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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok 2005 je již pár hodin rokem minu-

lým. Ještě bude příležitost se za ním 
ohlédnout, ale protože 12. prosince 2005 
zastupitelstvo schválilo rozpočet města 
na rok 2006, chtěla bych vás ujistit, že je 
navržen tak, aby byl zajištěn bezproblé-
mový chod města. Začneme stavět kry-
tou část aquaparku, pustíme se do opra-
vy víceúčelové sportovní haly, přitom 
samozřejmě máme vyčleněny finance na opravy a údržbu komuni-
kací a další investiční akce. Současně jsme dokázali podržet výši 
jízdného MHD a nezvedli jsme ani poplatek za odpad.

Příjmy očekáváme ve výši 1 143 799 200,- Kč. Tyto příjmy jsou ve 
srovnání s loňskem vyšší asi o 9,2 %. Nejdůležitějším zdrojem příjmů 
budou daňové příjmy, které jsou odhadovány na 647 822 000,- Kč, tj. 
56,64 % celkových příjmů města. Dotace a příspěvky odhadujeme na 
317 774 200,- Kč, tj. 27,78 % celkových příjmů města, nedaňové příjmy 
na 100 903 000,- Kč a kapitálové příjmy na 77 300 000,- Kč.

Výdaje jsou navrženy ve výši 1 217 872 200,- Kč, tj. ve srovnání 
s rokem 2005 vyšší o 4,5 %. Největší objem běžných výdajů vyna-
ložíme na sociální dávky (227 600 000,- Kč oproti 184 259 000,- Kč 
v roce 2005), na územní samosprávu (137 065 000,- Kč), dopravu
(95 526 000,- Kč) a do bydlení, komunálních služeb a územního roz-
voje (93 530 000,- Kč). Největší objem investic bude směřovat do 
oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (156 323 000,- Kč) a dopravy
(115 481 000,- Kč).

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán zůstatkem financí z roku 
2005 a čerpáním účelových fondů města ve výši 74 073 000,- Kč.

Podrobnější informace o nejdůležitějších investicích jednotlivých 
odborů budeme ve zpravodaji zveřejňovat postupně nebo je nalez-
nete na internetových stránkách města.

Dovolte mi, abych vám, vašim rodinám, příbuzným a přátelům ještě 
jednou popřála do nového roku hlavně hodně zdraví, dobré pohody a 
optimismu. Za vedení města mohu slíbit, že se budeme snažit přispět 
k vaší spokojenosti, a to nejen v roce 2006.          Eva Richtrová

PF 2006

Ať v novém roce jenom záříte!

Ještě před koncem roku 
byla dokončena rekonstruk-
ce místeckého „Křížového 
podchodu“, která započala v 
červenci a představuje inves-
tici přesahující dvacet milionů 
korun. Město na dílo vyčlenilo 
přes třináct milionů z vlastních 
prostředků, dalších sedm se 
podařilo získat formou dotační-
ho titulu z ministerstva financí.

Kdo se již opravenými prostory 
prošel, zjistil, že z podchodu pod 

Domníváme se, že zastu-
pitelé města Frýdek-Místek 
překročili na svém posledním 
jednání stín mnoha zastupi-
telstev nejen v České repub-
lice. Odhlasovali totiž prodej 
kvalitních prostor k působení 
vysoké škole, konkrétně naší 
pražské Vysoké škole J. A. 
Komenského.

Na první pohled nic svě-
taborného, ovšem z širšího 
pohledu značně průkopnické. 
Řada ekonomických i peda-

Gratulujeme představitelům města
gogických ukazatelů nám totiž 
říká, že zásadnější investice do 
vzdělávání se vracejí po pěti 
až deseti letech a jsou proto z 
pohledu délky volebních obdo-
bí „neefektivní“. Zastupitelstvo 
města Frýdek-Místek však
jednohlasně (zvýrazněme a 
podtrhněme) investovalo svou 
budovu do projektu, který zajis-
tí ve městě okamžité působení 
vysoké školy s tím, že výsledky 
se dostaví v uvedeném výhledu. 

Uvědomme si dosah tohoto 

rozhodnutí. Absolventi školy ve 
společensko-pedagogických 
oborech budou v kraji v budouc-
nu působit a přispějí bezpochyby 
k rozvoji vzdělanosti a kultury v 
beskydském regionu a díky dalším 
oborům (ekonomika a podnikání 
ve spolupráci s EU) jistě přispějí i 
k růstu pracovních příležitostí.

Nezapomínejme, že vzdělání 
je skutečnou hybnou silou roz-
voje každé společnosti. 

Ještě jednou gratulujeme!
VŠ J. A. Komenského

Rekonstrukce křížového podchodu byla dokončena

PŘED PODCHODEM: Starostka Eva Richtrová s místostarostou Miro-
slavem Dokoupilem kontrolovali nové prvky.  Foto: Petr Pavelka

silně zatíženým dopravním tahem 
zmizely obchůdky, které prozatím 
nejsou nahrazeny. „Velká část 
investice je skryta v zavěšeném 
podhledu. Jedná se o veškeré 
rozvody zdravotechniky, elektro 
a technologie. Jednotlivé rozvo-
dy jsou ovšem navrženy tak, aby 
byla v budoucnosti možnost rozší-
ření využití podchodu bez větších 
stavebních zásahů,“ vysvětluje 
místostarosta Miroslav Dokoupil. 

Ve výstupním objektu směrem k 

Ještěru a Prioru bylo v podzemním 
podlaží vybudováno veřejné WC 
pro ženy, místnost obsluhy a tech-
nická místnost. Směrem ke kostelu 
bylo v podzemním podlaží vybudo-
váno veřejné WC pro muže a bez-
bariérové WC, místnost obsluhy a 
technická místnost, ve výstupním 
objektu směrem na náměstí byly 
v podzemním podlaží vybudovány 
sklady a technická místnost. Ve 
všech třech výstupních objektech 
byly navíc v nadzemních podlažích 
vybudovány prodejny a WC pro 
obsluhu. V prostorech stávajících 
výtahových šachet jsou osazeny 
výtahové plošiny pro přepravu osob 
zdravotně tělesně postižených. 
„Veškeré prostory podchodu jsou 
nepřetržitě sledovány kamerovým 
systémem. Podchod je vybaven 
osmi stacionárními kamerami, 
které jsou napojeny na služebnu 
městské policie,“ zdůrazňuje, že 
investice je dobře hlídána, starost-
ka Eva Richtrová.

Podchod byl také nově vyba-

ven systémem informačních 
tabulí, které zjednoduší orientaci 
a směrování chodců k výstup-
ním objektům, ale jednou z 
nejdůležitějších součástí rekon-
strukce bylo technické řešení 
zatékání do vnitřního prostoru 
podchodu. „Vzhledem k tomu, 
že nebylo možné zasahovat 
do izolace tělesa podchodu z 

vnější strany kvůli provozu na 
komunikaci, bylo nutno provést 
místní zásahy proti zatékání. 
Speciálními tmely byly utěsněny 
dilatační spáry, ve vytipovaných 
místech s průsakem vody byly 
instalovány sběrné nerez panely 
s odvodem vody do kanalizace,“ 
osvětlil místostarosta Miroslav 
Dokoupil.        (pp)INFORMAČNÍ SYSTÉM: Nikdo by neměl zabloudit.    Foto: Petr Pavelka
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krátce
Setkání s občany

Vedení města Frýdek-Místek 
ve spolupráci s Osadním výborem 
Panské Nové Dvory pořádá Setkání 
s občany Panských Nových Dvorů, 
které se uskuteční v pátek 20. ledna 
v 17 hodin v restauraci U Hučky.

Odečty vodoměrů
V období od Nového roku 

zhruba do 6. ledna bude v obci 
Skalice prováděn pravidelný opis 
vodoměrů pracovníky akciové 
společnosti SmVaK Ostrava.

Předání grantů
Občanské volby

6. ledna v Národním domě 
budou v rámci pořadu Novoroční 
setkání aneb 35 let od první várky 
piva Radegast předány finanční 
dary programu Občanská volba 
společnosti Plzeňský prazdroj, 
v níž uspěla také řada projektů z 
Frýdku-Místku. V kulturním progra-
mu mimo jiné vystoupí Orchestr 
Felixe Slováčka a Marie Rottrová.

Pomáhejte s námi 
Pátý ročník sbírky Pomáhejte 

s námi vynesl partnerským nezis-
kovým organizacím obchodů 
Tesco více než dva a půl milionu 
korun. Po tři adventní víkendy 
s její realizací pomáhaly stovky 
dobrovolníků a Frýdek-Místek se 
umístil co se týče výše vybraných 
finančních prostředků (109 533 
Kč) na čtvrtém místě v republice. 
Vybranou sumu získá občanské 
sdružení Podané ruce.

Plavání nejmenších
Baby club Kenny organizuje 

zápis do „plavání“ kojenců, bato-
lat a předškoláčků. Úvodní bese-
da pro rodiče proběhne v úterý 
3. ledna v 16 hodin na 11. ZŠ 
na Slezské ve Frýdku. Beseda 
trvá asi 90 minut, pokud možno 
bez dětí, je nezávazná, ale pro 
zařazení do kurzu nutná. Na pla-
vání pro děti do 6 měsíců můžete 
volat telefonní číslo 736 520 414.

Škola jógy
Škola jógy Karakal sděluje 

všem přátelům, že pravidelné 
týdenní kurzy jógy budou po 
Novém roce zahájeny v týdnu od 
16. ledna. Budou otevřeny kurzy v 
úrovních pokročilosti začátečníci, 
středně pokročilí, pokročilí a nároč-
ní i kurzy zaměřené na relaxační 
techniky, páteř, hathajógu a učite-
le jógy. Pokračovat budou v tomto 
školním roce nově otevřené kurzy 
jógy pro seniory, které jsou reali-
zovány ve spolupráci s Městem 
Frýdek-Místek. Srdečně zveme 
všechny zájemce k zápisu, který 
proběhne v úterý 10. ledna od 16 
do 18 hodin v Jógovém sále 9. ZŠ 
na ulici E. Krásnohorské. 

Patří dobrovolným
V článku o soutěži v dětském 

požárním sportu O pohár města 
Frýdku-Místku bylo uvedeno, 
že děti jsou členy Hasičského 
záchranného sboru Frýdek-Mís-
tek, ve skutečnosti se ovšem 
jedná o sbor dobrovolných hasi-
čů.                          (pp)

Obyvatelé penzionu pro 
důchodce na Lískovecké ulici 
připravili další milou výstavku 
svých prací. Podzimní motivy 
vystřídala vánoční tématika. 
Senioři, jejichž věk se mnoh-
dy blížil devadesátce, vytvořili 
dílka, ze kterých opět vyzařo-
vala radost a nadšení. A náv-
štěvníka výstavy překvapily 
hlavně nápady.

„Ani se nezdá, že na výrobu 
roztančených andělíčků, barev-
ných zvonků a roztodivných 
ozdob mohou stačit například 
jen obyčejné těstoviny nastříka-
né stříbrným autolakem, trocha 
papíru, drátky, anebo výztuž, 
která zbyla po rolce papírových 
utěrek,“ ocenila výstavku Kate-
řina Piechowicz, tisková mluvčí 
radnice. Za vytvořená dílka by se 
nemusel stydět ani značně zručný 
člověk, co teprve pak senioři, kteří 
již mají problémy s vlastní motori-

Penzion pro důchodce ožil 

kou. „Všichni žasneme nad ruční 
prací pětasedmdesátileté paní 
Marie Kurkové. Její háčkované 
ozdoby jsou prostě nádherné. Ale 
to není jen ona. Měli jsme tady 
spoustu přírodních materiálů. Já 
sama jsem nevěděla, co z toho 
nakonec vznikne. Překvapila mě 
jejich představivost. Už dopředu 
měli jasno, jak a co naaranžo-
vat,“ říká geriatrická pracovnice 
penzionu Dagmar Drozdová, 
která společně s kolegyní Pavlou 
Dužíkovou vymýšlí pro důchodce 
volnočasové aktivity. Jak sama 
říká, někteří zdejší obyvatelé 
se občas cítí sami a nechce se 
jim komunikovat. Na setkání ve 
společenské místnosti se však 
vždycky těší. „Chodí sem rádi, do 
práce se doslova ponoří, povídají 
si, dají si čaj nebo kafe, poslech-
nou si rádio. Přitom úplně zapo-
menou na to, že je něco trápí,“ 
dodává Dagmar Drozdová. (pp)

Ředitel penzionu pro důchodce Jaroslav Chlebek a Dagmar Drozdová.

Místostarosta Ivan Vrba, 
vedoucí odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví Zuzana 
Carbolová si spolu s ředitelem 
domova důchodců na ulici 
28. října Milanem Novákem a 
zástupci organizace ADRA ve 
středu 14. prosince společně 
připomenuli, jak důležitá je 
dobrovolnická činnost. 

„Spolupracujeme s lidmi 
ochotnými pomáhat bez nároku 
na odměnu již od roku 2004. Od 
května loňského roku jich začalo 
za našimi klienty docházet pat-
náct. Z těchto prvních vlaštovek 
dnes zůstali jen tři lidé. Pak ale 
začali přicházet další. Jejich počet 
se ustálil a dnes jich máme jedna-
dvacet. Jsou to studenti střed-
ních i vysokých škol, maminky 
na mateřské nebo nezaměstnaní 
lidé. Všichni musí projít zvláštním 
kurzem,“ líčí Monika Turčeková, 
která pracuje v domově důchod-
ců jako ergoterapeutka a koordi-
nátorka dobrovolnické práce. 

„Setkání se uskutečnilo při 
příležitosti završení tisíce hodin 
práce vykonané během dobrovol-
nické činnosti. Vedoucí Dobrovol-
nického centra ADRA Michal Čan-
čík dokonce obdržel od ředitele 

Dobrovolníci si zaslouží náš obdiv
domova Milana Nováka pamětní 
desku s číslem tisíc,“ referovala 
tisková mluvčí městského úřadu 
Kateřina Piechowicz. 

„Dobrovolníci tady nejsou 
od toho, aby nahrazovali míst-
ní personál. Jejich posláním 
je dělat seniorům společníky, 
povídat si s nimi, vyplňovat jim 
volný čas a záleží jen na kreati-
vitě každého, jakou činnost si se 
svým klientem vymyslí,“ vysvětlil 
Čančík. Ředitel Milan Novák pak 
přidal jeden příklad za všechny: 
„Kdysi splnil jeden dobrovolník 
jisté paní poměrně neobvyklé 
přání, a sice svézt se po městě 
městskou hromadnou dopra-
vou. Sama už špatně chodila a 
potřebovala doprovod,“ usmívá 
se Milan Novák a dodává, že jak 
klienti, tak personál jsou s dob-
rovolníky velice spokojeni.

Michal Čančík však upozorňu-
je potencionální zájemce o tuto 
činnost, aby si své rozhodnutí 
dobře promysleli. „Když budete 
za některými osamělými lidmi 
chodit, svým způsobem vás 
začnou brát jako rodinu. Potom 
se nemůžete z ničeho nic roz-
hodnout, že toho necháte. Mohli 
byste tím někomu ublížit.“     (pp)

Milan Novák, ředitel domova důchodců, a Michal Čančík z Adry. 

