal – prohra
8. Záruba Petr – výhra

Nejlepší atlet Slezanu Frý-
dek-Místek Peter Mikulenka 
zahájil přípravu na další sezónu. 
Po velice úspěšném vystoupení 
na Hornické desítce, kde porazil 
celou českou běžeckou elitu a 
vybojoval vynikající třetí místo, 
odjel Peter na třítýdenní soustře-
dění do Vysokých Tater. Hlavní 
náplní je objemová příprava. 

Mikulenka zahájil přípravu na sezónu

Závodní sezona pro letošní 
rok ve voltáži skončila, ale od 
listopadu se děti znovu zača-
ly připravovat na příští rok. 
Letos se posledními závody 
pro voltiž stalo Mistrovství 
České republiky, které se 
konalo v Chomutově.

Program i účast všech oddílů 
z celé republiky byla hojná, a tak 
se závodilo od rána do večera po 
oba dva dny. Svěřenci z našeho 
oddílu TJ voltiž Frýdek-Místek 
závodili v mistrovské soutěži sku-
pin juniorů a jednotlivců juniorů a 
v přátelské soutěži dětí – D.

V kategorii D – děti do 12 let 
– získaly Hana Závodná, Tereza 
Michnová, Natálie Gorgošová, 
Barbora Zátopková, Tereza Míč-
ková, Julie a Zuzana Kasanová 
třetí místo pod vedením Lenky 
Bujňákové, na koni Loher. V mis-
trovské soutěži se juniorská sku-

Mistrovství České republiky ve voltiži

pina na koni Loher umístila na 5. 
místě, ve složení Klára a Tereza 
Horsinková, Aneta Božková, 
Kristýna Chovančíková, Andrea 
Šplíchalová, Šárka Michenková. 

Jedinou naší zástupkyní v 
mistrovské soutěži jednotlivců 

juniorek byla Klára Horsinková, 
která získala také 5. místo. „Rádi 
bychom poděkovali městu Frý-
dek-Místek, které nás podpořilo 
při účasti na mistrovství,“ poděko-
vala Michaela Guznar Růžičková, 
předsedkyně TJ voltiž F-M.

Do domácího utkání s HC 
Slezan Opava hokejoví osmáci 
rozhodně nenastupovali jako 
favorité, v Opavě totiž utrpěli 
krutou porážku 1:10. Nicméně 
kluci hodili papírové předpo-
klady za hlavu, podali nesmír-
ně kvalitní a bojovný výkon 
(asi nejlepší v této sezóně) a 
zaslouženě vybojovali aspoň 
remízu. Obrovský bojovník 
Honza Sonnek, v posledních 
zápasech náš nejlepší hráč, 

Honza Sonnek zaválel
zařídil v utkání s Opavou 
remízu 4:4 v poslední minutě 
parádní akcí, na kterou se asi 
bude ještě dlouho vzpomínat.

Začátek na nějakou slávu 
moc nevypadal. Měli jsme sice 
k dispozici přesilovku, ale ta 
nestála za nic a pak se soupeř 
ujal vedení. Vyrovnal sváteční 
střelec Dominik Šimek. Gól na 
2:1 padl po ukázkové akci, na 
jejímž konci stál Radim Vančo-
-Minařík. Ale i Opava dokázala 
skóre otočit. Minařík pak zno-
vu srovnal a krásný vyrovnaný 

zápas a boj o každou píď ledu 
pokračoval. Opava šla znovu do 
vedení, ale ani tento gól nebyl 
poslední. V poslední minutě Dan 
Volný ve středním pásmu našel 
rozjetého Honzu Sonnka, který 
se tak řítil proti třem soupeřovým 
hráčům. Svou hbitostí, rych-
lostí a umem se všem vyhnul a 
najednou byl sám před branká-
řem, kterého vykoupal perfektně 
provedeným forhendovým blafá-
kem – 4:4. Čas 59:29. Takovou-
to akci opravdu hned tak často 
na našich kluzištích neuvidíte! 

Prvním vrcholem příštího roku 
by mělo být halové mistrovství 
Evropy, kam by se chtěl probo-
jovat na 3000 m. A samozřejmě 
letní mistrovství světa, kam se 
pokusí splnit limit na 3000 metrů 
překážek. Takže držíme palce, 
ať se vše v přípravě vydaří a 
Peter se na některou z vrchol-
ných akcí probojuje.
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Centrum nové naděje je organizací dobře 
známou mnoha lidem Frýdecko-Místecka. 
Její pracovníci už více jak 10 let poskytují 
mj. poradenskou pomoc a podporu těm, 
kteří ji potřebují. Jsou to zvláště zranitelnější 
skupiny obyvatel, např. ženy, děti, senioři, 
nezaměstnaní, osamělí lidé a lidé žijící na 
hranici existenčního minima. Na základě 
této desetileté tradice a nahromaděných 
zkušeností vznikla v r. 2006 poradna PON 
(Poradna pro oběti násilí). Vznikla nejen pro 
oběti domácího násilí, ale také pro lidi, kteří 
se ocitli v pozici toho, kdo musí snášet psy-
chicky náročné či emočně vypjaté situace v 
rodině, zaměstnání, nejbližším okolí. 

Formy narušení mezilidských vztahů jsou 
různé, může docházet k psychickému nátlaku, 
fyzickému násilí a další trestné činnosti. Někdy 
je obtížné se v problému samostatně oriento-
vat, pojmenovat jej a nalézt východisko.

PON všem potřebným nabízí:
• atmosféru bezpečí
• bezplatnost a anonymitu
• odborné sociální poradenství 
• odbornou terapeutickou pomoc a podporu 

po celou dobu situace

PON – poradna pro oběti násilí při Centru nové naděje
• zprostředkování pomoci úřadů, azylových 
domů a jiných institucí sociální sítě.

Kontakt:
PON při Centru nové naděje

Dolní 96 (žlutý domeček za Kauflandem) 
738 01 Frýdek-Místek

tel.: 558 439 821 
mail: poradnaon@cnnfm.cz

www.cnnfm.cz
Konzultační hodiny: 

Po 12:00-17:00
Út 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 
St pro objednané
Čt 8.00 - 12.00
Pá pro objednané

PON je registrovanou sociální službou. 
Od začátku roku 2007 úzce spolupracuje s 
Intervenčním centrem II v Havířově, je jeho 
následnou službou, poskytuje veškerou 
pomoc a podporu obětem domácího násilí 
z oblasti Frýdecko-Místecka. Spolupracuje 
se Statutárním městem Frýdek-Místek, kte-
ré společně s Ministerstvem práce a soci-
álních věcí ČR a Krajským úřadem Morav-
skoslezského kraje finančně přispívá na její 
provoz, za což jim patří velké poděkování.

(Pokračování ze strany 5)
A právě tuto příležitost se prezentovat 

využila děvčata ze 6. ZŠ na ulici Pionýrů, 
která se tanci věnují ve škole v zájmovém 
kroužku, ve svém volném čase.

Nejdříve trochu s rozpaky sledova-
ly dívky dění kolem sebe, neboť ostatní 
tanečníci z kategorie „skupinové choreo-
grafie“ nebyli žádní amatéři, nýbrž aktivní 
členové registrovaných klubů. Dokonce v 
jedné chvíli chtěly vše vzdát. Navzájem 
si před vlastním vystoupením dodáva-

ly odvahu. Tanec, který předvedly, se 
jim vydařil, což ocenilo publikum hlasi-
tým potleskem. Obrovské překvapení a 
radost zároveň se dostavily při oceňování 
tanečních skupin. Hodiny poctivé dřiny 
byly oceněny po zásluze odbornou poro-
tou, která předala děvčatům „Diplom za 
žhavost“, plyšáka a sladkost.

K úspěchu gratuluji a zároveň děkuji 
dvěma tatínkům účinkujících děvčat, kteří 
se postarali o bezpečný a pohodlný převoz 
na soutěž.                   Jaroslava Peterová

Úspěch děvčat ze 6. ZŠ ve Frýdku-Místku



9 Listopad 2008Kultura

S blížícími se vánočními 
svátky také členové Souboru 
lidových písní a tanců Ostravi-
ca finišují s pilováním vánoční-
ho programu. Rádi bychom vás 
pozvali netradičně v pondělí 
22. 12. do Národního domu v 
Místku, kde jsme pro vás od 19 
hodin připravili tradiční vánoč-
ní posezení u cimbálu. Letos to 
bude večer ve znamení Vánoč-
ního snění, jak zní název naše-
ho programu, ve kterém se sny 
o Vánocích prolínají s reálným 
koledováním a štědrovečerním 
zvykoslovím.

Jelikož se blíží také konec 
roku 2008, stojí zato ohlédnout 
se za uplynulými dny a měsíci. 
Pokud bychom měli říct, čím 
letos soubor nejvíce žil, tak to 
byla Brazílie. Půl roku příprav 
se nám vrátilo v podobě téměř 
měsíčního cestování po jižní 
Brazílii, kde jsme byli hosty tří 
folklórních festivalů. 

Díky tomu bohužel naše sou-
borové děti z Malé Ostravice 
nemohly trávit 10 oblíbených dní 

Ostravica před VánociOstravica před Vánoci
v rámci tradičního letního tábo-
ra. Snažili jsme se jim to vyna-
hradit alespoň na víkendovém 
minitáboře na Morávce. Ale už 
teď se mohou těšit na tábor v 
termínu 5. - 15. 8. 2009, opět na 
Turistické základně na Krásné. 

Za celý rok mají malí i velcí 
z Ostravice za sebou spoustu 
chvil strávených společně se 
svými kamarády na souborových 
akcích, vystoupeních, koncertech, 
festivalech a slavnostech v našem 
kraji nebo ještě dále. Jmenujme 
například jubilejní 20. Lašský bál 
ve Frýdku, Bambiriádu v Místku, 
festivaly v Pardubicích, Frýdku-
-Místku, Polsku či Brazílii nebo 
několik vystoupení pro seniory, 
vítání občánků, na Sochových či 
dožínkových slavnostech.

V prosinci nás kromě jiných 
vystoupení či například mikuláš-
ských besídek pro děti i dospělé 
čekají dva příjemné večery, na 
které bychom vás už teď rádi 
pozvali. Vánoční posezení u cim-
bálu jsem zmínila na začátku. V 
sobotu 6. prosince si můžete 

V Místku v domě naproti 
pošty, kde působil Petr Bezruč, 
před 100 lety 9. prosince 1908 
narodila se Marii a Josefovi 
Šlapetovým dvojčata Lubomír 
a Čestmír. Rodové kořeny Šla-
petů zapuštěné na moravském 
břehu Ostravice sahaly hlubo-
ko do minulosti. Josef Šlapeta 
s bratrem Vilémem vedl malou 
textilní továrnu. Vilém Šlape-
ta byl dlouholetým starostou 
města Místku a zároveň sta-
rostou sokolské obce.

Dětství chlapci prožili společně 
se sestrou Květou, později přibyl 
do rodiny bratr Dušan. Děti hrá-
ly společně divadlo, věnovaly 
se hudbě. Na cestách s rodiči 
poznávaly nejen místa tatínkova 
působení za první světové války 
na přelomu let 1914-1915, ale 
starším chlapcům často utkvěla 
v hlavě budova některého divadla 
nebo kostela. Zájmem o architek-
turu rozšířili svou zálibu v kreslení. 
V rozhodnutí věnovat se studiu 
stavitelství je ovlivnili i příbuzní.

Jejich sestřenice Olga Šlape-
tová se provdala za místeckého 
stavitele Jaro Čermáka, bratra-
nec Otto Šlapeta (pozdější třinec-
ký stavitel) studoval na stavební 
průmyslové škole. Lubomír a 
Čestmír se proto před ukončením 
reálního gymnázia v Místku roku 
1923 přihlásili na Státní průmys-
lovou školu – Vyšší odbornou 
školu stavitelskou v Brně.

Bratři čerpali vědomosti od 
vynikajících profesorů, seznámili 
se s přednáškovým cyklem Za 
novou architekturu a dalšími akti-
vitami Klubu architektů. Pozorovali 
čilý stavební ruch brněnské met-
ropole, a tak vedle školních úloh 
vznikaly v náčrtnících Lubomíra 

Bratři Šlapetové – významní místečtí rodáci
a Čestmíra návrhy vil, divadel, 
kin, nájemních domů, sokoloven. 
Lubomír nastoupil po maturitě 
v červnu 1927 k renomované 
stavební firmě V. Nekvasila. Pak 
začal pracovat na jejích zakáz-
kách v Třinci, kam přišel později i 
Čestmír. Významnou etapou živo-
ta bratří Šlapetů byla léta strávená 
vedle profesorů Adolfa Radinga a 
Hanse Scharouna na Státní aka-
demii umění a uměleckých řeme-
sel ve Vratislavi a v berlínském 
ateliéru. Zde také vznikly dvě jejich 
samostatné práce. Pro rodný Mís-
tek připravili v roce 1930 přestav-
bu obchodního domu R. Kapka na 
dnešním náměstí Svobody. Pře-
stavba se však nerealizovala, zato 
přeměna hotelu Přerov V. Golasí-
ka v moderní restaurant přinesla 
mladým architektům první úspěch. 
Ještě na podzim téhož roku jeli na 
zkušenou do New Yorku.

Fotografie z cesty po Americe 
vystavili v místeckém knihkupectví 
strýce Emila Šlapety. Psali články 
a pořádali přednášky o stavebních 
technologiích a o výstavbě mrako-
drapů. Rozhodli se založit vlastní 
architektonickou kancelář v Praze 
a Moravské Ostravě. První staveb-
ní zakázku na stavbu „rodinného 
domu pro každého“ získali v létě 
1931 prostřednictvím Obecně 
prospěšného stavebního družstva 
v Místku. Vypracovali osm návrhů 
malých rodinných domků, kte-
ré vystavili v Národní záložně v 
Místku. Z kanceláře bratří Šlapetů 
však byl prostřednictvím družstva 
realizován pouze dvojdomek B. 
Konečného a J. Palečka na Kola-
říkově ulici. Tento typ bez hospo-
dářského parteru a s dvojdílným 
obytným pokojem v přízemí se stal 
základem pro řešení řady dalších 

standardních rodinných domů. 
Problematika obytných domů se 
stala doménou jejich práce ve 
30. letech. Později se pokoušeli 
uplatnit v oblasti kulturních objek-
tů, zejména divadel. Přes účast a 
vítězství v řadě soutěží však vět-
šina jejich projektů po roce 1948 
zůstávala pouze na papíře. 

Z návrhů byly v Místku reali-
zovány: činžovní dům pro léka-
ře F. Vojkovského na Malém 
náměstí (řadový dům tvořil har-
monické pozadí zde umístěného 
Štursova pomníku), vila advo-
káta A. Macourka na Lidické ul. 
vystavěná v duchu „bílého“ funk-
cionalismu, budova okresního 
úřadu a četnické stanice (první 
návrh veřejné stavby uskuteč-
něný v letech 1936-1940). 

Další životní kroky bratrů, kdy 
se oženili (Čestmír 1936, Lubomír 
1937), je rozdělily a vedly jen k 
příležitostné spolupráci. Lubomír 
se odstěhoval do Olomouce a po 
válce stál u zrodu katedry výtvar-
né výchovy na Univerzitě Palac-
kého. Stihl ho však stejný osud 
jako třeba malíře Jana Zrzavého 
– roku 1949 byl nucen opustit 
univerzitu. V roce 1958 byl vylou-
čen ze Svazu architektů, čímž mu 
byla znemožněna práce samo-
statného architekta. Až v období 
let 1966-1969 se mohl vrátit do 
Scharounova západoberlínského 
ateliéru, kde se podílel na projek-
tech divadla VW ve Wolfsburgu, 
Státní knihovny a spolkového vel-
vyslanectví v Brazílii. Tady vzniklo 
i jeho vrcholné dílo – návrh kos-
tela sv. Mikuláše. Unikátní kostel 
byl postaven v Tiché u Frenštátu 
p. R. jako jeden z mála sakrálních 
novostaveb za socialismu.

(Pokračování na straně 12)

Středisko volného času 
Klíč ve Frýdku-Místku otvírá 
pro širokou veřejnost výtvar-
ný ateliér DEA. V průběhu 
školního roku si zde může 
kdokoliv vyzkoušet populár-
ní výtvarné techniky, jakými 
jsou drátkování, malování na 
hedvábí, pletení z pedigu, vit-
ráže Tiffany a mnoho dalších.