V druhé polovině ledna se 
otevře v bývalém výměníku 
tepla za objektem katastrální-
ho úřadu nízkoprahový klub 
Prostor. Je určen středo-
školákům, kteří ještě nejsou 
plnoletí a v některých zaříze-
ních nejsou proto vítáni.

„Klub má nabídnout alterna-
tivní trávení volného času mlá-
deži mezi 15 a 18 lety. Ti ještě 
nemohou na některé akce a 
stěžovali si nám, že nemají 
kde chodit. Kapacitně je kon-
cipován pro zhruba padesátku 
lidí. Přívlastkem nízkoprahový 
se rozumí klub bez pravidel a 
konkrétného programu. Jinými 
slovy, stupínek, který musíte 
při vstupu překonat, je nízký,“ 
charakterizoval klub místosta-
rosta Ivan Vrba. Impuls pro 
jeho vznik podali sami poten-
ciální návštěvníci a studenti při 
besedách s vedením města na 

Pro mládež vzniká nový klub
středních školách. „Kritizovali 
současné kluby, do kterých se 
nedostanou. Pořadatelé totiž 
často mívají problém s jejich 
nízkým věkem, a tak se náctile-
tí nemohou dost dobře zařadit,“ 
vysvětloval místostarosta.

A co vlastně klub návštěvní-
kům nabídne? Počítače, inter-
net, příležitostně se připravuje 
promítání filmů a besedy. 
„Atraktivní bude zejména 
hudební zkušebna, kterou 
vybavujeme elektrickou kyta-
rou, reprobednami a mixpul-
tem,“ upřesnil místostarosta 
Vrba.

Klub Prostor bude provozo-
vat město v rámci programu 
prevence kriminality a s jeho 
provozem se prozatím počítá na 
jeden rok. „Spustíme to, po roce 
vyhodnotíme, jak se vše osvěd-
čilo, a stanovíme další postup,“ 
uzavřel místostarosta.       (pp)

Andělíčci Marie Kurkové.

Senioři a zdravotně 
postižení občané žijící v Domo-
vě důchodců na ulici Školské a 
na ulici 28. října, v Domě pokoj-
ného stáří na Mariánském 
náměstí a v Ústavu sociální 
péče pro psychicky nemocné 
v „Oáze pokoje” obdrželi přání 
a drobné dárky k Vánocům od 
žáků škol města. 

Vyrobili je s úmyslem obda-
rovat a udělat radost lidem, kteří 
jsou odkázáni na pomoc ústav-

Dárky seniorům vyrobili žáci 
ních zařízení. Žáci pracovali pod 
vedením učitelů a vychovatelek, 
ke každému dárečku přibalili 
kousek úsměvu a radosti pro 
všechny, aby rozjasnili srdce a 
vykouzlili úsměv na tváři toho, 
kdo je obdrží.

Všem žákům patří poděková-
ní ing. Ilony Nowakové, vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy, vedení Domova 
důchodců Frýdek-Místek a Cha-
rity Frýdek-Místek.       (pp)
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městská policie
V sanitce roztál

Zimní období pro strážníky 
vždy představuje dobu, kdy 
mohou snadno zachránit život 
osobám, které z různých důvo-
dů „spí pod širákem“. Vděku se 
však vždycky nedočkají. Jako v 
Lískovci u osmatřicetiletého J. 
Z. z Ostravy, který v silně pod-
napilém stavu ležel na zemi 
před vchodem obytného domu. 
Muž, bez viditelného zranění, 
se odmítal zvednout ze země 
a odejít. Strážníkům se však 
podařilo opilce přesvědčit o 
tom, že při současných mra-
zech by se mu jeho „odpo-
čívání“ na zemi mohlo stát 
osudným. Neuběhlo snad ani 
45 minut a dispečerka městské 
policie přijala telefonické ozná-
mení, jehož obsahem byla opět 
informace o stejném opilém 
muži. Ten si tentokrát ustlal 
na zemi za prodejnou potravin 
v Lískovci. Strážníci po zhléd-
nutí muže přivolali Rychlou 
záchrannou službu ve Frýdku-
Místku, jejíž lékař konstatoval, 
že muž je promrzlý, a rozhodl 
o jeho převozu k ošetření a 
stabilizaci zdravotního stavu. 
Podnapilý muž však v sanitce 
mírně „roztál“ a začal být vůči 
všem osobám silně agresivní 
do takové míry, že strážníci 
poskytli osádce sanitního vozu 
osobní doprovod přímo ve 
voze při převozu do frýdecké 
nemocnice. 

Předvánoční smůla
12. 12. po páté hodině odpo-

ledne hlídka Městské policie 
Frýdek-Místek zjistila při řešení 
dopravního přestupku na ulici 
Jiráskova, že osmnáctiletý mla-
dík M. Z. z Frýdku-Místku již má 
rozsudkem soudu zákaz řízení 
motorových vozidel. Nebyl proto 
řešen za přestupek, ale rovnou 
předán příslušníkům Policie 
České republiky k došetření.

Bitka U Krbu
13. 12. před devátou večer 

přijala dispečerka Městské 
policie Frýdek-Místek telefo-
nické oznámení z restaurace 
U Krbu na ulici Ostravská, že 
host napadl hosta. Po příjezdu 
hlídky na místo byl přítomen jen 
napadený třiapadesátiletý L. 
C. z Frýdku-Místku, útočník již 
utekl. Vedoucí provozovny nej-
dříve přivolal vozidlo lékařské 
pomoci, které později na žádost 
zraněného zrušil. Při odchodu 
napadeného muže domů jej ale 
hlídka spatřila několik metrů od 
restaurace, jak se svíjí v kře-
čích. Muž si stěžoval na bolest v 
oblasti břicha, protože, jak uve-
dl, dostal několik úderů kopem 
do břicha a žeber. Strážníci tedy 
přivolali vozidlo rychlé záchran-
né služby a na místě zraněného 
muže předali lékaři.            (pp)

Město investovalo dal-
ších zhruba tři čtvrtě milionu 
korun do vylepšení standardu 
domova důchodců na Škol-
ské ulici. Toto zařízení se 
postupně vymaňuje z nevalné 
pověsti, kterou získalo tím, že 

Další investice do domova důchodců
se zde v minulosti umísťovali 
problematičtí senioři. Dnes už 
je vše jinak.

„Je to starší budova, a tak se 
ji snažíme postupně vylepšovat, 
patro po patru, jak nám finance 
dovolí. Chtěl bych poděkovat 
starostce za přízeň a s radostí 
oznámit, že vše proběhlo hladce, 
protože při naplňování projektu 
se neobjevily žádné stížnosti,“ 
řekl na slavnostní prohlídce reno-
vovaných prostor ředitel domova 
důchodců Milan Novák. 

„Vy všichni tady jste hnací 
silou toho, jak se tu vše mění. 
Vím, jak to tu vypadalo před 
sedmi lety, kdy jsem nastoupila 
do funkce, a je to nesrovnatelné. 
Přeji klientům, ať se jim to tu líbí, 
a když při žádostech seniorů o 
umístění v domově narazíme na 
nedůvěru v toto zařízení, vždy 
jim zajistíme, aby se s těmito 

prostory seznámili, aby věděli, 
jak to tu dnes vypadá. Je tady 
vidět, že potřeby seniorů vnímá-
me a snažíme se jim vyhovět,“ 
prohlásila starostka Eva Rich-
trová před slavnostním přestři-
žením pásky. 

Realizace další etapy moder-
nizace domova důchodců na 
Školské ulici přinesla další krů-
ček ke spokojenosti, vylepšené 
hygienické podmínky, při zohled-
nění nejen norem a vyhlášek, 
ale i pocitů zdejšího personálu a 
klientů. „My se přizpůsobujeme 
klientům, jsme pro ně službou, 
nechceme je omezovat napří-
klad přísným domácím řádem, 
snažíme se jim pomoci, aby byli 
co nejvíce soběstační,“ potvrdil 
ředitel Milan Novák. Přispěje k 
tomu i nová koupelna s poloho-
vací vanou a sprchou, WC pro 
invalidy a zajímavým počinem 

je i vybavení chodby pohodlný-
mi křesílky a celkové zútulnění 
tohoto komunikačního prostoru. 
„Je to znát. Více to tu žije, lidé 
komunikují a nejsou tolik v izolaci 
na pokojích,“ pochvaloval si tento 
prvek personál domova.       (pp) 

PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY: Starost-
ka Eva Richtrová otevírá nové 
prostory.    Foto: Petr Pavelka

NEJVĚTŠÍ INVESTICE: Speciální 
polohovací vana vylepší komfort při 
hygieně.         Foto: Petr Pavelka

Okrajové části Frýdku-
-Místku Zelinkovice a Chlebo-
vice se dočkaly plynofikace. 
V Chlebovicích probíhala na 
podzim již druhá fáze, která 
skončila 30. listopadu. Hoto-
vo je také v Zelinkovicích, kde 
ovšem ještě ke konci roku 
probíhaly některé vícepráce.

Z městské pokladny šlo na 
investiční akci v Chlebovicích 
necelých osm milionů korun. Už 
v prosinci bylo vydáno rozhodnutí 
povolení k předčasnému užívání 
stavby a bylo zajištěno vpuštění 
plynu. Občané místní části Chle-
bovice se mohou na vybudovaný 
plynovod napojit, pokud mají 
zajištěno stavební povolení na 
domovní přípojku a uzavřenou 
smlouvu na odběr plynu s akci-
ovou společností SmP.

V Zelinkovicích byla poně-
kud složitější situace. Akce byla 

Zelinkovice i Chlebovice
se dočkaly plynovodu

zahájena v polovině srpna a dle 
uzavřené smlouvy o dílo s doda-
vatelem měla být dokončena do 1. 
listopadu, jenomže při výkopových 
pracích byly během realizace akce 
v komunikaci I/48 zjištěny nepřed-
vídatelné překážky, které podstat-
ně brzdily předpokládaný postup 
prací a zároveň pronikavě zvýšily 
náklady na položení potrubí pod 
vozovkou. „Jednalo se o vrstvu 
betonu a spečené strusky,“ objas-
nila komplikace Simona Handlířo-
vá z investičního odboru. Proto byl 
termín prodloužen a do konce roku 
měla být hotova i úprava krajnic na 
ulici Za Školou, pokud klimatické 
podmínky nezpůsobí další odklad 
kvůli dodržení předepsaných 
technologií. Celkově putovalo do 
Zelinkovic na vybudování plynu 
téměř devět milionů korun a i v této 
místní části už se mohou obyvate-
lé postupně napojovat.        (pp)

SETKÁNÍ S ŘEDITELI: Místostarosta Petr Cvik a vedoucí odboru škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Ilona Nowaková se před koncem roku sešli 
s řediteli městských školních zařízení, aby si v neformální atmosféře sdě-
lili podněty a konfrontovali vzájemně názory a možná řešení problémů, 
s nimiž přicházejí při své práci do styku. Místostarosta, který sám před 
nástupem do funkce ve vedení jedné ze základních škol působil, všem 
poděkoval za náročnou práci, kterou vykonávají.  Foto: Petr Pavelka

Místostarosta Petr Cvik a 
vedoucí odboru školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy 
Ilona Nowaková přivítali na 
půdě městského úřadu nejlep-
ší studenty i učitele z oblasti 
fyziky v našem regionu. Setká-
ní s názvem „Den F“ v rámci 
Světového roku fyziky pořá-
dalo ve spolupráci s městem 
Metodické sdružení Kabinetu 
fyziky ve Frýdku-Místku a 
Okresní výbor fyzikální olym-
piády ve Frýdku-Místku.

„Letošní rok je světovým rokem 
fyziky, protože uplynulo sto let od 
zveřejnění speciální teorie relativi-
ty a padesát let od úmrtí Alberta 
Einsteina. Jsem velmi rád, že 
mohu společně s vedením měs-
ta poděkovat těm, o kterých si 
myslíme, že udělali během svého 
života pro děti a studenty, fyzikál-
ní talenty, mnoho dobrého,“ uvedl 
při slavnostním předávání cen 
Libor Lepík, který vyučuje fyziku 
na Gymnáziu a Střední odborné 
škole Frýdek-Místek.

Při této příležitosti byla oce-
něna řada žáků a studentů, kteří 

Mladí fyzikové odpálili 
v zasedací síni raketu

Raketa v zasedací síni.

se zúčastnili fyzikální olympiády. 
Odměněni byli za dlouholeté kan-
torské zásluhy také někteří peda-
gogové. Nejcennější trofej, pohár 
Fyzikální ligy, o který již třetím 
rokem zápolí žáci základních 
škol, připadl vítěznému družstvu 
ze Základní školy Frýdek-Místek, 
Československé armády 570 
(bývalá 8. ZŠ), pod vedením paní 
učitelky Anny Klimszové. Vítězné 
družstvo obdrželo také diplom a 
ceny od Klubu malých debrujárů 
a pozornost od města z rukou 
místostarosty Cvika.

„Na závěr setkání si mladí fyzi-
kové neodpustili pokus ve velké 
zasedací síni. Před zraky všech 
přítomných odpálili z jednoho rohu 
síně do druhého raketu vyrobe-
nou z plastové lahve. Experiment, 
nutno dodat, že bezpečný, opa-
koval Libor Lepík pro názornost 
dvakrát a naučil ho i místostarostu 
Cvika. Tomu pak daroval potřeb-
né nářadí, aby zajistil představení 
i pro zastupitele na jejich příštím 
zasedání,“ prozradila Kateřina 
Piechowicz, tisková mluvčí měst-
ského úřadu.        (pp)



Školství 4 Prosinec 2005

Místostarosta Petr Cvik 
navštívil v úterý 20. prosin-
ce Střední odbornou školu 
řemesel a podnikání na ulici 
Potoční v rámci pravidelných 
besed se studenty. 

„Záměrně jsem nezdůrazňoval, 
za kterou stranu jsem byl zvolen. 
Komunální problematika je hlavně 
o konkrétních věcech, jako jsou 
chodníky, hřiště, opravy škol a 
podobně. Nikoliv o střetech poli-
tických ideologií,“ řekl po besedě 
Cvik. Podobné akce pořádá pra-
videlně. Důvod je prý jednoduchý. 
„Když mám ve městě na starosti 
školství, sport a mládež, nemůžu 
se rozhodovat od židle v kanceláři. 
Potřebná je i zpětná vazba. Jinak 
by to ostatně nemělo smysl,“ usmál 
se Cvik, který zhruba osmdesátce 

Studenty zajímala doprava, sport i volný čas

MÓDA NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Beseda s místostarostou Petrem 
Cvikem dokázala, že studenty nezajímá jen textil.     Foto: Petr Pavelka

studentů vysvětloval problematiku 
obchvatu města, životního prostře-
dí nebo například, proč má dojít k 
přemístění autobusového stano-
viště. Ze studentských řad zazněl 
také dotaz na městskou hromad-
nou dopravu a požadavek, zda 
by mohla být v odpoledních hodi-
nách posílena. „Je to z vaší strany 
podnět, který beru na vědomí. 
Pokusím se s ČSAD nalézt řeše-
ní,“ uklidnil místostarosta slečnu, 
která se dotazovala na možnost 
rozšíření pravidelných spojů v 
dopravní špičce. Studenti se také 
ptali, jak je to ve Frýdku-Místku se 
sportem a proč se u nás nehraje 
například hokejová extraliga. „Je 
to o penězích – to říkám na rovinu. 
Město podporuje řadu sportovních 
klubů, ale udržet je na ligové úrov-

ni znamená mimo jiné neustálý 
přísun peněz. To si jako město 
nemůžeme dovolit. Snažíme se 
zajistit kvalitní sportoviště, což se 
nám podle mého daří. Víte, že tady 
máme dvě haly pro míčové sporty, 
atletickou dráhu a od jara příštího 
roku začnou probíhat rekonstrukce 
na víceúčelové sportovní hale, kte-
rá už je dnes v havarijním stavu,“ 
upozornil Petr Cvik.