Kurzy probíhají pod vede-
ním zkušených lektorů. Ceny 
za jeden kurz jsou stanoveny 
od 220 do 370 Kč a zahrnují 
materiál a lektora. Pro své další 
tvoření si můžete v kurzu další 
materiál zakoupit.

Kurzy budou probíhat ve stře-
dy v podvečerních hodinách a v 
soboty dopoledne v budově SVČ 
Klíč FM na ulici Pionýrů 752 v 
Místku (budova A). Délka jednot-

livých kurzů bude 3 – 5 hodin.
Veškeré informace o Výtvar-

ném ateliéru DEA získáte v SVČ 
Klíč FM nebo je najdete webu 
www.klicfm.cz.

Harmonogram kurzů
10. 12. 08 - Malování na hedvábí
17. 12. 08 - Výroba šperků - ketlování
14. 1. 09 - Drátkování – nádoby
31. 1. 09 - Paspartování obrázků
11. 2. 09 - Malovaná trička
25. 2. 09 - Smaltování bez pícky
14. 3. 09 - Knížky a knižní vazba
18. 3. 09 - Ubrousková technika 1.
1. 4. 09 - Pedig
4. 4. 09 - Hrátky s papírem
29. 4. 09 - Fimo (modelovací hmota)
13. 5. 09 - Ubrousková technika 2
27. 5. 09 - Tiffany – vitrážová 
technika
10. 6. 09 - Šperky z drátu
24. 6. 09 - Drátkování - šitá krajka

Výtvarný ateliér DEA

vychutnat také různé muzikant-
ské žánry v provedení místních i 
přespolních hudebních uskupení 
na Muzikantské slezině v Klubu 
Stolárna od 19 hodin. Součástí 
tohoto programu bude také naše 
cimbálová muzika Ostravica s 
primáškou Petrou Novákovou v 
čele a už teď se všichni těšíme 
nejen na jejich vystoupení, ale 
také na závěrečnou jam session 

všech muzikantů.
A co chystáme na začátek 

roku 2009? Už teď si nezapo-
meňte rezervovat termín 7. úno-
ra, kdy pro vás chystáme již 21. 
Lašský bál, tentokrát s cimbálov-
kou Soláň z Hutiska-Solanec.

Děkujeme našim příznivcům, 
folklórním nadšencům, rodičům i 
všem, kteří nám pomáhají. Těšíme 
se na vás v závěru roku 2008 i v 

příštím roce 2009, do kterého vám 
všem přejeme hlavně pevné zdra-
ví a pohodu ve vašich domovech. 

A pokud máte doma šikovné 
kluky ve věku 6-10 let a chcete 
jim dopřát prima partu kamarádů, 
společné zážitky a pozitivní vztah 
k tradicím a našemu regionu na 
celý život, neváhejte a přijďte 
mezi nás. Monika Škanderová, 
 SLPT Ostravica

Členové Pobeskydského 
klubu přátel výtvarného umě-
ní z Frýdku-Místku vyrážejí 
společně za kulturou. Jedním 
z cílů byl před časem i Bílo-
vec, Kunín, Příbor a Fulnek.

V Bílovci nás srdečně přivítal ve 
svém ateliéru známý keramik Milan 
Pracný. Jeho vkusná užitková 
keramika potěší a zároveň svědčí 
o tom, že „co se v mládí v Bechyni 
naučíš, to později dobře zúročíš.“ 
Snad by s námi souhlasil i Jan 
Amos Komenský, za nímž jsme se 
vydali do Fulneku. Nová expozice o 
nelehké životní pouti tohoto huma-
nisty doplněná díly našich předních 
výtvarníků nám připomněla, že 
jeho myšlenky jsou i dnes stále 
velmi aktuální. Za všechny alespoň 
jedna ze zdí moderního interiéru 

tamní modlitebny: „Všechno volně 
nechť plyne, buď násilí vzdáleno 
věcí.“ Dbalí učitelových rad jsme 
volně a plynule absolvovali doslova 
až po půdu prohlídku barokního 
zámku v Kuníně. Účast na taměj-
ších jiřinkových slavnostech posí-
lila naši dobrou náladu, s níž jsme 
směřovali k Příboru. Na ty hodně 
unavené tam už čekala „pohodlná“ 
kovová pohovka Sigmunda Freuda 
před jeho rodným domkem. Chce-
te-li odjíždět z malebného měs-
tečka stejně jako my s úsměvem 
na rtech, pak se nechejte provést 
celou expozicí hlasem samotného 
psychoanalytika a obrázky Vladi-
míra Jiránka. Ujistíte se, že motto 
výstavy „Vtip je nejsociálnější 
duchovní výkon“, je pravdivé.

M. Žembová

Přátelé umění opět na cestách
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20. 12. - sobota: bude prove-
den mimořádný svoz komunál-
ních odpadů, a to ze sídliště 
Slezská, dále Růžový pahorek, 
K Hájku, nad katastrálním úřa-
dem, Kolaříkovo sídliště, Bezru-
čovo sídliště, Riviéra
22. a 23.12. - pondělí a úterý - 
pracovní dny: svozy budou pro-
bíhat dle harmonogramu
24. 12. - středa - Štědrý den: 
svoz dle harmonogramu
25. 12. - čtvrtek - 1. svátek vánoč-
ní: svoz dle harmonogramu
26. 12. - pátek - 2. svátek vánoč-
ní: svoz dle harmonogramu
27. 12. - sobota: volno
28. 12. - neděle: volno
29. 12. - pondělí - pracovní den: 
svoz dle harmonogramu
30. 12. - úterý - pracovní den: 
svoz dle harmonogramu
31. 12. - středa (Silvestr) - pracov-
ní den: svoz dle harmonogramu
1. 1. 2009 - čtvrtek (Nový rok) - 
státní svátek: svoz neproběhne, 
nádoby nevystavujte 
2. 1. 2009 - pátek - pracovní den: 
svoz odpadu za čtvrtek,

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

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

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

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

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

V případě, že nebude 
vystavena nádoba, jak je výše 
uvedeno, nelze uplatňovat 
reklamaci! Současně žádáme 
občany, aby v případě nepříz-
nivých klimatických podmínek 
(tj. sníh, náledí) měli pochopení 
a trpělivost se svozem odpadu. 
V případě, že neproběhne z 
důvodu nepříznivých klimatic-
kých podmínek svoz odpadu 
dle harmonogramu, případně 
dle mimořádného harmonogra-
mu, bude proveden v náhrad-
ním svozu v co nejkratším mož-
ném termínu.

Případné další informace o 
svozu odpadu v době svátků 
lze získat na dispečinku FS 
a.s. v pracovní dny na tel. č. 
558 623 546.

Svoz odpadu 
o Vánocích
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

6) objekt čp. 811 (ul.Malý Koloredov) 
- nebytový prostor o výměře 41,36 m2 (V.NP)

k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)
3) objekt čp. 549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 
k. ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 177 – bývalá pošta
- nebytový prostor o výměře 56,60 m2 (I.NP)

Na vybraná parkoviště ve měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mobilní 
sběrna, a na sběrné dvory může 
občan města Frýdek-Místek bez-
platně přinést tyto nebezpečné 
odpady, velkoobjemové odpady 
a elektrozařízení: - nebezpečné 
odpady a ostatní odpady: mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, televizory, 
obrazovky, monitory, počítače, 
autobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemikálie, 
prošlé a nepotřebné léky, lednice, 
mražáky, zářivky, výbojky, sporá-
ky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané !!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Mobilní sběrna
U Kina Bezruč 2. 12. - 4. 12.
U krytého bazénu 9. 12.  - 11. 12.
U Kauflandu 16. 12. - 18. 12.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

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

Sběr nebezpečných složek komu-
nálního odpadu v našem městě pro-
vádí Frýdecká skládka a.s., tel. 558 
627 047, 558 438 330, 558 636 251. Č – Černé skládky

Zavedením poplatků za odpad 
na hlavu obyvatele obce by se 
dalo říci, že není důvod k vytváře-
ní černých skládek. Výše poplat-
ku je stanovena všem občanům 
stejně bez ohledu na to, kolik 
odpadu konkrétní občan vypro-
dukoval. Přesto se setkáváme 
někdy se situací, kdy kolem sběr-
ných nádob je vytvořena divoká 
skládka, neboť v danou dobu 
není kam odpad odložit. Je tu 
problém dostatečného množství 
kontejnerů. Frýdecká skládka, 
a.s. pořádá na toto téma pravi-
delně dotazníková šetření. Nej-
čerstvější průzkum praví, že asi 
polovina respondentů považuje 
počet kontejnerů za dostačující, 
polovina ne. Zastánce jednodu-
chých řešení by jistě řekl – přidej-

me tedy sběrných nádob, zvyšme 
počet svozů a je po problému. Ti 
přemýšlivější však dojdou lehce k 
názoru, že takové řešení bude mít 
svůj dopad v nákladech, tedy i v 
platbách občanů za odpady. Pro-
to je nutné zamýšlet se také nad 
tím, zda i za současných pomě-
rů nelze stav zlepšit a udržet si 
jakžtakž přijatelný pořádek. V 
našem městě je velmi rozšířen 
nešvar, že když je popelnice 
plná, tak mám právo uložit odpad 
kdekoliv vedle popelnic a vytvo-
řit tam třeba divokou skládku. 
Není to pravda. Obecně závazná 
vyhláška č.15/2005 nic takového 
neumožňuje. Článek 12, odst. 2a 
přímo zakazuje odkládat komu-
nální odpad mimo sběrné nádo-
by. Vyskytnou-li se mimořádné 

okolnosti, jako je (nyní častý jev) 
revitalizace domu, kdy může 
být jednorázový výskyt odpadů 
opravdu vysoký, je potřeba zavo-
lat Frýdeckou skládku, tel.: 558 
623 546, dispečera, a objednat 
si zpoplatněnou službu, tedy 
přistavení zvláštního kontejneru. 
Více na www.fmskladka.cz. Je-li 
počet kontejnerů nedostatečný a 
nádoby jsou trvale přeplňovány, 
je nutno obrátit se na magis-
trát, odbor životního prostředí 
a zemědělství, a tuto věc řešit. 
Toto samozřejmě činí i Frýdecká 
skládka, a.s., která pravidelně 
informuje magistrát na společ-
ných poradách, kde je situace s 
přeplňováním kontejnerů kritická, 
a doporučuje přijmout odpovída-
jící opatření.

V letošním roce probíhá 
poslední etapa povinné výmě-
ny občanských průkazů, která 
se vztahuje na všechny typy 
občanských průkazů bez stro-
jově čitelných údajů, které byly 
vydány do 31. prosince 2003. 

Občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji (zelené karty) vyda-
né do 31. 12. 2003 se nemění a platí 
po dobu v nich uvedenou. Povinná 
výměna se týká pouze občanských 
průkazů, které neobsahují strojově 
čitelnou zónu (dva řádky písmen a 
číslic v dolní polovině přední strany 
občanského průkazu). Povinná 
výměna je zdarma.

Povinná výměna se nevztahuje 
na občanské průkazy vydané obča-
nům narozeným před 1. lednem 
1936, pokud v nich není doba ukon-
čení platnosti vyznačena konkrétním 

Povinná výměna občanských průkazů
datem a všechny údaje uvedené v 
občanském průkazu jsou aktuální.

O výměnu dokladů je nezbyt-
né požádat nejpozději do 30. 
listopadu 2008. Z tohoto důvo-
du vyzýváme všechny občany, 
kterých se tato povinná výměna 
týká, aby tak učinili již nyní a 
nečekali až na konec stanovené 
lhůty. Předejdou tak nepříjem-
nostem, které jsou s nesplně-
ním povinnosti vyměnit si včas 
občanský průkaz spojené. 

Žádost o vydání občanského 
průkazu můžete ve Frýdku-Místku 
podat na oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů Magistrátu města Frýdku-
Místku, Palackého 115 (2. NP, pře-
pážkové pracoviště). K žádosti je 
nutno doložit dosavadní občanský 
průkaz a jednu fotografii o rozměrech 

35 x 45 mm. V případě požadav-
ku občana o zapsání nepovinných 
údajů, které nejsou uvedeny v dosa-
vadním občanském průkazu, je také 
nezbytné předložit doklady k ověření 
požadovaných údajů (např. doklad o 
získání akademického titulu, oddací 
list, rodné listy dětí ve věku do 18 
let). Žádost lze podat osobně nebo 
prostřednictvím jiné osoby, která se 
nemusí prokazovat plnou mocí.

Informace o platnosti vydaných 
občanských průkazů získáte také v 
kancelářích č. 252 a č. 251.

Úřední hodiny oddělení eviden-
ce obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů:
pondělí, středa 08:00 – 17:00 h.
čtvrtek 08:00 – 15:00 h.

Vaše případné dotazy rádi zod-
povíme na telefonních číslech 558 
609 455 nebo 558 609 458.

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

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

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

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

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

Odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Magistrátu města 
Frýdku-Místku oznamuje všem 
zájemcům o finanční příspěvek 
z Fondu výchovy, vzdělávání a 
zájmových aktivit, že nové tisko-
pisy žádostí o dotaci na celoroční 
činnost nebo podporu konání jed-
notlivých akcí v roce 2009 je možné 
vyzvednout na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy nebo 
ze stojanu u informací v přízemí 
budovy Magistrátu města Frýdku-
Místku na ul. Radniční 1148. Tisko-

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

pis je možné získat i na webových 
stránkách města (www.frydekmis-
tek.cz/radnice/tiskopisy, pokyny, 
materiál/odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy).

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

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-

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

Doporučujeme všem žadatelům 
prostudovat si nový Statut fondu 
výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit, který je rovněž k dispozici 
na webových stránkách města.
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Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo 
stavebního technika na oddělení stavebního řádu při odboru

územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku
Druh práce: stavební technik
Místo výkonu práce: město Frýdek-Místek 
Platová třída: 9 /platový stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů/
Pracovní poměr: doba určitá – zástup za mateř-
skou dovolenou

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle ustanovení § 4 záko-
na č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
2. vysokoškolské vzdělání (technická fakulta, 
nejlépe stavebního směru), popř. středoškolské 
vzdělání s maturitou 
3. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce.
Pokud uchazeč nebude mít k dispozici výpis z 
evidence Rejstříku trestů v termínu do 12. 12. 
2008, postačí k tomuto datu předložit písemnou 
žádost o poskytnutí tohoto dokumentu. Originál 
dokumentu bude dodatečně předložen při samot-
ném výběrovém řízení.
4. znalosti: 
• zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prová-
děcích vyhlášek
• zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-

ní), ve znění pozdějších předpisů
• práce s PC (Word, Outlook, práce s internetem)
5. řidičský průkaz skupiny B
6. osvědčení o odborné způsobilosti výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o 
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit mj. tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
a dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
Zaslané materiály budou uchazeči vráceny spolu s 
písemným vyrozuměním o výsledku výběrového říze-
ní, pokud s ním nebude uzavřen pracovní poměr.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte v 
zalepené obálce s označením „Výběrové řízení 
– neotvírat“ a s uvedením adresy podavatele do 
12. 12. 2008 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
V přihlášce uveďte i číslo telefonu nebo e-mailovou 
adresu, abychom vás mohli aktuálně informovat o 
přesném datu a hodině výběrového řízení.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- bytová jednotka č. 232/1 v 
budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolá-
vací cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/2 v 
budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolá-
vací cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/6 v 
budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolá-
vací cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/8 v 
budově č.p. 232 na pozemku 
p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3408/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozemku 
p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolá-
vací cenu 500.000 Kč

- jednotka (nebytový pro-

Nabídkové licitační řízení 
stor) č. 1753/5 v budově č.p. 
1751,1752,1753 na pozemcích 
p.č. 3482/26,3482/27,3482/28 
vše zastavěná plocha a nádvo-
ří včetně podílu o velikosti 
5146/234879 na společných čás-
tech budovy č.p. 1751,1752,1753 
a pozemcích p.č. 3482/26, 
3482/27, 3482/28 zast.pl. a nádv., 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(ul. Josefa Suka) za celkovou 
vyvolávací cenu 586.986 Kč

- jednotka (nebytový pro-
stor) č. 1753/13 v budově č.p. 
1751,1752,1753 na pozemcích 
p.č. 3482/26,3482/27,3482/28 
vše zastavěná plocha a nádvo-
ří včetně podílu o velikosti 
6914/234879 na společných čás-
tech budovy č.p. 1751,1752,1753 
a pozemcích p.č. 3482/26, 
3482/27, 3482/28 zast.pl. a nádv., 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(ul. Josefa Suka) za celkovou 
vyvolávací cenu 787.527 Kč

- jednotka (nebytový prostor) 
č. 829/11 v budově č.p. 829 na 
pozemku p.č. 1905 zastavěná 
plocha a nádvoří včetně podílu 
o velikosti 1884/92137 na spo-
lečných částech budovy č.p. 829 
a pozemku p.č. 1905 zast.pl. a 
nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Hlavní třída) za celko-
vou vyvolávací cenu 194.013 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 3. 12. ve 13.00 hod. 
(bytové jednotky) a ve 13.30 hod. 
(jednotka – nebytový prostor) v 
zasedací síni odboru správy obec-
ního majetku Magistrátu města 
Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. 