Došlo také na vysvětlová-
ní, proč se zdržela výstavba 
obchvatu, či jak to vlastně bude s 
povinným označováním psů. „Na 
místostarostovu hlavu padl také 
obligátní dotaz ohledně klubů pro 
mládež. Prozradil tedy, že město 
bude v blízké době řešit další 
využití objektu Kina Petra Bezru-
če, které se potýká s nízkou náv-

štěvností. Právě zde vidíme jednu 
z možností dalšího klubu pro mla-

dé,“ sdělila tisková mluvčí radnice 
Kateřina Piechowicz.             (pp)

Veselé notování, výstava 
Betlémů a stánky plné vánoč-
ních výrobků, to vše čekalo ve 
čtvrtek 15. prosince na náv-
štěvníky již tradičního vánoč-
ního jarmarku na základní 
škole Jiřího z Poděbrad.

Součástí jarmarku byla opět 
pěvecká soutěž Vánoční nota pro 
děti z mateřských škol a prvního 
stupně z celého města. „Letos 
jsme pořádali už třetí ročník. 
Kromě tradičních koled zazněly i 
písně s vánoční tématikou,“ uved-
la Táňa Janošcová, která soutěž 
organizovala, a pokračovala: 
„Letos nás trochu zaskočila velká 
nemocnost dětí. Ale celkově mohu 
říci, že úroveň zpěvu se neustále 
zvětšuje. Děti se navzájem dopro-
vázely i na různé hudební nástro-
je.“ Podle jejích slov patří poděko-
vání za zdárný průběh soutěže i 
soukromé hudební škole pana 
Virága z Frýdku, která zajistila 
ozvučení. Ceny do soutěže vyro-
bila Alena Bařinová. 

Soutěžilo se ve třech katego-
riích. Ti nejmenší z mateřské školy 
Mateřídouška překvapili všechny 
diváky sborovým zpěvem. Bylo 
vidět, že se ani trochu nebojí, zpí-

Když se Kristus narodil

vají rádi a ještě si někteří kluci u 
zpěvu rádi zatančí. Vítězkou druhé 
kategorie dětí z prvních, druhých a 
třetích tříd se stala Aneta Pavloko-
vá z 1. základní školy. „Na přípravu 
jsme měli jen týden, protože Anet-
ka onemocněla,“ uvedla učitelka 
Jaroslava Marášková, která Anet-
ku na soutěž připravovala, a dále 
řekla: „Je vidět, že mají u Pavloků 
zpívání v krvi, protože loni její sest-
ra získala druhé místo.“

Rozhodnout ve třetí kategorii 
čtvrťáků a páťáků nebylo jedno-
duché. Nakonec porotu přesvěd-
čila svým jistým a čistým hlasem 
Kristina Bílá z domácí „Jedenáct-
ky“. „Do zušky chodím už tři roky 
na zpěv a vybrala jsem si pís-
ničku, kterou zpíváme ve sboru. 
Moc se mi líbila,“ řekla Kristina 
Bílá, která letos ve Vánoční notě 
získala své nejlepší umístění.

Po soutěži mohli návštěvní-
ci jarmarku nakoupit perníčky, 
obrázky, dekorace malované na 
sklo a vánoční vazby ve stáncích 
na nádvoří školy, které vyrobili 
žáci společně s učiteli a děti ve 
školní družině a keramických 
kroužcích. Pro všechny bylo při-
praveno bohaté občerstvení. (rs)

Malým zpěvákům i obecenstvu zahrál vánoční písničky dětský flétnový sbor 
z „Jedenáctky“ pod vedením Táni Janošcové.     Foto: Zuzana Šnajdrová 

Šestý prosincový den začal 
pro děti na „Čtyřce“ stejně 
jako dny jiné. Žáci 1. stupně 
usedli do lavic a plni dojmů 
z mikulášské nadílky si sdě-
lovali své zážitky ze setkání s 
Mikuláši, čerty a anděly.

Vyprávěli si o tom, jak netrpě-
livě čekali na to, budou-li obda-
rováni samými sladkostmi a ovo-
cem, nebo zda je přijde vystrašit 
čert a nakonec dostanou jen sli-
bované brambory a uhlí. A tu se 
znenadání otevřely dveře třídy a 
v nich se objevila nečekaná náv-
štěva. Děti ji přivítaly potleskem 
a jásotem, jen těm zlobivějším 
se při pohledu na čerta ztratil 
úsměv z tváře. Napětí ale trvalo 
jen do chvíle, než v maskách 

Předvánoční atmosféra na 4. ZŠ
Mikuláše, čerta a anděla poznali 
své spolužáky z deváté třídy. Bez 
vyzvání začali recitovat básničky 
a zpívat písně. Za to byli obda-
rováni drobnými dárky a slad-
kostmi. Když mikulášská zábava 
skončila, pustili se všichni opět s 
velikou chutí do práce.

Předvánoční atmosféru tra-
dičně doplňuje každoročně 
pořádaný jarmark, který bývá na
4. ZŠ spojen se Dnem otevřených 
dveří. Na tyto události se žáci
1. i 2. stupně pečlivě připravovali 
již několik týdnů dopředu. Z růz-
ných materiálů vyráběli ozdoby 
na stromeček, který se začátkem 
prosince rozsvítil na chodbách 
školy. Okna, nástěnky i stěny ve 
třídách byly ozdobeny vánočními 

řetězy, obrázky, baňkami i barev-
nými svíčkami. Nejnavštěvova-
nější učebnou se stala keramická 
dílna, kde děti vyráběly zvonečky, 
vánoční přání, svícny, zvířata, pří-
věsky atd. Dívky ze sedmých tříd 
se mohly pochlubit vlastnoručně 
upečenými a nazdobenými per-
níčky. Nechyběly ani batikované 
šátky a pletené ponožky. Na 
dračku šly také krásné advent-
ní věnce a svícny nebo trika s 
barevnými potisky.

Rodiče, kteří toho dne do naší 
školy zavítali opravdu v hojném 
počtu, se mohli zúčastnit výuky, 
sledovat své ratolesti při práci a 
také si z jarmarku odnést někte-
ré z řady výrobků našich žáků. 

Mgr. Kateřina Kunčarová

Okresní kolo kategorie E:
2. místo Jan Bajer, 3. mís-

to Jiří Uherek, 4. místo Jakub 
Valigura, 5. místo Petr Kaděra 
(všichni GPB Frýdek-Místek).

Okresní kolo kategorie F:
Zvítězila Barbora Patáčiková 

(GPB Frýdek-Místek), 2. mís-
to Adéla Štromajerová (8. ZŠ 
Frýdek-Místek), 4. místo Radek 
Zeman (GPB Frýdek-Místek), 5. 
místo Marek Pecha (GPB Frý-
dek-Místek).

Okresní kolo kategorie G:
Zvítězila Vendula Maulerová 

(8. ZŠ Frýdek-Místek), 2. místo 
Jakub Chovanec (8. ZŠ Frýdek-
Místek), 3. místo Ondřej Fajkus 
(7. ZŠ Frýdek-Místek).

Krajské kolo kategorie E:
Zvítězil Jan Bajer (GPB Frý-

dek-Místek). Mezi úspěšnými 
řešiteli byli Jiří Uherek (GPB Frý-
dek-Místek), Petr Kaděra (GPB 
Frýdek-Místek), Jakub Valigura 
(GPB Frýdek-Místek). 

Krajské kolo kategorie D:
Mezi úspěšnými řešiteli byli 

Fyzikální olympiáda 2005Fyzikální olympiáda 2005
Lukáš Lička (GPB Frýdek-Místek), 
Martin Karásek (GPB Frýdek-Mís-
tek), Lukáš Fürst (G a SOŠ Frý-
dek-Místek), Tomáš Kubala (SPŠ 
Frýdek-Místek), Terezie Pavlíková 
(GPB Frýdek-Místek).

Fyzikální liga 2005:
Pohár z rukou místostarosty 

Cvika převzali žáci družstva 8. 

ZŠ ve Frýdku-Místku (Adéla Štro-
majerová, Kateřina Kahánková, 
Martin Sikora a Daniel Sušila), na 
2. místě bylo družstvo 2. ZŠ (Vero-
nika Holišová – nyní GaSOŠ F-M, 
Marie Krumlová – nyní GaSOŠ
F-M, Marek Hellebrand a Jaroslav 
Holiš – nyní GaSOŠ F-M), 3. mís-
to patří B družstvu 8. ZŠ F-M.

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO: Kateřina Kahánková, Martin Sikora, Daniel 
Sušila (chybí Adéla Štromajerová).
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Široká agenda odboru dopravy a silničního hospodářství
REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

DUPLIKÁT TECHNICKÉHO PRŮKAZU
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak:
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis změn údajů)
- ORV (malý technický průkaz)
- vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
100,- Kč  
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích v platném znění, 
položka 16a

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL 

PŘIHLÁŠENÍ NOVÉHO VOZIDLA
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (přihláška k registraci 
vozidla – dvojlist)
- velký technický průkaz
- doklad o zákonném pojištění
- leasingová smlouva (je-li vozidlo na leasing)
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ

- cizinci – pas + povolení k pobytu
Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):

300,- Kč motocykl do 50 cm3 
500,- Kč motocykl nad 50 cm3 včetně 
motocyklu s přívěsným nebo postranním 
vozíkem nebo motorová tříkolka 
800,- Kč motorové vozidlo s nejméně 4 koly 
500,- Kč přípojné vozidlo do 750 kg včetně 
700,- Kč přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 

určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26a

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

ODHLÁŠKA – PŘI PRODEJI VOZIDLA
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak:
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis změn údajů)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

POVOLENÍ PŘESTAVBY VOZIDLA
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost
- podrobný popis přestavby
- návrh na změnu údajů zapisovaných v 
technickém průkazu vozidla
- doložení dalších potřebných dokladů se 
stanoví individuálně v rozhodnutí
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku - při registraci na IČ
- cizinci - pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL
POVOLENÍ VÝROBY

JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost
- podrobný popis stavby vozidla
- nákres sestavy vozidla s uvedením roz-
měrů a hmotností
- doložení dalších potřebných dokladů se 
stanoví individuálně v rozhodnutí
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ

- cizinci – pas + povolení k pobytu
Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku  

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOS-
TI JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO VOZIDLA 

zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném tiskopise stanoveném vyhláškou 
č. 243/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 
401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (o schválení technické 
způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla) 
- technický průkaz vydaný cizím státem 
nebo COC list – u nového vozidla
- doklad o vyřazení vozidla z registru jiné-
ho státu nebo doklad o celním odbavení
- protokol o technické kontrole vydaný 
STK (dovozový)
- protokol o technické prohlídce vydaný STK
- emisní protokol
- občanský průkaz / živnost. list nebo 
výpis z obchodního rejstříku – při regis-
traci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
2.000,- Kč  

určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích v platném znění, 
položka 27c

1.500,- Kč u vozidla, jemuž bylo uděle-
no osvědčení o homologaci ES
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích v platném znění, 
položka 27d

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

SCHVÁLENÍ JEDNOTLIVĚ
VYROBENÉHO VOZIDLA

zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost
- podrobný popis stavby vozidla (technic-
ký popis)
- nákres sestavy vozidla s uvedením roz-
měrů a hmotností
- doložení dalších potřebných dokladů se 
stanovených individuálně v rozhodnutí
- technický protokol vydaný zkušební stanicí
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku - při registraci na IČ
- cizinci - pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
2.000,- Kč  

určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích v platném znění, 
položka 27c

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL
SCHVÁLENÍ PŘESTAVBY

JEDNOTLIVĚ PŘESTAVĚNÉHO VOZIDLA
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost
- podrobný popis přestavby
- návrh na změnu údajů zapisovaných v 
technickém průkazu vozidla
- technický popis a výkresová dokumentace
- technický protokol vydaný zkušební stanicí
- souhlas výrobce nebo akreditovaného zástupce
- doložení dalších potřebných dokladů se 
stanovených individuálně v rozhodnutí
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

(pokračování na straně 6)
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Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
1.000,- Kč  

určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích v platném znění, 
položka 27e

500,- Kč 
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích v platném znění, 
položka 27f

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

PŘIHLÁŠENÍ STARŠÍHO VOZIDLA
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (přihláška k registraci 
vozidla - dvojlist)
- velký technický průkaz
- nová evidenční prohlídka (provádí STK) 
- doklad o zákonném pojištění
- leasingová smlouva (je-li vozidlo na leasing)
- ORV (malý technický průkaz)
- RZ (registrační značky jsou-li z jiného kraje)
- vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):

300,- Kč motocykl do 50 cm3 
500,- Kč motocykl nad 50 cm3 včetně 
motocyklu s přívěsným nebo postranním 
vozíkem nebo motorová tříkolka 
800,- Kč motorové vozidlo s nejméně 4 koly 
500,- Kč přípojné vozidlo do 750 kg včetně 
700,- Kč přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích v platném znění, položka 26a

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

STĚHOVÁNÍ
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (přihláška k registraci 
vozidla - dvojlist)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- RZ (registrační značky) pokud se jedná 
o vozidlo z jiného kraje
- vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku
- doklad o zákonném pojištění
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
200,- Kč za 1 ks RZ, pokud se nejedná 

o povinnou výměnu registrační značky 
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích v platném znění, položka 26c

50,- Kč 
určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích v platném znění, položka 26e

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

TRVALÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o vyřazení vozidla)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- RZ (registrační značky) 
- doklad o ekologické likvidaci vozidla od 
pověřené firmy
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

UKONČENÍ DOČASNÉHO VYŘAZENÍ 
VOZIDLA Z PROVOZU

zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis změn údajů)
- velký technický průkaz
- vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku
- doklad o zákonném pojištění
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL
UKONČENÍ LEASINGU

zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak:
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis změn údajů)
- velký technický průkaz
- plná moc od leasingové společnosti
- vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč

určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích v platném znění, položka 26e

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

VÝDEJ DAT Z REGISTRU
zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o výdej dat)
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
15,- nebo 50,- Kč  

určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správ-

ních poplatcích v platném znění, položka 3a

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

VÝMAZ ČÍSLA MOTORU
V TECHNICKÉM PRŮKAZU

zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na přísluš-

ném tiskopise stanoveném vyhláškou 
č. 243/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 
401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis změn údajů)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč  

určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích v platném znění, položka 26e

REGISTRACE A ZMĚNY
V REGISTRU VOZIDEL

VÝMĚNA KAROSERIE (OBNOVENÍ 
PŮVODNÍHO VIN)

zákon č.56/2001 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kde:
Odbor dopravy a silničního hospo-

dářství Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, oddělení registru silničních vozidel, 
Palackého 115, Frýdek-Místek 

Tel.: 558 609 kl. 609, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638

Jak: 
Formou písemné žádosti na příslušném 

tiskopise stanoveném vyhláškou č. 243/2001 
Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2003 Sb. 

Náležitosti podání:
- vyplněná žádost (žádost o zápis změn údajů)
- velký technický průkaz
- ORV (malý technický průkaz)
- povolení od výrobce nebo akreditované-
ho zástupce
- fotografická dokumentace
- protokol z STK
- doklad o nabytí karoserie
- občanský průkaz / živnost. list nebo výpis 
z obchodního rejstříku – při registraci na IČ
- cizinci – pas + povolení k pobytu

Lhůta pro vyřízení:
na počkání 
ve správním řízení 30 dnů
Za kolik Kč (správní poplatek):
50,- Kč  

určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích v platném znění, 
položka 26e
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Za okny se tiše ve tmě honí 
sněhové vločky, okolí voní 
Vánocemi a s příchodem nové-
ho roku hodnotíme rok minulý. 

Basebalový klub KLASIK Frý-
dek-Místek už svou sezónu 2005 
završil a tečku za svými úspěchy 
pro tento rok udělal už v sobotu 
22. 10. Za krásně prosluněného 
dne uskutečnil letošní ročník tur-
naje Poslední homerun, kterým se 
tradičně Basebalový klub KLASIK 
Frýdek-Místek loučí s uplynulou 
sezónou. A že bylo na co vzpomí-
nat! Mladší kadeti přivezli svému 
oddílu z Mistrovství České repub-
liky historicky první medaile. Jsou 
bronzové, ale mají cenu zlata. Před 
frýdecko-místeckými basebalisty 
se umístily pouze týmy takových 
basebalových gigantů, jako je Pra-
ha a Brno. Družstvo žáků se na 
Mistrovství ČR nenechalo zahan-
bit a ve velice silné konkurenci 
vybojovalo 4. místo v republice. A 
další úspěchy? Softbalistky v kate-
gorii žen ukončily svou soutěž na 
1. místě, výběr basebalistů do 15 
let se zúčastnil 2. Letní olympiády 
dětí a mládeže v Brně a společně 
s hráči ostravských oddílů napo-
mohl Moravskoslezskému kraji ke 
získání celkového 3. místa, máme 
v oddíle hráče, kteří reprezentovali 
Českou republiku na Mistrovství 
Evropy v kategorii kadetů a na 
Mistrovství Evropy v kategorii žáků. 

Basebalový klub KLASIK F-M bilancuje

POSLEDNÍ HOMERUN: Starostka Eva Richtrová obstarala první nadhoz.
Foto: Archiv klubu

Hlavním úspěchem basebalového 
klubu KLASIK Frýdek-Místek je ale 
určitě to, že ke sportu přivádí další 
a další generace dětí a učí je aktiv-
ně vyplňovat volný čas.

Turnaje Poslední homerun 
2005 se zúčastnilo více než 100 
dětí a jejich rodičů, prarodičů, 
kamarádů a známých, kteří při-
šli, aby si společně zasportovali.

Celý turnaj zahájila slavnostním 
nadhozem starostka Města Frýd-
ku-Místku ing. Eva Richtrová. Úvo-
dem turnaje poděkovala starostka 
města družstvu mladších kadetů 
za reprezentaci Frýdku-Místku 
na Mistrovství České republiky a 
pogratulovala k výbornému třetí-
mu místu. Samotný turnaj probíhal 

pro veliké množství hráčů ve dvou 
skupinách a pokračoval následný-
mi boji mezi skupinami. Konečné 
pořadí družstev není důležité, vítě-
zem byl každý, kdo se zúčastnil, a 
také každý byl po zásluze odmě-
něn. Sladkým ukončením turnaje 
byly pro děti i dospělé medové 
dorty Marlenka, za které děkujeme 
paní Hasmik Avetisjan. Celé spor-
tovní odpoledne bylo zakončeno 
večerním táborákem a opékáním 
špekáčků, jablek a dalších dobrot.

Teď se hráči všech kategorií 
připravují v tělocvičně na další 
basebalový rok. Přejme jim, aby 
pro Basebalový klub KLASIK 
Frýdek byl rok 2006 alespoň 
takový jako ten letošní.

Postup v domácím poháru 
přes tradičního regionální-
ho rivala Ostravu a povinné 
vítězství v domácím prostředí 
s Olomoucí si stihly závěrem 
roku připsat na své konto frý-
decko-místecké volejbalistky.

Duel s Olomoucí byl z kate-
gorie povinných výher, a když 
skončil první set debaklem 
hostí 25:12, nikdo neměl důvod 
pochybovat o hladkém průběhu. 
Jenomže sokolky se nechaly 
ukolébat snadným soupeřem, v 
druhém setu jej nechaly dýchat 
a prohrály v koncovce. Ještě ten 
další pak byl ve znamení křeče, 
ale poslední už znovu znamenal 
suverénní výsledek 25:15.

Do nového roku tak jde Sokol 
Frýdek-Místek s vyrovnanou 
bilancí šesti výher a šesti porážek 
na čtvrtém místě s dvoubodovým 
náskokem na Ostravu. S tímto 
soupeřem se naše hráčky také 
popraly o postup do dalších bojů v 

Konec roku Sokolkám vyšel
domácím poháru. O osudu dvojzá-
pasového duelu se rozhodlo už v 
Ostravě, kde Sokol dokázal vyhrát 
3:0, takže si doma v odvetě mohl 
dovolit nechat zahrát i širší kádr. 

První zápas v novém roce ode-
hrají sokolky na Slavii 7. ledna, 
doma se představí o týden pozdě-
ji s Libercem. V těchto zápasech 
už týmu nebude k dispozici asis-
tent trenérky Krempaské Richard 
Pavelka, který se s družstvem 
před koncem roku rozloučil pro 
své pracovní vytížení a zdravot-
ní problémy. „Myslel jsem, že to 
proběhne hladčeji, ale v ženském 
kolektivu je vždycky spoustu emo-
cí. Holkám bych chtěl ale poděko-
vat, loni, kdy jsem k nim přišel, 
jsme získali stříbro, což byl mimo-
řádný úspěch. Bude těžké jej teď 
zopakovat, obhajoba je vždycky 
těžší, ale snad Táňa Krempas-
ká dokáže před rozhodujícími 
boji tým psychicky vyladit,“ řekl 
Richard Pavelka.                    (pp)

SOKOL - OLOMOUC: V posledním zápase doma mohl Frýdek-Mís-
tek jedině ztratit. Ztratil set.   Foto: Petr Pavelka

úterý 3. 1. 15,00  8+9.tř. SK Karviná
středa 4. 1. 12,00  6+7.tř. SK Karviná
sobota 7. 1. 10,00  3.tř. HC Krnov
neděle 8. 1. 9,00  4+5.tř. HC Opava
sobota 14. 1. 17,00  muži HC Studénka
neděle 15. 1. 9,00  4+5.tř. HC Sareza O.
sobota 21. 1. 10,00  8+9.tř. HC Kopřivnice
neděle  22. 1. 9,00  6+7.tř. HC Kopřivnice
sobota  28. 1. 10,00  3.tř. TJ N.Jičín
sobota  28. 1. 17,00  muži HC Krnov
neděle  29. 1. 9,00  4+5.tř. HC Třinec

Mistrovská utkání HC F-M Středa 4. 1. 16:15 - 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 7. 1. 08:30 - 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 8. 1. 16:00 - 17:30 h veřejné bruslení
Středa 11. 1.  16:15 - 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 14. 1.  08:30 - 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 15. 1. 16:00 - 17:30 h veřejné bruslení
Středa 18. 1.  16:15 - 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 21. 1. 08:30 - 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 22. 1. 16:00 - 17:30 h veřejné bruslení 
Středa 25. 1.  16:15 - 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 28. 1. 08:30 - 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 29. 1. 16:00 - 17:30 h veřejné bruslení 

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - LEDEN 

V lednu začne fotbalovým 
týmům dlouhá příprava na jar-
ní odvetné boje. Divizní fotba-
listé Frýdku se zúčastní kva-
litně obsazeného turnaje na 
umělé trávě v Novém Jičíně.

Na nově vybudované hřiště 
s umělou trávou třetí generace 
v Novém Jičíně bude hned na 
začátku zimní přípravy zajíždět 
divizní tým Fotbalu Frýdek-Místek. 
Ve skupině A, která je složena pře-
vážně z týmů MSFL a divize, se 
představí valcíři společně s Jakub-
čovicemi, Dolním Benešovem, 

Fotbal na umělé trávěFotbal na umělé trávě
Frenštátem p. R., Fulnekem, Čes-
kým Těšínem, Hranicemi na Mora-
vě a domácím týmem hrajícím pod 
hlavičkou FC Vítkovice B. „Přípra-
vu na jarní část soutěže zahájíme 
4. ledna a v prvních fázích budeme 
trénovat pětkrát týdně. Jsem rád, 
že k tomu můžeme připojit i zápa-
sy s kvalitními soupeři a na lepším 
hřišti. O možných posilách se v 
těchto dnech jedná, ale prozatím 
konkrétnější být ještě nemůžu,“ 
řekl k začátku přípravy a k případ-
nému posílení Frýdku jeho trenér 
Karel Orel. 

Starší žáci A fotbalového 
oddílu Fotbal Frýdek-Místek 
si v prosinci s chutí zahráli na 
halových turnajích, kde doká-
zali uspět. V Bílovci skončili 
třetí, v Třinci o stupínek výš.

V Bílovci se střetlo sedm týmů 
systémem každý s každým. Z 
celkového prvenství se nakonec 
radovali mladí fotbalisté Baníku 
Ostrava, druhé místo zbylo na 
domácí a na bronzové příčce 
skončil Frýdek-Místek. Nejlep-
ším hráčem turnaje byl vyhlášen 
frýdecko-místecký brankář Matěj 
Biolek. Sílu na gólmanském pos-
tu potvrdilo také ocenění Marka 
Koňaříka na dalším turnaji v Třinci, 
kde se stal nejlepším brankářem. 
Také v třinecké hale STaRS si 
to o celkové prvenství rozdalo 
sedm mužstev systémem každý 
s každým. Pohár za první místo 
si převzali od domácích organi-
zátorů fotbalisté z výběru Zabrze 
(Polsko). Druhé místo patřilo hrá-
čům Frýdku-Místku a bronzové 
medaile získali domácí fotbalisté 
z Třince.         (pp)
Kanadské bodování v Bílovci:
1. Řezáč Roman 12b (7 branek 
+ 5 přihrávek)
2. Vašenda Dalibor 11 (7+4)
3. Pešek Jiří 8 (4+4)
4. Gál Lukáš 7 (2+5)
5. Kosňovský Michal 6 (3+3)

Turnaje fotbalových žáků

6. Reichel Petr 6 (2+4)
7. Farský Lukáš 5 (4+1)
8. Knězek Matouš 4 (3+1)
9. Biolek Matěj 1 (1+0) - brankář
Kanadské bodování v Třinci:
1. Farský Lukáš 4b (4 branky + 
0 přihrávek)

2. Juřena Václav 3 (2+1)
3. Sanitek Stanislav 2 (1+1)
4. Farny Vladislav 2 (1+1)
5. Biolek Matěj 1 (1+0)
6. Ondra Jaromír 1 (0+1)
7. Kubáň David 1 (0+1)
8. Koňařík Marek 1 (0+1) – brankář

TURNAJOVÉ ÚSPĚCHY: Starší žáci Fotbal Frýdek-Místek se v zimě 
těší z fotbalu v hale.
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Adresa: Malý Koloredov 811 
ve Frýdku-Místku.
Tel.: 558 628 836, 775 559 661 

Sportovní klub vozíčkářů ve 
Frýdku-Místku je znám především 
svou sportovní činností. Během 
minulých let se však dostával 
do povědomí veřejnosti i tím, že 
pomáhá potřebným lidem, kteří 
se nechtějí věnovat jen sportu, 
ale chtějí plnohodnotně žít, i když 
„sedí“ na čtyřech kolech. Tato 
pomoc se odvíjí v postupném 
budování centra pro vozíčkáře a 
jeho projektů ve Frýdku-Místku. 
Posledním splněným předsevze-
tím je projekt alternativní dopravy 
pro těžce zdravotně postižené 
děti a dospělé osoby. Centrum 
bylo pokřtěno na „Comeback“, 
tedy centrum pro lidi, kteří se 
chtějí vrátit.

Těmto lidem nechybí síla, kte-
rou ti, kteří si neprošli zkušenos-
tí, jež člověka přinutí přeskládat 
si hodnoty a začít nový život, 
nejsou schopni ani pochopit. 
Vozíčkáři ví, že jsou jiní. Sou-
časně by však rádi zase až tak 
jiní nebyli. I díky tomu nemají 
problém o sobě hovořit jako o 
mimozemšťanech na čtyřech 
kolech, kteří se snaží získat 
původní pozemskou tvář.

„Jediná vteřina času vašeho 
krátkého působení na tomto 
světě může rozhodnout o tom, 
že si začnete klást otázky: Jak 
to, že se to stalo právě mně? 
Jak teď budu fungovat? Jak si 

COMEBACK vrací vozíčkáře 
zpátky do společnosti

teď najdu partnera? Co bude 
s mou rodinou? Tyto otázky, 
bohužel, neřeší váš životní či 
osobní úspěch, ani finanční 
výhru v tipovací soutěži. Tyto 
otázky si nepokládáte s úsmě-
vem na rtech. Tohle jsou první 
myšlenky po procitnutí z bez-
vědomí v nemocničním pokoji po 
dopravní nehodě, po úrazu, po 
náhlé nemoci s trvalými následky. 
Tyto otázky spojené s černými 
myšlenkami na urychlené ukon-
čení své cesty životem si pokládá 
člověk, který ke svému pohybu již 
bude používat jen invalidní vozík 
– tu spleť kovových trubek se 
čtyřmi koly. Mrzák? Jsem ještě 
stále vůbec Člověk? Ach, já jsem 
snad Mimozemšťan! Ano – svým 
způsobem je člověk na invalidním 
vozíku, dříve znající radost z běhu, 
střílení gólu při pouličním fotbálku 

či krásu únavy po celodenní dřině 
na svém políčku, zahrádce, tak 
trochu v jiném světě, na jiné pla-
netě,“ vyznává se Radomír Krupa, 
předseda SKV Frýdek-Místek.