Bližší informace na odboru 
správy obecního majetku MMFM, 
tel. 558 609 172, 558 609 171.

(Pokračování ze strany 9)
Po návratu domů kromě 

drobnějších prací pro soukro-
mé účely se věnoval úpravám 
chrámových interiérů v souladu 
s reformou schválenou II. vati-
kánským koncilem. Zemřel v 
Olomouci 11. dubna 1983.

Čestmír po roce 1948 vystřídal 
několik pracovních míst, naposled 
jako akustik a urbanista Krajské 
hygienicko-epidemiologické sta-
nice v Ostravě. Na výstavě Flora 
Olomouc 1967 jeho přednáška 
upoutala pozornost zástupců 
berlínské Technické univerzity. 
Pro univerzitu zpracoval akustic-
kou expertizu. Srpnová okupace 
Československa ho zastihla ve 
Stuttgartu, a proto se rozhodl v 
SRN zůstat. Zemřel v Gautingu 
1. července 1999. 

Výstava architektonického 
díla bratří Šlapetů (2004) uvede-
ná Muzeem umění v Olomouci 
ukázala tvůrce, kteří patřili k nej-
talentovanějším příslušníkům tzv. 
druhé generace českých funkcio-
nalistů. Měla svou reprízu v Pra-
ze, Bratislavě, Wroclawi a New 
Yorku. Výstavu doprovázel čes-
ko-anglický katalog, který kromě 
výběru prací přinesl ukázky dobo-

Bratři Šlapetové – významní místečtí rodáci
vých autentických textů. Publi-
kace též nabízí cenné informace 
o životě obou bratří pohledem 
Vladimíra Šlapety: „Tvorba mého 
otce Lubomíra a strýce Čestmíra 
nebyla doposud v dějinách čes-
koslovenské ani středoevropské 
avantgardní architektury 20. sto-
letí téměř vůbec zaregistrována.“ 
Upozorňuje, že oblast individuál-
ního bydlení, v níž spočívá hlavní 
přínos tvorby obou bratrů, přestá-
vá být aktuální po 2. světové vál-
ce, kdy socialistický systém sta-
novil jako prioritu kolektivizované 
a standardizované formy bydlení 
v nově budovaných prefabrikova-
ných sídlištích.

Zvláště na přelomu 40. a 50. 

let jim v jejich působení bylo 
kladeno nesčetné množství pře-
kážek. „Katalog reprezentativní 
brněnské a olomoucké výstavy 
dává na přelomu let 2003-2004 
této domácí rehabilitaci první 
impuls a je pro oba architekty 
zaslouženou satisfakcí – byť už 
jen in memoriam,“ uzavírá prof. 
Ing. arch. Vladimír Šlapeta. I on 
jako architekt kráčí v profesních 
šlépějích svého otce a strýce. 
Je teoretikem moderní architek-
tury, působil jako děkan Fakulty 
architektury v Praze (ČVUT) 
a stejnou funkci v současnosti 
vykonává na Fakultě architektu-
ry v Brně (VUT). Anna Nováko-
vá, kronikářka města

K nadcházející plesové sezo-
ně neodmyslitelně patří tombo-
ly, ne všichni pořadatelé jsou si 
ovšem vědomi, že tyto výherní 
akce podléhají loterijnímu záko-
nu. Úředníci magistrátu proto 
upozorňují na nutnost písem-
ně zažádat o povolení k jejich 
pořádání, což je současně 
spojeno s úhradou správního 
poplatku a následně nakonec i 
s vyúčtováním celé akce. 

Tato záležitost není libovůlí ani 
vrtochem magistrátu, ten musí 
dodržovat zákonné normy. Povolo-
vání tombol a loterií na území měs-
ta má na starosti finanční odbor, 
oddělení místních daní a poplatků. 
Ten vydává rozhodnutí nejpozději 
do 30 dnů od podání písemné 
žádosti a zaplacení správního 
poplatku, který činí deset procent z 
celkové výše herní jistiny, nejméně 
však 200 korun. 

„Žádost o povolení pořádání 
tomboly musí obsahovat kromě 
povinných náležitostí, jako je jméno 
a adresa žadatele, kterým mohou 

Při plesech pozor na tomboly
být pouze právnické osoby, také 
iniciály a kopie dokladu o bezú-
honnosti loterijního zástupce, který 
zajistí řádný průběh a vyúčtování 
tomboly, dále musí být v žádosti 
uveden počet vydaných losů, cena 
jednoho losu, výše herní jistiny, 
která se vypočítává z počtu losů a 
jejich ceny, a čas a místo losová-
ní,“ vypočítává Marcela Pilařová z 
oddělení místních daní a poplatků. 
Ještě více informací můžete najít 
na webových stránkách města v 
sekci www.frydekmistek.cz – rad-
nice – pokyny, tiskopisy, životní 
situace – finanční odbor.

Případní pořadatelé tombol 
se mohou také s dotazy obracet 
na zaměstnance oddělení míst-
ních daní a poplatků a mohou je 
kontaktovat v úřední dny osobně 
nebo telefonicky na číslech 558 
609 160 a 558 609 158. Pozor 
na sankce, protože když je tom-
bola provozována v rozporu se 
zákonem, může správní orgán 
uložit jejímu pořadateli pokutu 
až do výše 150 tisíc korun.  (pp)

Výstava - Národní dům
6. až 14. 12. - PATCHWORK
Výstava textilních výrobků 

zhotovených netradiční 
technikou Patchworkářky

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN  - PROSINEC

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

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

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních
současných malířů a grafiků

1. 12. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
3. 12. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDARMA!!!
4. 12. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR, ANEB ROCK PROTI 
PROUDU, VSTUP ZDARMA!!!
5. 12. pátek DRUM´N´STOUN 
DJS: XMORPH, SMARIO BTB HOLDER, 
DRUM-IT, WOJTISHEK, VIDEOPRO-
JEKTION
6. 12. sobota METALOVÁ VICHŘICE 
– SPECIÁL
DJS RAVY A ESTET A JEJICH VYLEP-
ŠENÁ METALOVKA, AKCE NA BARU, 
POSLEDNÍ METALOVKA ROKU…
8. 12. pondělí GOODWILL PARTY
MIKULÁŠSKÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ
10. 12. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB 
POSLECHOVKA POKRAČUJE, VSTUP 
ZDARMA!!!
11. 12. čtvrtek 52 PARTY
ABSOLUTNĚ ANDĚLSKÁ AKCE, ZAČÁ-
TEK V 18:00 (soukromá akce jen pro zvané)
12. 12. pátek HEMP FOR VICTORY + 
NAJZAR + ZELENE ZLATO 
PO LETECH SLOUČENÍ HEMPI !!!!! – JEN 
NA JEDEN KONCERT A JEJICH SUP-
PORT: NAJZAR, ZELENE ZLATO, DJ 
SHUPSTA, + ŤAVA BIRTHDAY PARTY!!! 
KAŽDY 5. HOST DOSTANE CD/TRICKO
13. 12. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 
– SPECIÁL!!!
PŘEDSVÁTEČNÍ NEDĚLE V RYTMU 
STARÝCH HITŮ, ZÍTRA SE NEJDE DO 
PRÁCE – STAVTE SE DO STOUNU 
POBAVIT – DJ BARUCHA TO ZAŘÍDÍ
15. 12. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
17. 12. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDARMA!!!