I proto vznikl Comeback, kte-
rý je postaven na zkušenostech 
samotných „mimozemšťanů“, kteří 
již svou původní pozemskou tvář 
našli. Realizují se zde projekty 
bezbariérového vzdělávání, úprav 
automobilů, poradenství a speciál-
ní dopravy, které vedou ti, kteří již 
překonali původní bezradnost.

„Comeback nabízí mimozem-
šťanům, aby poznali, jak chutná 
životní návrat, nalezení své dřívější 
tváře, úcty a hrdosti. Aby poznali 
opět ten pocit, že se na ně okolní 
svět dívá stejně jako na ostatní 
běžné pozemšťany, nikoli přes 
spleť kovových trubek a kolečka,“ 
uzavírá Radomír Krupa.        (pp)

Česká pošta, a.s. vyčleni-
la prostředky na vybudování 
bezbariérového přístupu do 
budovy hlavní pošty ve Frýd-
ku-Místku na Sadové ulici. 
K přepážkám se tedy již bez 
problémů dostanou vozíčkáři 
a lidé mající problém s chůzí 
po schodech. 

„Po dlouhých desetiletích 
čekání se stal zázrak. Vstup do 
hlavní poštovní budovy města 
Frýdku-Místku, ze které jako 
jediné ve městě můžete poslat 
obchodní balík, zdobí krásná 
nová plošina pro vozíčkáře a dal-

Hlavní pošta ve Frýdku-Místku
je konečně přístupná vozíčkářům

ší ZTP osoby. České poště, a.s., 
a paní ředitelce frýdecko-místec-
ké armády doručovatelů je tedy 
nutno velmi poděkovat. Z celého 
srdce. Konečně mohu poslat 
dopis, balík, poslat peníze, kdy-
koliv se mi zachce. Je to skvělý 
pocit mít i tuto možnost. Přál bych 
všem stejné možnosti i na malých 
pobočkách v malých vesnicích,“ 
komentoval tento počin Radomír 
Krupa, předseda SKV Frýdek-
-Místek, který radí tvrdou interven-
ci u ředitelů pošt, úřadů a majitelů 
nových budov, které mají být pří-
stupné vozíčkářům.      (pp)

rozhovor

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

telefon: 558 434 154,
558 434 525, 558 628 240

www.ddmfm.cz,
e-mail:info@ddmfm.cz

Nikdy není pozdě na přihlášku 
do kroužku.
Přihlášky do kroužků na druhé 
pololetí si vyzvedněte v DDM 
nebo je najdete na internetu 
stejně jako úplnou nabídku.
7. ledna
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hy
- DDM Místek, 9:00 - 11:00 a 
11:00 - 13:00 h
20. - 21. ledna
DŘÍV NEŽ PŘIJDE KLEKÁNICE
Uděláme si pěkný páteční večer při 
svíčkách, vyvěštíme si, jaký bude 
rok 2006. V sobotu si zajdeme na 
výlet - podíváme se za Černou 
paní Barborou ze Štandlu.
- sraz: 20. 1. v 16:30 h v DDM v 
Místku, kde přespíme
- cena: 150,- Kč
- Informace a přihlášky: Ivana 
Sošková, telefon: 558 434 154, 
731 167 010
21. ledna
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hy
- DDM Místek, 9:00 - 11:00 a 
11:00 - 13:00 h
28. 1.
LETECKÝ DEN V DDM
- den plný pohody a dobré nálady
- lepení modelů letadel
- výlet do neznáma
- cena: 90,- Kč
- Alena Fabíková, telefon: 558 
434 154, 604 835 233

- DDM Místek, 9:00 - 16:00 h
ŠACHY
6. ledna
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE - 8. 
KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18:30 h
20. ledna
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE - 9. 
KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18:30 h
28. - 29. ledna
EXTRALIGA DOROSTU
- nejlepší dorostenecké týmy ČR 
ve Frýdku-Místku
- DDM, Pionýrů 752, 9:00 - 17:00 h

Centrum se stále zdokonaluje
Sportovcům na vozíku z 

Frýdku-Místku, kteří budují 
centrum pro těžce zdravot-
ně postižené osoby, se zase 
podařilo posunout se o krok 
dál v budování centra. Cen-
trum Comeback má za účel 
poskytnout pomoc a vzdělání 
vozíčkářům a jejich rodinám. 
Činnost centra se v letošním 
roce rozšířila i na pomoc zdra-
votně postiženým dětem, seni-
orům a ženám na mateřské 
dovolené. Více informací nám 
poskytnul Radomír Krupa, 
předseda SKV Frýdek-Místek.

Jak stará je myšlenka cent-
ra Comeback a jak se ji daří 
naplňovat?

„Myšlenka vybudovaní centra 
služeb pro vozíčkáře „pod jednou 
střechou“ ve Frýdku-Místku, která 
vznikla v roce 2002, se stále více 
projevuje jako správně zvolená ces-
ta. Naše snažení a práci potvrzuje i 
náklonnost sponzorů, kteří se nebojí 
do projektu centra Comeback vklá-
dat i velké objemy finančních darů. 
S rozšiřováním centra zaznamená-

váme i větší zájem dobrovolníků, 
pomáhajících nám bez nároku na 
odměnu. Rok 2003 byl rokem 
zahájení činnosti bezbariérové Stu-
dovny a Servisu invalidních vozíků. 
Rok 2004 byl vznikem alternativní 
dopravy pro přepravu zdravotně 
postižených dětí i osob dospělých. 
Rok 2005 především po perfektní 
práci správce sítě a lektora naší 
bezbariérové Studovny Jakuba 
Krupy rokem vybudování plně bez-
bariérové rekondiční linky. Jakub, i 
když v centru pracuje jako dobro-
volník, měl excelentní rok. A tak i 
jeho zásluhou získá Studovna již 
do počátku roku 2006 multilicenci 
grafického programu Corel Draw 
a ve zkvalitnění práce lektorů Stu-
dovny dochází k vybavení datapro-
jektorem.“ 

Jakou další činnost chcete 
více rozvíjet?

„Rekondiční linka, která začne 
svou činnost v lednu 2006, se 
bude skládat z práce masérky Jany 
Kocichové. Masérka bude nabízet 
klasickou masáž, baňkování a lym-
fatické masáže. Další možností lin-
ky bude využití hydromasážní vany, 

která má kapacitu až tří osob. Ve 
vybavení linky již chybí jen speciální 
zvedák pro přesun vozíčkáře do 
vany. V osobě Jany Kocichové dále 
nalezlo centrum velmi zkušenou 
lektorku kurzů výuky anglického 
jazyka. Její více než desetileté zku-
šenosti z pobytů v Anglii, Austrálii a 
Izraeli a pedagogické zkušenosti v 
českém školství, zaručují kvalitu i 
profesionální přístup jak v kurzech 
pro děti, tak i v kurzech s dospělými 
žáky. Již teď přijímáme přihlášky do 
kurzů výuky Corelu Draw.“

Nedostává se tak do pozadí 
sport, typický prostředek pro 
návrat do běžné společnosti? 

„Hrajeme basketbal, lyžujeme 
na sněhu, jezdíme na tříkolkách-

-handbicích a pro radost občas 
lyžujeme na vodě. V klubu, který 
čítá 53 členů, je jeden paralympio-
nik. Na letošní zimní paralympiádu 
v Turíně se připravuje Stanislav 
Loska. Hlavním záměrem sportov-
ní oblasti klubu je stále především 
ukázat novým vozíčkářům svobo-
du v pohybu. Nesnažíme si uhnat 
dekubit na pozadí při sledování 
stále stupidnějších a mozků vymý-
vajících pořadů TV Nova, ale snaží-
me se o vytváření stále hlubších a 
krásnějších zážitků ze společných 
akcí sportovních, kulturních i spole-
čenských. Snažíme se, aby si nově 
přicházející vozíčkáři našli nové 
přátele mezi aktivními stejně handi-
capovanými kolegy.“                 (pp)
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Ing. Lukáš Roubal - SOUDNÍ ZNALEC
Ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení,

zemědělské a manipulační techniky,
výpočetní techniky a elektroniky.

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

Kontakt: 603 481 029

PRO INZERCI
VOLEJTE

603 249 743
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Vývoj znečištění ovzduší na území města 
Frýdek-Místek za období 1994 až 2004

Tabulka č. 1 Současné imisní limity základních znečišťujících látek

Znečišťující látka Pevné částice PM10 SO2 NO2

 µg / m3 µg / m3 µg / m3

Imisní limit pro průměrnou 50 125 není stanoven
24hodinovou koncentraci 

Imisní limit pro průměrnou 40 50 50
roční koncentraci

Tabulka č. 2 Průměrné roční koncentrace

 pevné  oxid  oxid 
 Rok částice siřičitý dusičitý
  µg/m3 µg/m3 µg/m3

1994 74,5 23,2 31,0
1995 69,9 30,0 39,5
1996 59,3 35,8 46,8
1997 36,6 24,9 37,9
1998 33,3 15,2 33,9
1999 32,1 11,3 28,1
2000 36,4 8,6 26,1
2001 45,3 12,3 30,1
2002 45,0 10,4 25,3
2003 51,7 11,7 23,3
2004 43,6 9,2 20,2

Měření kvality ovzduší
Kontinuální měření kvality 

ovzduší zajišťuje Český hyd-
rometeorologický ústav (dále 
jen ČHMÚ), který je pověřenou 
organizací pro získávání primár-
ních dat o kvalitě ovzduší. Na 
území našeho státu je provozo-
váno celkem 97 automatických 
měřících stanic kvality ovzduší. 
Jedna z nich je umístěna v areá-
lu někdejšího dopravního hřiště, 
na ulici 28. října v Místku. Na 
této stanici, která je v provozu od
1. ledna 1994, se měří kon-
centrace pevných částic frakce 
PM10, koncentrace oxidu siřiči-
tého a oxidu dusičitého. Aktuální 
stav kvality ovzduší lze vyhledat 
na internetových stránkách měs-
ta (www.frydekmistek.cz) nebo 
stránkách ČHMÚ (http://www.
chmi.cz/poboc/OS/cistota/cisto-
tahlavni.htm).

Imisní limity základních 
znečišťujících látek

Imisní limity znečišťujících 
látek byly stanoveny nařízením 
vlády č. 350/2002 Sb., které 
bylo novelizováno nařízením č. 
429/2005 Sb. Tímto nařízením 
došlo k výraznému zpřísnění 
imisních limitů, které platily v 

minulosti. Například v roce 2001 
byl imisní limit pro roční průměr-
nou roční koncentraci pevných 
částic PM10 stanoven na hod-
notu 60 µg/m3, avšak v letošním 
roce již platí hodnota 40 µg/m3. 
Tabulka č. 1 uvádí současné 
imisní limity pro základní zne-
čišťující látky. V tabulce č. 2 jsou 
uvedeny průměrné roční koncen-
trace naměřené na automatické 
stanici v Místku. Celkový vývoj 
imisní situace zachycuje graf č.1.

Vývoj znečištění ovzduší
v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj je 

druhým imisně nejzatíženěj-
ším regionem České republiky. 
Významná imisní zátěž je sou-
středěna do průmyslové aglo-
merace Ostravsko-Karvinska, 
Třinecka a Frýdecko-Místecka. 
Hlavní příčinou specifické vyso-
ké imisní zátěže v kraji je kon-
centrace těžkého a těžařského 
průmyslu s navazujícími procesy 
a energetika. Z posouzení emis-
ní situace na úrovni jednotlivých 
okresů Moravskoslezského kraje 
vyplývá, že rozhodující množství 
emisí základních znečišťujících 
látek je emitováno v okresech 
Ostrava-město, Frýdek-Místek a 
Karviná. Na území měst s lokál-

ně významným překročením 
imisního limitu (Bruntál, Opava, 
Nový Jičín, Frýdek-Místek a 
Český Těšín) se na překračo-
vání limitu pro pevné částice 
PM10 podílí zejména intenzivní 
dopravní zatížení, sekundární 
vznos prachu z komunikací, 
zhoršené rozptylové podmínky a 
také emise tuhých znečišťujících 
látek z malých zdrojů znečišťo-
vání ovzduší v přízemní vrstvě. 

Vývoj znečištění ovzduší
na území našeho města 
Od roku 1994 do roku 2000 

došlo k výraznému poklesu 
emisí znečišťujících látek, kdy 
se situace zlepšila v souvislosti 
se změnami ve struktuře ekono-
miky a legislativními požadavky, 
zejména pak plněním emisních 
limitů pro vypouštěné látky a pře-
chodem na nový systém „zne-
čišťovatel platí“. Nejvýznamněji 
se pokles projevil u emisí tuhých 
znečišťujících látek (o více než 
85 %) a oxidu siřičitého (o více 
než 65 %). Přibližně o polovinu 
se snížily emise oxidů dusíku a 
oxidu uhelnatého vypouštěné 
stacionárními zdroji. Příznivě 
také působila změna palivové 
základny malých zdrojů včetně 
rodinných domů. Přesto se však 
malé zdroje stále významně 
podílí na znečišťování ovzdu-
ší města Frýdek-Místek. Růst 
cen zemního plynu a elektrické 
energie způsobuje, že se lidé 
opět začínají vracet k tradičním 
palivům, zejména k uhlí a dřevu. 
Na znečištění ovzduší se rovněž 

podílí velké stacionární zdroje 
znečišťování ovzduší. Jejich 
podíl na emisích tuhých zne-
čišťujících látek činí 19 %. Mezi 
velké zdroje znečišťování ovzdu-

ší patří Dalkia Česká republika a. 
s., Válcovny plechu a. s., Slezan 
a. s., závod 01 a 04. Za zmínku 
ovšem stojí, že tyto zdroje zdale-
ka neprodukují takové množství 
emisí, jako ostravské zdroje 
(např. Elektrárna Dětmarovice 
nebo Nová huť a. s.). Ostravské 
zdroje mají až 50 % podíl na cel-
kovém znečištění Moravskoslez-
ského kraje. Dále považujeme 
za nutné u velkých stacionárních 
zdrojů zdůraznit, že jejich pro-
vozovatelé investovali značné 
finanční prostředky do instalace 
látkových filtrů, aby splnili emisní 
limity pro tuhé znečišťující látky. 
Účinnost látkových filtrů dosahu-
je hodnoty až 99,95 %.

Integrovaný program
pro zlepšení ovzduší

Území města Frýdek-Místek 
patří mezi oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, u nichž dochá-
zí k překračování imisního limitu 
znečišťujících látek. K překračo-
vání limitů dochází u pevných 
částic PM10 a benzo(a)pyrenu. 
Oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší byly na území obcí 

vymezeny nařízením vlády 
č. 60/2004 Sb. a Věstníkem 
Ministerstva životního prostředí 
České republiky č. 12/2004. V 
souladu se zákonem o ochra-

ně ovzduší jsou obce povinny 
vyhotovit v oblastech vymeze-
ných jako území se zhoršenou 
kvalitou ovzduší programy ke 
zlepšení kvality ovzduší. Proto 
se město Frýdek-Místek dohod-
lo s obcemi Sviadnov a Staré 
Město na vytvoření Integrované-
ho programu ke zlepšení kvality 
ovzduší a snižování emisí pro 
město Frýdek-Místek a obce 
Sviadnov a Staré Město. Cílem 
tohoto programu, který je v sou-
ladu s Programem snižování 
emisí a imisí znečišťujících látek 
do ovzduší Moravskoslezského 
kraje, je dosáhnout plnění imis-
ních limitů pro látky, pro něž byla 
na území výše uvedených obcí 
vyhlášena oblast se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Výstupy zpra-
covaných částí Integrovaného 
programu ke zlepšení ovzduší a 
snižování emisí pro město Frý-
dek-Místek a obce Sviadnov a 
Staré Město jsou zveřejněny na 
stránkách www.dhv.cz/frydek-
mistek-ovzdusi. 

Ing. Martin Buriánek, odbor 
životního prostředí

a zemědělství

Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Frýdek-Místek

Žádosti k účasti na výběrovém řízení na poskytnutí půjček z fondu 

rozvoje bydlení města Frýdek-Místek pro rok 2006 lze podat na MěÚ 

Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku ve lhůtě od 2.1. 2006 

do 10.2.2006.  Bližší informace tel. 558609172, 558609171.

Rada města Frýdek-Místek 
na své 67. schůzi konané dne 
17. 5. 2005 schválila Směrnici 
č. 1/2005 Rady města Frýdek-
-Místek o pronájmu bytů ve 
vlastnictví města Frýdek-
-Místek. Tato směrnice upra-
vuje zejména způsob pronáj-
mu obecních bytů, možnost 
podnájmu v obecních bytech 
a evidenci žádostí o přidělení 
bytu. V této části došlo ke 
zpřísnění podmínek pro přijetí 
a vedení žádosti o přidělení 
bytu, které jsme opakovaně ve 
zpravodaji zveřejnili.

Zásadní je, že pokud je po 
lhůtě 1. 1. 2006 evidován u 
žadatele jakýkoliv neuhrazený 
dluh vůči městu Frýdek-Místek, 
bude žádost o byt bez dalšího 
upozornění vyřazena z evi-
dence. 

Upozornění pro žadatele
o přidělení obecního bytu Soukromá střední odborná podnikatelská 

škola, s.r.o., Frýdek-Místek
Československé armády 482, 738 01  Frýdek-Místek

www.ssops.cz         tel.: 558 436 312

nabízí ve školním roce 2006/2007 žákům 9. tříd studium
ve vlastním dvouprofesním oboru

OBCHODNÍ   PODNIKATEL  A  MANAŽER
(podnikání, ekonomika, účetnictví + služby CR,

hotelový a obchodní provoz)
Připravujeme studenty k získání certifikátů

uznávaných v EU – AJ, NJ, IT
Ve školním roce 2004/05 – 90%
úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ

Soukromá podnikatelská škola vyučuje podle
vlastních osvědčených studijních programů 

Den otevřených dveří: 12.1.2006  15:30 až 17:30  hodin
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (7.)
Na ulici Jana Čapka sídlí 

základní škola a nedaleko ní 
najdeme na sídlišti Slezská i 
ulici Dr. M. Tyrše. Jak vyply-
ne z následujícího textu, 
obě jména mají „společného 
jmenovatele”. 

Jan Čapek (nar. 1876) byl 
rodákem z pražské Michle. 
Jako člen vinohradského 
Sokola se ve svých dvaceti 
letech ujímá cvičitelské práce. 
Do našeho kraje přišel v roce 
1901, vstoupil do mladé sokol-
ské jednoty v Orlové, kde se 
ujal role cvičitele. Postupně 
byl zvolen do výboru jednoty, 
okrsku a v r. 1906 se stává 
náčelníkem sokolské župy 
Moravskoslezské v Ostravě. 
Po vypuknutí I. světové války 
nemusel jako důlní zaměstna-
nec na šachtě Eleonora ruko-
vat, ale toto oddálení trvalo jen 
do června 1915, kdy byl náhle 

Zákonem dochází od 1. ledna ke změně poplatku školného v 
mateřských školách, ve školních klubech a školních družinách. Dosud 
se příslušnou vyhláškou zabývalo zastupitelstvo města. Nyní se školné 

stává věcí řešenou pouze ředitelem školy. 2. ledna započala tradiční 
Tříkrálová sbírka. Během deseti dní koledníci vybrali ve Frýdku-Místku a 
v jeho okrajových částech téměř 376 000 Kč. Česká vláda vyhlásila na 
5. ledna státní smutek. Vlajky byly spuštěny na půl žerdi. Ve 12 hodin 
se po dobu tří minut rozezvučely sirény a zvony na uctění památky obětí 
katastrofy v jihovýchodní Asii. 8. ledna byl zahájen v Národním domě v 18 
hodin XXXVIII. absolventský ples. 10. ledna ožily prostory Vyšší odborné 
školy Goodwill obrazy malířky Aleny Podzemné z Valašského Meziříčí. 
Kromě pastelů výstava uvedla její práce vytvořené pomocí gotických 
šablon. 11. ledna těžká technika provedla demolici kdysi chlouby, nyní 
zbytku suterénů pozdně barokních kupeckých domků na Hluboké ulici. 
13. ledna byla v Brně zahájena výstava cestovního ruchu REGIONTOUR 
2005, kde se představil Moravskoslezský kraj pod názvem Kraj kontrastů 

a příležitostí. Do sálu Lidového domu zval Spolek Katolický lidový dům na 
podvečer nazvaný Vánoce ve verších a vzpomínání známých osobností. 
14. ledna zval hudební klub Stoun na akci připravenou k desetiletému 
výročí existence klubu. O program se zasloužily místní muzikantské ka-
pely. 15. ledna utrpěla asi dvoumilionovou škodu požárem pizzerie Da 
Capo. Oheň zřejmě způsobila technická závada.          (an)

STRÁŽNÍCI V NOVÉM: Rok 2005 začali městští policisté v 
nových uniformách.                             Foto: Petr Pavelka

AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ: Počátkem roku 2005 se veřejně 
začalo diskutovat o možnostech přemístění k vlakovému nádraží.

Foto: Petr Pavelka

V historických ohlédnutích za 
činností filatelistů jsme se dostali 
do sedmdesátých let, kdy se 
odborná činnost KF 07-09 zdárně 
rozvíjela – i zásluhou vedoucích 
odborných skupin ing. Chmela a 
ing. Holuba – a na filatelistických 
schůzkách bylo „živěji“. Zejména 
naši mladí členové více poznali 
tuto oblast ušlechtilé zábavy a 
tím se nenásilnou formou vzdělá-
vali. V říjnu 1974 řada členů klubu 
společně navštívila výstavu Žilin-
fila 1974 a klub věnoval věcnou 
cenu pro vystavovatele. V této 
době měl klub 229 dospělých 
členů, tři kroužky mladých filate-
listů se 46 členy a jednu skupinu 
námětářů. Členové klubu se také 
podíleli na práci SmKV SČSF 
a jeho komisí. V říjnu 1974 byl 
jeden člen klubu delegátem na II. 
sjezdu Svazu českých filatelistů v 
Praze. Člen KF 07-09 byl vedou-
cím oblastního aktivu filatelistů 
okresu Frýdek-Místek. Pět členů 
klubu obdrželo čestné uznání z 
kraje a tři členové Klubu mladých 
filatelistů splnili podmínky pro 
odznak odborné zdatnosti mla-

Filatelie v našem městě – 9.
dého filatelisty. Na ročních člen-
ských schůzích byly propagační 
výstavky filatelistického materiá-
lu našich členů. Mladí filatelisté 
měli větší propagační výstavu v 
DK Válcoven plechu ve Frýdku.

Vzájemný styk s krajskou a 
republikovou úrovní byl na dobré 
úrovni, až na to, že se pro klub 
zvýšila administrativa. Spoluprá-
ce se ZK ROH Slezan v srpnu a 
září se zhoršila, protože najed-
nou požadoval vysoké nájemné 
za užívání klubové místnosti, 
což si klub nemohl z finančních 
důvodů dovolit. Klub proto záro-
veň jednal s vedením jednoty 
Frýdek-Místek o možnosti užívá-
ní klubovny v restauraci Ještěr 
v Místku pro schůzky členů KF 
07-09. První filatelistická schůz-
ka v Ještěru se uskutečnila 1. 9. 
1977. Členská schůze proběhla 
již v Modrém salónku restau-
race zásluhou místopředsedy 
Jednoty Vojkovského a vedou-
cího restaurace Ještěr pana 
Kříže. Byla uzavřena předběžná 
dohoda o bezplatném užívání 
klubovních místností v Ještěru a 

později byla uzavřena písemná 
smlouva. V této době měl klub 
240 členů a tři kroužky mladých 
filatelistů celkem se 47 členy.

V roce 1978 se členové klubu 
představili ukázkami ze svých sbí-
rek na obou členských schůzích. 
Uskutečnila se společná návštěva 
členů klubu Krajské výstavy Brno 
1978, v září byl uspořádán spo-
lečný zájezd na Světovou výstavu 
Praga 1978. Mladí filatelisté uspo-
řádali ve válcovenském kulturním 
domě propagační výstavu na 
téma 60 let vzniku Českosloven-
ska a československé poštovní 
známky. Výstava byla velmi dobře 
přijata filatelisty a dalšími příznivci 
z města i širokého okolí.

Záliba ve filatelii a poznává-
ní široké škály námětů a tvorby 
poštovních známek zůstává u 
všech členů klubu stále. Rádi se 
podělí o vše, co s tímto tématem 
souvisí, s návštěvníky filatelis-
tických schůzek každý čtvrtek 
od 16 hodin v salonku restau-
race Lidový dům v Místku. I vy 
můžete být naším členem.
Josef Bartoš, předseda KF 07-09 

povolán na vojnu. Pro samou 
sokolskou práci nezasahoval 
do politických bojů v Těšín-
ském Slezsku, ale všímal si 
národního života v kraji. Pra-
cuje v prvním výboru Matice 
osvěty lidové v Orlové, hlásí 
se k programu Lidové strany 
pokrokové pro Slezsko. Nej-
více je však oddán myšlen-
kám Sokola. Rád se účastnil 
zakládání nových sokolských 
jednot. Sokol byl pro něho 
školou výchovy českého člo-
věka k uvědomělé demokracii, 
nepodřízené zájmům jednot-
livce nebo tříd, ale podřízené 
zájmům společným, všená-
rodním. I proto si s sebou s 
povolávacím rozkazem na 
vojnu nese nálepku „politicky 
nespolehlivý“. 

17. ledna 1917 vzniká v Itálii 
Československý dobrovolnic-
ký sbor, jehož zakladatelem 

je v čele stojící Jan Čapek. Za 
jediný rok existence se rozros-
tl sbor na 10 000 mužů, kteří 
byli nasazováni na pracovní 
a výzvědné úkoly. Čapek byl 
přidělen jako střelec k 1. rotě 
33. pluku. Při jedné z posled-
ních rakouských ofenzív
15. června 1918 Jan Čapek 
zahynul. Zemřel jako prostý 
vojín. Rakev s jeho ostatky se 
vrátila do vlasti v červenci 1922 
s poctami prezidenta republi-
ky, italské vlády, České obce 
sokolské, Československé 
armády, legionářů. Na hřbitov v 
Orlové bratra Čapka doprovodil 
průvod s 20 000 účastníky. 

Jméno Jana Čapka – legio-
náře a obětavého sokola nesou 
Sokolská župa Těšínská a také 
jedna z frýdeckých ulic.

Dr. Miroslav Tyrš (1832 
– 1884) byl tělovýchovným 
pracovníkem, politikem a pro-
fesorem na Karlově univerzitě a 
na ČVUT. První odborný umě-
lecký kritik a spoluzakladatel 
pražského Sokola (se svým 
tchánem, jehož jméno zmíní-
me jindy, protože také po něm 
je pojmenována ulice v našem 
městě). Později se stal jeho 
dlouholetým náčelníkem, tvůr-
cem tělovýchovného názvosloví 
a sokolské tělocvičné soustavy. 
V sadech B. Smetany v Místku 
najdeme památník Miroslava 
Tyrše, který je dílem sochaře L. 
Šalouna z roku 1932.

Anna Nováková,
kronikářkaULICE DR. M. TYRŠE: Sokolovna odsud není daleko.  Foto: Petr Pavelka

ULICE J. ČAPKA: Škola uprostřed sídliště Slezská.    Foto: Petr Pavelka
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Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mobil-
ní sběrny, která parkuje vždy na 
vybraných parkovištích. V nejbližší 
době je možno tyto odpady ode-
vzdat na těchto místech: 
Místek, parkoviště u kina P. Bezruče:
10.1. - 12.1.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Místek, parkoviště u krytého bazénu:
17.1. - 19.1.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 
24.1. - 26.1.
Frýdek, parkoviště naproti zastáv-
ky Na Veselé:
3.1. - 5.1. a 31.1.
provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10. h.

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

kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a. s.
Tel.: 558 627 047, 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-Mís-
tek, odbor životního prostředí a 
zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

(II.NP - kanc.č.29)
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2

(II.NP. - kanc.č. 34)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2

(II.NP - kanc.č. 35)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 43 m2

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

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

(V.NP - kanc. č. 506)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody

- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

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

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 165,71 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 591, ul. Národních mučedníků
6) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (I.PP)
7) Objekt čp. 56, ul. Zámecká
- nebytový prostor o výměře 87,25 m2 (I.NP)
8) Objekt čp. 10, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 72,60 m2

Městský úřad Frýdek-Místek, 
odbor územního a ekonomického 
rozvoje, jako pořizovatel změny 
č.1 územního plánu zóny Zátiší, 
Frýdek-Místek zahajuje projed-
návání návrhu zadání změny 
č.1 územního plánu zóny Záti-
ší, Frýdek-Místek dle ust.§ 20, 
odst.2,3,4 zák.č.50/1976 Sb., o 
územním plánováním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“).

Ve smyslu ustanovení § 31 
odst.2 stavebního zákona vzhle-
dem k jednoduchosti zadávané 
změny, efektivnosti a hospodár-
nosti (zejména s ohledem na 
skutečnost, že předmětnou změ-
nou nedojde k zásadním změ-
nám urbanistické koncepce) je v 
zadání navrženo spojení zpra-
cování a projednání konceptu 
a návrhu změny č.1 územního 
plánu zóny (dále jen „ÚPN Z“) 
Zátiší, Frýdek-Místek.

Návrh zadání změny č.1 ÚPN Z 
Zátiší, Frýdek-Místek, bude dle §20, 
odst.2 stavebního zákona vystaven 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 
dnů na městském úřadě, ul. Rad-

Oznámení o zahájení projednání návrhu
zadání změny č.1 ÚP zóny Zátiší, Frýdek

niční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
na odboru územního a ekonomic-
kého rozvoje, 4.NP, v pondělí a 
středu od 8 do 17 hodin, v úterý 
a pátek od 8 do 13,30 hodin, ve 
čtvrtek od 8 do 15 hodin, ode dne
21. 12. 2005 do 19. 1. 2006

Dle ustanovení §20 odst.2, 
stavebního zákona, může kaž-
dý (občané, fyzické a právnické 
osoby) uplatnit své podněty do 
15 dnů od posledního dne vysta-
vení, tj. do 3. 2. 2006.