18. 12. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR, ANEB ROCK PROTI 
PROUDU, VSTUP ZDARMA!!!
19. 12. pátek NAA:SH:UP!!!
PŘEDVÁNOČNÍ NASHUP A SPECIAL 
WOMEN EDITION, DJS: BEATY,ELWIRA 
+ MC LOBOTOMIA, DANKO, SPECIAL 
LIGHTS, SOUND, VIDEOPROJEKTION!!!
20. 12. sobota HORKÝŽE SLÍŽE-LIVE!!! 
JEDNA Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH KAPEL 
PO ROCE OPĚT VE STOUNU, JEDINEČ-
NÍ SLÍŽE VE VÁNOČNÍM KONCERTU
22. 12. pondělí PUNKROCK NIGHT!!! 
– LIVE
PARKINSON, AFTER 25, MADFALS, 
LÍHEŇ, THE OTHER DAY + PUNKROCK 
IN STOUN
23. 12. úterý TITTY TWISTER PARTY 
ENTRY FREE A DJS BURCHAK, SHU-
PSTA, BJALY, WOJTISHEK, DRUMIT, 
ENTRY FREE!!! SPOUSTA SOUTĚŽÍ A 
OBLEČENÍ Z TITTY TWISTERU ATD…
24. 12. středa VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA 
KLASICKÁ ŠTĚDROVEČERNÍ ROCKO-
TÉKA, POVEČEŘET, ROZBALIT DÁRKY A 
DO STOUNU, OTEVŘENO 21:00 - 04:00
25. 12. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ 
– SPECIÁL!!!
PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ V RYTMU 
STARÝCH HITŮ, SPECIÁLNÍ VÁNOČ-
NÍ SONGY– STAVTE SE DO STOUNU 
POBAVIT – DJ BARUCHA TO ZAŘÍDÍ
26. 12. pátek SAJONARA 08
LAST DRUM AND BASS PARTY in old 
year, WOJTISCHEK, DRUM-IT, SMA-
RIO, COREHARD
27. 12. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 
– MEGASPECIÁL!!!
JEDEN Z POSLEDNÍCH DNŮ V ROCE 
V RYTMU STARÝCH HITŮ, SOUTĚŽE O 
VOLNÝ VSTUP DO STOUNU NA CELÝ 
ROK!!! – DJ BARUCHA TO ZAŘÍDÍ
29. 12. pondělí DELINQUENT HABITS 
(USA/MEX) - LIVE!!!!
TO NEJLEPŠÍ NAPOSLED!!! LEGENDÁR-
NÍ DELINQUENT HABITS POPRVÉ NA 
MORAVĚ!!! A TO VE STOUNU, PŘED-
PRODEJ, SUPPORT: TURT, KHOMATOR

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

Michal Pustějovský
Zvukové odlitky 

Jaroslav Pešat
Medvědi na Aljašce

GALERIE POD SVÍCNEM
8. 11. – 12. 12. 

Jana Kubicová: malba

6. - 7. 12. - ADVENT VE MĚS-
TĚ - VÁNOČNÍ DÍLNY

Program: Výroba svícnů, 
dekorací, dárkových tašek 

a dalších výrobků. Místo a čas: Cukrárna, 
kavárna Dvorek (Farní náměstí v Místku), 
10:00 - 15:00 hodin. Cena: zdarma

14. 12. - Stříbrná neděle
ADVENT VE MĚSTĚ - HUDEBNÍ 

VYSTOUPENÍ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY 
V MÍSTKU

  930 - 1000 - Koledy
1000 - 1030 - Folklórní soubor Ostravička
1030 - 1045 - Folklórní soubor Ondrášek
1045 - 1115 - Koledy
1115 - 1130 - Folklórní soubor Ondrášek
1130 - 1200 - Folklórní soubor Valášek

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

VYSTOUPENÍ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY 
V MÍSTKU

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

6. - 7. 12. - ZA KOUZLEM VÁNOC
Všude je sněhová pokrývka, v domech 
svítí světýlka, vločky tančí po nebi. Všichni 
se těší na příchod Vánoc...
Program: Přijďte si oživit vánoční tradice. 
Uděláme si pár ozdob, kterými nastrojíme 
stromeček, vyrobíme si přáníčka, jmenov-
ky a malý dárek, mlsné jazýčky potěšíme 

pečením cukroví. Vše si proložíme hrou a 
čtením vánočního příběhu.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova B, Pioný-
rů 764 (bývalá SMTu). Začínáme v sobotu v 
10:00 a končíme v neděli v 15:00 hodin.
S sebou: Převlečení do budovy, přezůvky, 
spacák, oblíbený hrníček na čaj, mazlíčka 
(oblíbená hračka) nebo polštářek.
Cena: 195,- Kč (strava, ubytování, pitný 
režim, pojištění, pedagogický doprovod, 
materiál)
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 435 067, e-
mail: pavla@klicfm.cz

8. - 10. 12. - KOUZLA VÁNOČNÍ 
- VÝTVARNÁ DÍLNA

Program: V předvánočním čase je pro 
vás tradičně připravena dílna, ve které 
si můžete doplnit svou sbírku vánočních 
dárků. Vyrábět se bude vánoční přání, 
dárkový notes, svícen, vánoční ozdoba a 
překvapení pod stromeček. Dílna je urče-
na dětem i dospělým.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 752, Místek, 9:00 - 12:00 hodin a 
13:00 - 17:00 hodin. Cena: 25,- Kč. Infor-
mace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 167 
010, 558 434 154, e-mail: iva@klicfm.cz
Větší skupiny hlaste předem.

10. 12. - ATELIÉR DEA
- MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Program: Vymalujete si hedvábí vypnuté 
v rámečku. K dispozici bude dost před-
loh. Budeme přenášet motiv na hedvábí 
a naučíte se pracovat s guttou (konturou) 
a barvami na hedvábí. Zjistíte, jak barva 
s látkou reaguje. Použijeme sůl, která 
vytváří krásné efekty. Naučíte se, jak 
můžete obarvit hedvábí bez pomocí rámu 
na obroubeném šátku 55 x 55 cm.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 752, Místek, 17:00 - 20:00 hodin.
Cena: 340,- Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz
13. 12. - VÁNOCE VE ŠTRAMBERKU

Program: Navštívíme Muzeum Z. Buriana, 
kde si prohlédneme vánoční betlémy a 
vystoupíme na Štramberskou trúbu. Pro-
hlédneme si terária (s výkladem a krmením) 
a půjdeme na exkurzi do pekárny štramber-
ských uší, kde si můžete upéct ucho.
Místo a čas: Sraz v 8:30 hodin na vlako-
vém nádraží (před cukrárnou). Návrat v 
16:30 hodin na místo srazu.
S sebou: Pláštěnku, větší svačinu, pití, 
teplé sportovní oblečení a obuv, průkazku 
zdravotní pojišťovny (stačí kopie), kapesné
Cena: Děti - 160,- Kč, Dospělí - 190,- Kč 
(doprava, vstupné, doprovod)
Info a přihlášky: Marie Cidlíková, telefon: 
736 150 088, e-mail: maruska@klicfm.cz

13. 12. - TURNAJ V PEXESU
Program: Přijďte si zasoutěžit v této zná-
mé hře.
Pravidla: Hraje se ve vylosovaných čtve-
řicích. Každý odehraje 5 kol a ti nejlepší 
postupují do finálového kola.
Kategorie: A - do 12 let (může i rodič s 
dítětem), B - 12-14 let, C - 15 let a více let 
(Nejlepší budou odměněni).
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek (bývalá SMTu), 8:30 - 
15:00 hodin (prezence: 8:30 - 9:00 hodin)
S sebou: Svačinu, přezůvky
Startovné: 20,- Kč. Přihlášky a informace: 
Jiří Šnapka, telefon: 604 524 066, 558 
435 067, e-mail: jirka@klicfm.cz

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

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

ŠACHY
6. 12. - ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-14 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 8:30 - 14:30 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

12. 12. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE 
- 6. KOLO

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let

Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

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

Mikulášský benefiční 
koncert

Vladimír MERTA,
Pavel Býma a hosté
5. prosince v 1700 

v Kině Petra Bezruče
Vstupné 100 Kč

Výtěžek poslouží Sportovnímu klubu 
vozíčkářů Frýdek-Místek
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083, www.kinovlast.cz

Úterý 9. prosince v 19.00 h. - Národní dům
ZUZANA LAPČÍKOVÁ – zpěv, cimbál
MUŽSKÉ VOKÁLNÍ KVARTETO Q VOX
„Stříbrné Vánoce“ – pásmo sestavené z 
moravských a českých vánočních zpěvů.
Předplatitelé Koncertů v Národním domě 
a Koncertů pro mládež 2008/2009
vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Čtvrtek 11. prosince v 19.00 h.
- frýdecký zámek

EVA DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ – soprán
IGOR FRANTIŠÁK – klarinet

MICHAL BÁRTA – klavír
ALENA SASÍNOVÁ – mluvené slovo

program: J. Novák, B. Martinů, A. Dvořák, 
A. Vivaldi, vánoční pastorely
Předplatitelé Zámeckých koncertů 08/09
vstupné: 150 a 80 Kč (děti, důchodci)

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

Jan Jakub Ryba:
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

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

Úterý 30. prosince ve 20.00 h.
- Národní dům

PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ 
TANEČNÍ VEČER

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

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

Austrálii, Novém Zélandu a USA.

Středa 3. prosince v 19 hodin
Komorní scéna Aréna Ostrava

Anton Pavlovič Čechov
RACEK

Námět na krátkou povídku: Na břehu jeze-
ra žije od dětství mladá dívka. Je šťastná 
a volná jako racek, ale náhodou se objeví 
člověk, spatří ji a nemaje nic jiného na 
práci, přivede ji do záhuby. Slavný spiso-
vatel, slavná herečka a mládí plné ideálů.
hrají: Alena Sasínová-Polarczyk j.h., 
Michal Čapka, Pavel Císovský, Tereza 
Dočkalová j.h., René Šmotek, Lucie Fin-
ková, Dušan Škubal aj.

režie: Ivan Krejčí
Michal Čapka - Cena Thálie 2007 za roli 
Trepleva, Alena Sasíkova-Polarczyk byla za 
roli Arkadinové na tuto cenu nominována.
Předplatitelská skupina B
vstupné: 380 Kč

Čtvrtek 4. prosince v 19.00 hodin
Těšínské divadlo

Jiří Voskovec, Jan Werich
NEBE NA ZEMI

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

Neděle 7. prosince v 15 hodin
Divadlo Špílberg Brno

MAXIPES FÍK
Legendární postava Maxipsa Fíka ožívá 
na jevišti. V inscenaci se objeví postavič-
ky známé z večerníčků i knižního vydání 
příhod hlavního hrdiny. Skladatel Petr 
Skoumal doplnil toto divadelní představe-
ní zbrusu novými písničkami. Pohádka je 
vhodná pro děti předškolního věku.
vstupné: 50 Kč

Čtvrtek 11. prosince v 19.00 hodin
BANÁNOVÉ VELRYBY

Premiérová one woman show
Haliny Pawlovské.

vstupné: 280 a 250 Kč
Neděle 14. prosince v 15.00 hodin

Agentrura Mumraj
VÁNOČNÍ HRA 

aneb komedie o Ježíškově slavném narození
Zpěvohra s živou muzikou, maskami a 
loutkami o narození Ježíše Krista, ve 
které nechybějí čerti ani andělé, pastýři, 
tři králové, Josef s Marií a samozřejmě 
Jezulátko. Představení je vhodné pro 
předškolní a starší děti. Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 18. prosince v 19.00 hodin
Těšínské divadlo

John Millington Syne
HRDINA ZÁPADU 

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

Neděle 21. prosince v 19.00 hodin
Divadlo Palace Theatre

Eugéne Labiche
NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ

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

KINO
Pondělí 1. 12. v 17.00

QUANTUM OF SOLACE/USA
Dvaadvacátý film z úspěšné řady o neo-
hroženém agentovi Jejího Veličenstva, 
Jamesi Bondovi.

Pátek 5. - sobota 6. 12. v 16.00
a neděle 7. 12. v 17.00

WALL-I / USA
Animovaný rodinný film o malém robotovi od 
tvůrců filmů Hledá se Nemo a Ratatouille. 
Pátek 5. - sobota 6. 12. v 18.00 a ve 20.00

a neděle 7. 12. v 19.00 
MAMMA MIA! / USA

Muzikál ve velkém stylu s Meryl Streep a 

Piercem Brosnanem v hlavních rolích.
Středa 10. 12. v 19.00

ZRCADLA / USA
Zlo existuje…na druhé straně… americký 
horor natočený v Rumunsku. 

Pátek 12. - sobota 13. 12. v 17.00
KOZÍ PŘÍBĚH - Pověsti staré Prahy / ČR
První český celovečerní 3D animovaný 
film Jana Tománka, který oživuje svět 
středověké Prahy a posílá do jejich osidel 
chasníka Kubu s věrnou kozou.

Pátek 12. - neděle 14. 12. v 19.00
POLOČAS ROZPADU / SR

Sebeironický pohled na generaci součas-
ných úspěšných, avšak nespokojených 
čtyřicátníků, kteří touží po ztraceném 
mládí a blouzní o druhé šanci a ještě stále 
poslouchají rock and roll.

Středa 17. 12. v 18.00 a ve 20.00
MAMMA MIA! / USA

Muzikál ve velkém stylu s Meryl Streep a 
Piercem Brosnanem v hlavních rolích.

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

Další animované dobrodružství zvířat ze 
ZOO v New Yorku se tentokrát odehrává 
v Africe. 

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

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

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

Hravé animované mimozemské dobro-
družství od producentů SHREKA. 

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

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

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

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

BIJÁSEK
Pátek 12. 12. v 10.00

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ / ČR
Sobota 13. 12. ve 14.00

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA / ČR
Nová filmová pohádka Zdeňka Trošky.

FILMY PRO SENIORY
Středa 3. 12. v 10.00

O RODIČÍCH A DĚTECH /ČR
Komedie o mezigeneračních vztazích. Nový 
celovečerní film režiséra Vladimíra Michálka. 
V hl. rolích Josef Somr a David Novotný. 

Středa 17. 12. v 10.00
CHYŤTE DOKTORA / ČR

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

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 1. 12. v 19.00

DĚTI NOCI / ČR
Film režisérky Michaely Pavlátové vypráví 
o křehkém přátelství, lásce a naději.

Úterý 2. 12. v 19.00
SPALOVAČ MRTVOL / ČR

Jeden z nejvýznamnějších filmů Juraje 
Herze s Rudolfem Hrušínským v jeho 
životní roli podle stejnojmenné novely 
Ladislava Fukse. Ocenění: Trilobit FITE-
SU - 1969.

4. 12. v 20:00
Koncert skupiny 
Gamosvar - mantry 
- meditační hudba, world music.

9. 12. v 17:00 
Seznámení s drahými kameny a jejich účinkem 
na lidsky organismus. Přednáší Jiří Novotný. 
Možnost zakoupení drahých kamenů.

16. 12. v 19:00
Irena a Vojtěch Havlovi „Adventní koncert 
tiché hudby“.

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

DOBRÁ ČAJOVNA
Hluboká 64, Frýdek-Místek

www.dobracajovnafm.cz, tel. 777 161 802

Pondělí 8. 12. v 19.00
ÚTĚK DO DIVOČINY / USA

Skutečný příběh úspěšného absolventa vyso-
ké školy Christophera McCandlesse, který se 
vzdá kariéry, všechny svoje peníze věnuje 
na charitu a vydá se stopem na Aljašku. Dvě 
nominace na Oskara a další ocenění.