Dle ustanovení §20, odst.3, 
stavebního zákona, sdělí 
dotčené orgány státní správy 
svá stanoviska do 30 dnů od 
obdržení návrhu zadání.

Ke stanoviskům a podně-
tům podaným po stanove-
ných lhůtách se nepřihlíží.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
návrhu zadání změny č.1 ÚPN 
Z Zátiší, Frýdek-Místek, jehož 
součástí bude v souladu s §20, 
odst.2 stavebního zákona odbor-
ný výklad, se uskuteční dne
16. 1. 2006 v 16 hodin v budo-
vě městského úřadu, ul. Radnič-
ní 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
ve velké zasedací síni (2.NP).

Příspěvek na provoz moto-
rového vozidla, příspěvek na 

individuální dopravu
Jako každoročně upozorňuje-

me, že počátkem roku v měsíci 
lednu a únoru dochází ke značné-
mu náporu klientů, kteří žádají o 
příspěvek na provoz motorového 
vozidla. Vzniká tak dlouhá čekací 
doba při vyřizování všech výše 
zmíněných dávek. Ve skuteč-
nosti se jedná o pevně stanove-
nou částku, která se přiznává na 
období kalendářního roku. Pokud 
jsou splněny všechny podmínky, 
je možno o příspěvek na provoz 
motorového vozidla požádat kdy-
koliv v průběhu kalendářního roku. 
Občané, kteří této možnosti využí-
vají, sami ovlivňují větší komfort 
jeho vyřízení. Je pouze na zvážení 
každého klienta, jak se rozhodne 
svou konkrétní situaci řešit. Jiným 
způsobem však čekací dobu zkrá-
tit nelze. I počátkem roku budou 
tyto záležitosti řešeny vstřícně a 
bez zbytečných průtahů, avšak v 
rámci daných možností. 

Obdobná situace je u pří-
spěvku na individuální dopravu. 
Příspěvek je taktéž poskytován 
na období kalendářního roku 
(pokud je posouzen zdravotní 
stav) a rovněž je možno o něj 
žádat v průběhu celého roku. 

Oddělení se nachází ve III. nad-
zemním podlaží v budově Měst-
ského úřadu Palackého 115 v 
Místku. Přístup je bezbariérový.

UPOZORNĚNÍ PRO ZDRAVOTNĚ 
HANDICAPOVANÉ OBČANY! 

V přízemí budovy je také informač-
ní kancelář pro potřeby klientů.

Současně sdělujeme, že v 
návaznosti na změny vyhlášky č. 
182/1991 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení, 
ve znění pozdějších předpisů, 
dochází od 1. ledna 2006 ke 
zvýšení následujících dávek.

Výše příspěvku pro občany, 
jejichž zdravotní postižení odůvod-
ňuje přiznání mimořádných výhod 
pro těžce zdravotně postižené 
občany III. stupně a pro rodiče 
dítěte uvedeného v odstavci 1, 
písm. c, výše uvedené vyhlášky, 
se zvyšuje z částky 3 920,- Kč na 
částku 4 200,- Kč u jednostopého 
vozidla a částka 9 124,- Kč se zvy-
šuje na částku 9 900,- Kč u ostat-
ních vozidel. Pro občany, jejichž 
zdravotní postižení odůvodňuje 
přiznání mimořádných výhod pro 
těžce zdravotně postižené obča-
ny II. stupně, se částka 2 170,- Kč 
zvyšuje na částku 2 300,- Kč u 
jednostopého vozidla a částka
5 624,- Kč se zvyšuje na částku
6 000,- Kč u ostatních vozidel.

Nová úprava rovněž zvyšuje 
částku příspěvku na individuální 
dopravu. V § 37, odst. 2, zmíně-
né vyhlášky se částka 6 000,- Kč 
nahrazuje částkou 6 500,- Kč. 

Za oddělení všem našim kli-
entům přejeme vše nejlepší v 
roce 2006.

Oddělení péče o seniory 
a zdravotně postižené občany

Pravidelné zajišťování dopravy 
osobě blízké, která je obča-
nem zdravotně postiženým
Místo vyřízení: budova měst-

ského úřadu, Palackého 115 v 
Místku, III. nadzemní podlaží, 
kanceláře č. 337 a 338.

Příspěvek na provoz moto-
rového vozidla se poskytne na 
období kalendářního roku dle § 
36 odst. l písm. b) vyhl.č. 182/91 
Sb., občanu, který je vlastníkem 
nebo provozovatelem motorové-
ho vozidla a toto bude používat 
pro pravidelnou dopravu osoby 
blízké, jejíž zdravotní postižení 
odůvodňuje přiznání mimořád-
ných výhod pro těžce zdravotně 
postižené občany II. st., s výjim-
kou postižených úplnou nebo 
praktickou hluchotou, nebo III.st.

Žadatel doloží:
- občanský průkaz
- velký technický průkaz - platný 
minimálně 3 měsíce
- emisní průkaz - platný minimál-
ně 3 měsíce
- doklad, kterým prokáže, že se 
jedná o osobu blízkou (např. 
rodný list, oddací list apod.)

Za osobu blízkou považuje-
me osoby uvedené v § 24 zák.
č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, v platném znění (např. syn 
manžel/ka, dcera, zeť, snacha ap.) 

Doklady k žádosti o příspěvek na provoz motorového vozidla
Těžce zdravotně postižený doloží:
- občanský průkaz
- průkaz ZTP nebo ZTP/P - platný
- rozhodnutí o přiznání mimořád-
ných výhod - u žadatelů, kteří si 
dosud nevyzvedli průkaz ZTP 
nebo ZTP/P na základě platné-
ho rozhodnutí o přiznání mimo-
řádných výhod. 

Pokud je těžce zdravotně 
postižený občan soudně zbaven 
způsobilosti k právním úko-
nům, žádost za něj podepisuje 
soudně ustanovený opatrovník, 
který předloží listinu o ustano-
vení opatrovníka.

Pokud není zdravotně postižený 
vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu schopen podpisu, doloží 
od obvodního lékaře potvrzení. 
K sepsání žádostí je nutné, aby 
se dostavil žadatel a zdravotně 
postižený, i když postižený není 
schopen podpisu.

Bez těchto dokladů nelze 
žádost vyřídit.

Příspěvek na benzín pro
zdravotně postiženou osobu

Místo vyřízení: budova 
městského úřadu, Palackého 
115 v Místku, III. nadzemní pod-
laží, kanceláře č. 337 a 338

Příspěvek na provoz motorové-
ho vozidla se poskytne na období 
kalendářního roku dle § 36 odst. l 

písm. a) vyhl. č. 182/91 Sb., občanu, 
který je vlastníkem nebo provozo-
vatelem motorového vozidla, jehož 
zdravotní postižení odůvodňuje 
přiznání mimořádných výhod pro 
těžce zdravotně postižené občany 
II.st., s výjimkou postižených úpl-
nou nebo praktickou hluchotou, 
nebo III. st. a který bude používat 
toto motorové vozidlo pro svou 
pravidelnou dopravu.

Žadatel doloží:
- občanský průkaz
- velký technický průkaz - platný 
minimálně 3 měsíce
- emisní průkaz - platný minimál-
ně 3 měsíce
- průkaz ZTP nebo ZTP/P - platný
- rozhodnutí o přiznání mimořádných 
výhod - u žadatelů, kteří si dosud 
nevyzvedli průkaz ZTP, nebo ZTP/
P na základě platného rozhodnutí o 
přiznání mimořádných výhod.

Pokud je těžce zdravotně 
postižený občan soudně zbaven 
způsobilosti k právním úko-
nům žádost za něj podepisuje 
soudně ustanovený opatrovník, 
který předloží listinu o ustano-
vení opatrovníka. K sepsání 
žádostí je nutné, aby se dostavil 
žadatel osobně, nebo soudně 
stanovený opatrovník.

Bez těchto dokladů nelze 
žádost vyřídit.
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Vinšujem Vam ščesti, zdravi, svate božske požehnani.
PF 2006 SLPT Ostravica

Kulturní komise Rady města 
Frýdku-Místku oznamuje všem 
zájemcům o finanční příspěvek 
z Kulturního fondu, že nové 
tiskopisy žádostí o dotaci na 
celoroční činnost nebo podporu 
konání jednotlivých akcí v roce 
2006 je možné vyzvednout na 
Městském úřadu Frýdek-Místek, 
odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy, nebo ze stojanu 
u informací v přízemí budovy 
Městského úřadu Frýdek-Místek 
na ul. Radniční 1148. Tiskopis 
je možné získat i na webových 

Dotace z Kulturního fondu na rok 2006
stránkách města (www.fryde-
kmistek.cz/radnice/tiskopisy, 
pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Kulturní fond je určen k pod-
poře činnosti zejména nezisko-
vých organizací, souborů, sku-
pin, klubů i jednotlivých občanů, 
kteří zajišťují kulturní aktivity pro 
občany města Frýdek-Místek. 

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-
nost, nájmy či provoz zařízení s 
požadovanými přílohami je nutno 
zaslat na odbor školství, kultury, 

mládeže a tělovýchovy nebo 
podat na podatelně Městského 
úřadu Frýdek-Místek, Radniční 
1148 nejpozději do 15. 1. 2006. O 
dotace na jednotlivé akce je mož-
no požádat ve dvou termínech, a 
to do 15. 1. 2006, a na akce, které 
se budou konat v posledním čtvrt-
letí roku 2006, do 15. 6. 2006.
Na žádosti o dotaci odeslané po 
tomto termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si Statut kulturní-
ho fondu, který je rovněž k dispozi-
ci na webových stránkách města.

Jan Martiník
Fotografie

Přijďte se podívat do galerie 
Knihkupectví Librex na místec-
kém náměstí na fotografické 

práce operního zpěváka. 
Vernisáž 11. ledna v 17 hodin.

10. prosince praskala při 
vernisáži Galerie Pod Svíc-
nem doslova ve švech. Není 
divu, na společné téma Bar-
va se v rámci každoročního 
Salonu vyjádřilo šestatřicet 
umělců. Jejich příznivci zcela 
zaplnili prostory celého Domu 
Pod Svícnem a někteří vzali 
vážně výzvu organizátorů, 
aby na zahájení výstavy přišli 
v jednobarevném oblečení.

„Konečný počet vystavujících a 
podoba výtvarných prací se vždy 
vyvíjí. Otevřená a spontánní for-
ma výstavy je volena záměrně a 
výsledek je pak příjemným překva-

Barevná podívaná 36 autorů
pením pro všechny zúčastněné. 
Už jsme se ale dostali na hranici 
kapacity, příští rok vyhlásíme téma 
v předstihu a budeme muset více 
vybírat,“ hodnotil Salon, kde najde-
te plechovku od barvy i Jiráskovo 
Temno, galerista Petr Korč. 

Akce potrvá do 31. ledna, v 
únoru se zde objeví sochy Zuzany 
Čadové. Sto lidí, sto chutí. A když 
jich vystavuje 36, není možné, aby 
se do té vaší něčím netrefili. Gale-
rii můžete navštívit, i pokud vás 
zajímá, jak ve hře barev obstáli tito 
konkrétní umělci: Alena Musilová, 
Martina Šedová, Marek Pražák, 
Marta Kolářová, Eva Pospícha-

lová, Jiří Hrdina, Libor Novotný, 
Terezie Kolářová, Petr Raška, 
Tereza Dolanská, Jaroslav Malík, 
Eva Jurčová, Jana Koutníková, 
Soňa Jelínková, Jiří Másilko, 
Lubomír Jarcovják, Naděžda 
Friedlová, Marcela Václavíková, 
Pavel Preisner, Šárka Mikesková, 
Veronika Pobořilová, Jan Drozd, 
Táňa Šedová, Eva Konstantini-
disová, Brigita Glasnáková, Aleš 
Uhlíř, David Moješčík – Mojda, 
Gabriela Maňáková – Neničková, 
Pavel Albert, Milan Biegoň, Soňa 
Janošcová, Bohouš Špaček, Adé-
la Kuchařová, Jan Bittner, Tereza 
Ručková, Željko Delič.        (pp)

SALON BARVA: Každý z autorů má své oblíbené.    Foto: Petr Pavelka

Odbor sociálních služeb ve 
spolupráci s pečovatelskou služ-
bou a místními kluby důchodců 
uspořádal několik vánočních 
posezení pro seniory. 

„Klubů máme deset včetně 
okrajových částí města. Spole-
čenské setkání s drobným občer-
stvením připravujeme každoročně 
v prosinci ve všech zařízeních pro 
důchodce. Senioři se dobře poba-
ví, dokonce si někteří zatancují,“ 
přiblížil místostarosta Ivan Vrba.

Kromě vánočního ladění v 
podobě výzdoby a koled se vedle 

Kluby důchodců žily vánočními besídkami

špetky kultury najde prostor i pro 
věcnou diskuzi. Setkání se totiž 
vždy zúčastňuje také zástupce 
radnice – úředníci nebo přímo 
vedení města. Důchodci toho 
rádi využívají, aby prodiskutovali 
záležitosti, které mají na srdci. „Na 
takových setkáních se vždycky 
dozvíme, co seniory pálí. Jednou 
je to krátký časový interval na svě-
telné křižovatce, který jim nestačí 
k přechodu silnice, jindy upozorní, 
kam mají problém se dostat auto-
busem a podobně,“ řekla starostka 
Eva Richtrová.        (pp)

V LÍSKOVCI: Na seniory čekalo kulturní vystoupení.    Foto: Petr Pavelka

V DPS: Starostka Eva Richtrová si před Vánocemi vždy na 
důchodce najde čas.    Foto: Petr Pavelka

Až do poloviny ledna můžete 
ještě v místecké Galerii Krásno 
vidět hedvábné a textilní výtvo-
ry Antonie a Dity Dostálkových, 
které pohladí po duši nejen ve 
vánoční atmosféře. Možná právě 
až po svátcích klidu je příjemné 
zjistit, že je místo, kde se vír času 

Hedvábná poetika v Galerii Krásno

bláznivě netočí, jen lehce vlaje.
Obě autorky už v tomto prosto-

ru vystavovaly, a tak jej dokázaly 
dokonale využít. Místečko vedle 
místečka je zaplněno mýtickými 
výjevy, návštěvníci ovšem nejvíce 
obdivovali textilní betlém a motivy 
zasazené do dobového okenního 
rámu. Zvláštností jsou hedvábná 

stínidla, která se ovšem k moder-
ním blikajícím zdrojům světla 
nehodí a pro intimnější osvětlení 
se zdají být nebezpečná. Protože 
autorky na sobě neustále pracují 
a vylepšují svou technologii, jistě 
budou mít v Krásnu co sdělit zase 
někdy příště, a to nejen těm, kteří 
si potrpí na víru a duchovno.  (pp) 