Úterý 9. 12. v 19.00
FÍGLE / Polsko 

Hrdinou tragikomedie Andreje Jakimowské-
ho je šestiletý chlapec, který před realitou 
polského města uniká do světa své fanta-
zie, v níž vládne neúprosný zákon náhody. 
Ocenění: Miami FF - cena poroty, Polský FF 
- Zlatý lev; Polský kandidát na Oskara 2009 

Miniprofil režiséra: Andrzej Wajda
Pondělí 15. 12. v 19.00

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

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

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

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

VICKY CRISTINA BARCELONA
/ USA, Španělsko 

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

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

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

Pondělí 29. 12. v 19.00
UKRUTNĚ ŠŤASTNI / Dánsko

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

Úterý 30. 12. v 19.00
PODZIMNÍ ZAHRADY / Itálie 

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

Výstavy
6. - 14. prosince
PATCHWORK

Výstava textilních výrobků zhotove-
ných netradiční technikou Patchwor-

kářky z Pobeskydí.
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Programová nabídka

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

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

Info: www.vcelaricifm.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

KOUZELNÝ KOUTEK
náměstí Svobody 16

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - Mariánské poutní místo
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
LEDA PEŠATOVÁ – VÝBĚR Z CELO-
ŽIVOTNÍHO DÍLA
PROGRAMY, KONCERTY
Čtvrtek 4. prosince 17,00 - Kaple sv. Barbory

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Neděle 7. prosince 9,00 - 15,00

- frýdecký zámek
VÁNOČNÍ JARMARK

spojen s prodejem lidových a uměleckých 
předmětů
• Ukázka lidových řemesel
• Mikulášská nadílka
• Čertice Makrela – pohádka
• Schola Novus z Dobré
• Tvorba Ledy Pešatové - 1. část výstavy
• Vánoční speciality a pamlsky
Čtvrtek 11. prosince 19,00 - frýdecký zámek

Čtvrtý zámecký koncert
EVA DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ – soprán

IGOR FRANTIŚÁK – klarinet
MICHAL BÁRTA – klavír

Neděle 14. prosince 15,00
- Rytířský sál frýdeckého zámku
VÁNOČNÍ POEZIE S VIOLOU

Jako host vystoupí pěvecký sbor Catena 
musica. Spojeno s prohlídkou výstavy 
„Tvorba Ledy Pešatové“
Úterý 16. prosince 17,00 - zámecký klub

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

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

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

Úterý 2. prosince 16.00
– muzejní učebna v podzámčí

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BYTOSTI

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

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

zpívání pod vánoční hvězdou
Rezervace na všechny akce v Kouzel-

ném Koutku
- Programy a cvičení rodičů
s dětmi od půl roku věku

stále volná místa v kurzech pro děti od 
půl roku do 3 let

cena 400 Kč/ 8 lekcí
- Program Předškolkové zvykání
aneb Já to zvládnu bez maminky

děti od 2 let
pondělí 8,30-12,30 hod – délka pobytu 

dětí dle jejich potřeb 
cena 55 Kč/ hodinu 

- Kreativní dopoledne pro maminky
pro velký úspěch otevíráme kromě středy 

také kurz v pondělí 9-10 hod
- Hlídání dětí jednorázově i dlouhodobě 

Potřebujete si odpočinout?
Potřebujete se vrátit do práce?

Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme Vám k dispozici dle Vašich potřeb 

dopoledne i odpoledne
CENA 35 až 55 Kč / hodinu hlídání

- Klub Kouzelníček pro děti od dvou let
pátek 8,30-10,30 hod

volná herna se střídá s bloky cvičení, 
rukodělných činností a zpíváním, nebude 

chybět ani pohádka - vstup s rodičem
cena permanentky 700 Kč na 10 vstupů, 

permanentka není časově omezena
- Volná herna odpoledne kdykoli 

stačí se telefonicky nebo emailem objed-
nat alespoň 1 den předem

- Poradna pro maminky - 
LEKCE KOJENÍ 

KURZ MANIPULACE S KOJENCI 
KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ 
LEKCE ŠÁTKOVÁNÍ po domluvě

Úterý 9. prosince 16,00
- Zelený dům na Zámecké ulici

DOBRÁ ZEMICE
Úterý 16. prosince 16,00

- Zelený dům na Zámecké ulici
SVATÝ HOSTÝN

– PAMÁTNÁ HORA MORAVANŮ

5. 12. - Možná přijde i Mikuláš – pro-
žitkové hry spojené se slavením tohoto 
svátku a malá nadílka
6. 12. - Výlet do Štramberka – informace 
na 732 628 731 
10. 12. - Nezbednické pečení – perníčky 
a tradiční vánoční cukroví
17. 12. - Předvánoční výlet do Ostravy 
– informace na 775 966 941
19. 12. - „Vánoce“ v klubu a rozloučení se 
„starým rokem“ - poslední setkání v roce.

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

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

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

Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

„DIVADELNÍ PODZIM“
Pro děti

- vstupné 25 Kč
Sobota 6. prosince v 15 hodin

M. Domkář
Líný Honza

Hra s loutkami na motivy pohádky Josefa 
Lady, hraje DUO – Divadlo u Ostravice 

Frýdek-Místek, loutková scéna.
Po představení bude následovat Mikuláš-
ská nadílka. Rodiče, kteří mají zájem, si 

mohou donést nadílky pro své děti.
Pro mládež a dospělé

- vstupné 80 Kč
Sobota 6. prosince v 18 hodin

M. Hennequin
Lhářka

Fraška o mladé ženě, které jde lhaní 
manželovi nejlíp od té chvíle, kdy mluví 
už jen pravdu – hraje DUO – Divadlo u 

Ostravice Frýdek-Místek
Změna programu vyhrazena!

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální 

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

Pátek 5. prosince – MIKULÁŠ, pro děti 
ZO OS KOVO VP Frýdek-Místek.

Začátek: 15.30 hodin
Sobota 13. 12. - ROCKOVÉ VÁNOCE

Vystoupí: ALKEHOL, DOGA, ŠKWOR, 
TORR, STONEFREE, ORGASMATRON.
Předprodej: 200 Kč,
5 ks vstupenek - 800 Kč, na místě 250 Kč.
Kulturní dům Frýdek, BIC, zlatnictví v 
Intersparu, galanterie na ul. Radniční Frý-
dek, stánek s občerstvením u vchodu do 
Frýdecké nemocnice.

6. 12. - Muzikantská Slezina
(hrají Milan Michna Dácie, Behind the 
Door, Cimbalová muzika Ostravica a 

další) start 19:00
26. 12. - Leo Band

(frýdecko-místecký jazz) start 20:00

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek-Místek, 

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

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

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

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

Út pouze 14.30 – 17.00!!! 
1.12. - Schůzka členek

Přivítáme všechny aktivní maminky, které se 
chtějí podílet na vytváření programu pro děti.

1.12. - Nádobí Tupperware
Paní Chlebová nám opět předvede nové 
výrobky Tupperware. Začátek v 10.00 

3.12. - Výroba adventních věnců
Maminky s dětmi si mohou vyrobit domů 
adventní věnec. Materiál si doneste s 
sebou. Začátek v 10.00 

5.12. - Mikulášská besídka
Do Broučků přijde vzácná návštěva! Jen 
pro objednané – od 9.00 a 10.30 

8.12. - Vánoční jarmark
Prodej vánočních dekorací a dárečků 
vyrobených maminkami a dětmi!
Jarmark bude probíhat od 8. do 12. 12.
10.12. - Vánoční drátkování pro maminky
Výroba drátkovaných vánočních ozdob. 
Začátek v 10.00 

12.12. - Sněhuláci ze dřeva
Jednoduchá práce pro děti a maminky.
15.12. - Výroba svíček ze včelích plástů
Přijďte si s dětmi vyrobit jednoduchým 
způsobem vánoční svíčku! Materiál u nás. 
Začátek v 10.00 

18.12. - Vánoční slet Broučků
Již tradiční předvánoční pochod Broučků s 
lampiony! Sraz v 16.00 před KM Broučci, 
potom se projdeme do parku, kde budou děti 
čekat jednoduché úkoly a zpívání koled. 

19.12. - Vánoční besídka
S Broučky se rozloučíme zpíváním koled a 
čeká nás také vystoupení dětí z MŠ. Nakonec 
přijde vánoční nadílka! Proto si s sebou při-
neste drobný dárek v hodnotě do 30 Kč. 

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

Slavnostní otevření bude 5. 1. 2009!
Přejeme všem rodičům a jejich dětem 
příjemné prožití vánočních svátků a 

mnoho štěstí do Nového roku!!!
Pravidelný program:

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

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

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

Orientální tance pro maminky
Zájemkyně o výuku břišního tance se 
mohou hlásit u hospodyňky. Tance budou 
zahájeny po přihlášení min. 10 zájemkyň. 
Proto neváhejte a zapojte se!
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VÁNOČNÍ TRHY
místecké náměstí
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