DVĚ AUTORKY: Antonie a Dita Dostálová spolu ladí.    Foto: Petr Pavelka

BETLÉM: Snad nejobdivovaněj-
ší exponát.  Foto: Petr Pavelka

PRO INZERCI
VOLEJTE

603 249 743
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Pondělí 2. až středa 4. ledna v 19.00 h.
TAJEMNÝ LET (USA)
Čtvrtek 5. až neděle 8. ledna v 19.00 h.
LOVCI DINOSAURŮ (USA)
Pondělí 9. až středa 11. ledna v 19.00 h.
V MOCI ĎÁBLA (USA)
Čtvrtek 12. až pátek 13. ledna v 19.00 h.
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA (VB)
Sobota 14. až neděle 15. ledna v 19.00 h.
DĚJINY NÁSILÍ (SRN, USA)
Pondělí 16. až středa 18. ledna v 19.00 h.
ŠÍLENÍ (ČR)
DVOJPROGRAM!!!
Čtvrtek 19. až neděle 22. ledna v 17.00 h.
Pátek 20. až sobota 21. ledna ve 20.00 h.
KING KONG (USA)
Pondělí 23. až středa 25. ledna v 19.00 h.
NEPOHODLNÝ (VB)
Čtvrtek 26. ledna v 19.00 h.
Sobota 28. až neděle 29. ledna v 19.00 h.
DOOM (USA)
Sobota 28.až neděle 29. ledna v 17.00 h.
WALLACE and GROMIT: PROKLETÍ 
KRÁLÍKODLAKA (VB)
Pondělí 30. až úterý 31. ledna v 19.00 h.
Úterý 1. února v 19.00 h.
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ (VB, ČR) 

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Sobota 7. ledna v 18.00 hodin – Národní 
dům
XXXIX. ABSOLVENTSKÝ PLES
Zveme všechny absolventy tanečních 
kurzů pro mládež podzim 2005.
Pondělí 9. ledna v 19.00 hodin – Národní dům
Novoroční koncert
CAMERATA JANAČEK
Charakteristickými rysy tohoto mladého 
tělesa je nejen precizní technické vypra-
cování skladeb a tónová kultura, ale pře-
devším svěží muzikalita.
Předplatitelé KPH 2005/2006
Čtvrtek 24. ledna v 19.00 hodin – frýdec-
ký zámek
ENSEMBLE POÉTIQUE
Marie Hovorková – kytara, Vladimír Rich-
ter – zpěv, Petr Pomkla – flétna
Předplatitelé zámeckých koncertů 2005/2006
Pátek 27. ledna v 19.00 hodin – kino Pet-
ra Bezruče
VLASTA REDL
se skupinou „Každý den jinak“
Výstavy: 
Prosinec 2005 až leden 2006 – chodby 
Národního domu
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU 
PŘÍBOR
4. ledna až 31. ledna – Nová scéna Vlast
Výstava fotografií Miroslava Lyska 

Pro předplatitele obou skupin Frýdek-
Místek – sk. FMA a FMC – hrajeme z 
technických důvodů v sále Těšínského 
divadla v Českém Těšíně ve čtvrtek 5. 
ledna v 19.00 h.
Petr Markov, Zdeněk Barták
JEDNA NOC NA KARLŠTEJNĚ
I když se traduje, že hru Noc na Karlštejně 
napsal Jaroslav Vrchlický v neuvěřitelně 
krátkém čase (údajně za den a noc), stala 
se součástí našeho „národního pokladu”.
Od doby svého vzniku se hrála a hraje v 
různých podobách, od té původní, až po tu 
muzikálovou. Pro Těšínské divadlo má tato 
hra význam takřka symbolický – Nocí na 
Karlštejně zahájilo divadlo před šedesáti 
lety 6. října 1945 svoji činnost. Právě proto a 
nejenom proto, by měla tato inscenace před-
stavovat vrchol sezóny, která bude jubilejní.
Pro předplatitele skupiny Frýdek-Místek 
– FMA hrajeme ve čtvrtek dne 26. ledna 
2006 v 19.00 h.
Milan Calábek
FAUST
Ačkoliv se Milan Calábek už delší dobu 
věnuje alternativní medicíně, jeho hry se 
stále objevují na repertoáru českých divadel. 
Působil jako dramaturg v Národním divadle 
v Praze, v obou ostravských divadlech a v 
Divadle na Vinohradech. Jeho hry se vyzna-
čují osobitou poetikou a jsou často inspi-
rovány lidovým divadlem, které mu slouží 
jako inspirační motiv. Calábkovo zpracování 

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí.

Historicko-etnografická část prezen-
tuje nyní na 800 sbírkových předmětů, 
dokumentujících tradiční zemědělství, 
řemesla, obchod, železářství a další.

Řada originálních přístrojů, hracích skří-
ní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.

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

Prohlídková trasa po frýdeckém zám-
ku. Nabízí zámecké interiéry instalované 
v reprezentačních prostorách, vyhlídko-
vou věž – gloriet, kapli sv. Barbory, nově 
rekonstruovaný Rytířský sál s erby slez-
ské šlechty a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-
bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek pat-
řil k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku.

Expozice je obohacena o sochy Nej-
světějšího Srdce Pána Ježíše a Neposk-
vrněného Srdce Panny Marie, které byly 
přestěhovány z poutního kostela Navští-
vení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK

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

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

Výstavy:
MALOVANÉ VÁNOCE

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

Potrvá do 8. ledna 2005.
ZANIKAJÍCÍ ZÁMKY MORAVSKO-
SLEZSKÉHO KRAJE

Studijní výstava přibližuje historii i součas-
nost některých ohrožených nebo už přímo 
zanikajících zámků. Jsou to šlechtická sídla 
v Ostravě-Kunčicích, Ropici, Bravanticích a 
Hnojníku. K vidění jsou kromě jiného historic-
ké a aktuální fotografie zámků, několik knih z 
ropické zámecké knihovny, či třeba ukázka 
části autentického mobiliáře hnojnického zám-
ku. Výstava byla připravena ve spolupráci s 
Národním památkovým ústavem v Ostravě.

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

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

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

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

Potrvá do 26. března 2006.
TĚŠÍNSKÉ STŘÍBRNÉ KROJOVÉ ŠPERKY

Typickým zdobným prvkem těšínské-
ho kroje jsou nádherné kovové šperky, 
převážně stříbrné, zpracované mistrnou 
rukou umných řemeslníků. 

Hlavními šperkařskými středisky na 
Těšínsku byla města Těšín a Jablunkov. 
Zlatníci však působili i v dalších malých 
městech a k výrobě krojových šperků 
používali nejen stříbro, ale i měď, cín, olo-
vo a tzv. pakfong (slitina mědi a zinku s 
přídavkem niklu, tzv. bílá mosaz). 

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

Těšínské krojové šperky rozdělujeme 
podle funkce na několik skupin: spony, 
háčky, dvoudílné spony, knoflíky, náhr-
delníky a pásy.

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

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

Potrvá do 23. ledna 2006.
EGYPT - TAJEMSTVÍ POUŠTĚ A PYRAMID

Fotografická výstava seznámí návštěv-
níka s pětačtyřicetiletou činností Českého 
egyptologického ústavu Filosofické fakul-
ty Karlovy university v Praze.

Vernisáž ve čtvrtek 26. ledna v 17,00 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Svoji účast přislíbil prof. PhDr. Miroslav 

faustovské legendy je svým způsobem origi-
nální. Půdorys příběhu tvoří čtvero ročních 
období, ve kterých se odehrávají osudy 
jednotlivých protagonistů hry. Podmanivá 
hudba Zdeňka Pololánika a neotřelé pís-
ničky jsou nedílnou součástím hry.

Verner, Dr.Sc.
Potrvá do 2. dubna 2006.

PROGRAMY, KONCERTY:
Úterý 24. ledna v 19,00 hodin – Rytíř-

ský sál frýdeckého zámku
Třetí zámecký koncert

ENSEMBLE POÉTIQUE
Marie Hovorková – kytara
Vladimír Richter – zpěv
Petr Pomkla – flétna

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
Čtvrtek 12. ledna v 15,00 hodin 
přednáškový sál v Zeleném domě

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

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

Čtvrtek 12. ledna v 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě

FRÝDECKO-MÍSTECKÉ ZÁHADY
Záhadami a pověstmi opředený vrchol 

Štandlu, tajemné frýdecké a místecké pod-
zemí, k čemu sloužily tajné chodby, kostelní 
krypty, Mariánské zázraky, záhadné objekty, 
zaniklé potoky, středověké hřbitovy, apod. 
Netradičně pojatá přednáška k historii měs-
ta, částečně doplněno diapozitivy, videosní-
mek o podzemí Mariánského kostela.

Čtvrtek 19. ledna v 17,00 hodin 
přednáškový sál v Zeleném domě

KRAJINA DOMOVA – ZIMNÍ KRAVAŘSKO
Pomyslné putování zasněženým Novoji-

čínskem, Bíloveckem a Fulneckem – Údolím 
mladých, v bravinské jedlině, okolím fulnecké-
ho zámku, závěje u Děrného a další. Doplně-
no promítáním diapozitivů a videosnímkem.



LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

http://www.webpark.cz/katolicke-domy/
Mistek/Mistek.htm
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GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Čtvrtek 5. ledna v 19.00 hodin
– Nová scéna Vlast

Agentura AP – Prosper 
Neil Simon

DRUHÁ KAPITOLA
Čtveřice postav bojuje s láskou, 

samotou vášní a pochybnostmi vtipným 
autorovým jazykem a jednotlivé situace 
dávají divákovi naději a víru, že i po těch 
nejsložitějších životních zlomech, přijde 
chvíle, kdy se začne psát druhá kapitola 

jejich šťastného života.
Hrají: David Prachař, David Matásek, 

Valerie Zawadská a Martina Hudečková
Režie: Petr Hruška

Předplatitelská skupina C
Neděle 15. ledna v 15.00 hodin 

– Nová scéna Vlast
Ateliér Abrakadabra

KOČIČINY KOCOURA DAMIANA 
Veselý svět kocourů, koček a bernardý-
nů ožívá v pohádce podle stejnojmenné 

knihy Václava Čtvrtka.
Středa 18. ledna v 19.00 hodin – Nová 

scéna Vlast
VLADIMÍR HRON

„HVĚZDY, KTERÉ NEHASNOU“
Celovečerní zábavný pořad

Čtvrtek 19. ledna v 19.00 hodin
– Nová scéna Vlast

Divadlo semafor Praha
PATERO DŮVODŮ PRO VOO DOO

Hudební komedie o tom, jak lze aplikovat 
známou metodu haitských domorodců v 
našich poměrech. Jitka Molavcová jako 
jasnovidka, Jiří Suchý jako podnikatel 

odcházející do důchodu a k tomu vykutá-
lení majitelé záhadné firmy.

Hrají: Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Jiří 
Štědroň, Jana Smyčková a Václav Kopta

Režie: Jiří Datel Novotný 
Předplatitelská skupina A

FILMOVÝ KLUB 
Od 2. do 3. ledna v 19.00 hod
PŘEHLÍDKA FILMŮ Jima Jarmusche
Pondělí 2. ledna v 19.00 hod.
MRTVÝ MUŽ (USA)
Úterý 3. ledna v 19.00 hod.
PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ (USA)
Pondělí 9. ledna v 19.00 hod.
MOJE LÉTO LÁSKY (VB)
Úterý 10. ledna v 19.00hod
REVIZOŘI (Maďarsko)
Pondělí 16. ledna v 19.00 hod.
KAMENOLOM BOŽÍ (ČR)
Úterý 17. ledna v 19.00 hod.
TOYEN (ČR)
Pondělí 23. ledna v 19.00 hod.
MŮJ NIKIFOR (Polsko)
PROJEKT 100
Úterý 24. ledna v 19.00 hod.
MOTOCYKLOVÉ DENÍKY (Argentina, 
Brazílie, Chile, USA)
Pondělí 30. ledna v 19.00 hod.
KŘIŽNÍK POTĚMKIN (Rusko)

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

René Hora
Hlavy

Šperky, smalty

Pionýrů 764, Frýdek-Místek, tel.: 558 435 
067, 558 647 694

e-mail: smtu.fm@worldonline.cz, http://
smtu.fm.web.worldonline.cz

STANICE MLADÝCH TURISTŮ

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

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

Úterý 31. ledna v 19.00 hod.
DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY (Francie)

DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
Pátek 20. ledna v 10.00 hod.
KARLÍKOVO VÁNOČNÍ DOBRO-
DRUŽSTVÍ (ČR)
Pátek 20. ledna v 13.30 hod.
VALIANT (VB)

19. 1. - velký sál Lidového domu, 16.30 
hod. – literární podvečer: „Pošli to dál“ za 
účasti některých autorů

24. 1. - malý sál Lidového domu, 17.30 
hod. – přednáška P. Karla Slívy „Smutné 
kapitoly z dějin církve – „1. část:“ Rozdě-
lení západního a východního křesťanství“

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

Pátek 27. ledna
Společenský ples Integrované střední 

školy ve Frýdku - Místku.
Sobota 4. února

Tradiční Lašský bál

2. ledna v 10.00 hod.
Maňásková pohádka

Schůzka členek
6. ledna 

Výtvarka pro děti s Luckou
Vyrobíme si sněhuláčky a jiné figurky z 
bílé rychleschnoucí hlíny. Vše potřebné 

připraveno v Broučcích.
9. ledna v 10.00 hod.

Maňásková pohádka
10. ledna v 10.00 hod.

Beseda s p. Vojkovskou 
O kojení a péči o novorozence

11. ledna v 10.00 hod.
Beseda s knihovnicí

Co může dětem nabídnout knihovna, 
čtení z dětských knih.
16. ledna v 10.00 hod.
Maňásková pohádka

20. ledna
Výtvarka pro dospělé s Hankou

Výroba gelových svíček. Přineste si 
sušené ovoce, nebo květiny. Vše potřeb-

né připraveno v Broučcích.
23. ledna v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
24. ledna v 10.00 hod.

Dávky státní sociální podpory
Co je starého, co je nového a co byste 

chtěli vědět.
27. ledna 

Výtvarka pro děti s Luckou
Blíží se karneval, přijďte si vyrobit masky!

30. ledna v 10.00 hod.
Maňásková pohádka

2. ledna - Čajovna – program: hodnocení 
starého roku a plány klubu v novém roce
5. a 6. ledna - Účast na Tříkrálové sbírce
11. ledna - Výtvarná soutěž na téma 
„Zima je prima“
17. ledna - Hry se smysly (vyzkoušíte si 
jak jste na tom se svými čichem, hmatem, 
sluchem, chutí a zrakem)
20. ledna - Zimní hry v Dobré a na chatě 
Kabource
26. ledna - Bláznivý účes – soutěž 
nezbednických kadeřníků a kadeřnic
31. ledna - Nezbednické vysvědčení – 
tradiční předávání půlročního hodnocení 
+ zábavný program

9. - 13. ledna 
Kurz lyžování pro MŠ Místek

Doprava vlastním autobusem od SMTu 
nebo přímo z MŠ. Lyžujeme na Zlatníku.

23. - 27. ledna 
Kurz lyžování pro MŠ Frýdek

3. února 
Autobusový zájezd na Pustevny (pololetní 
prázdniny). Na programu lyžování, bobová-
ní, pěší turistika. Informace A. Kubaláková

13. - 17. února 
Příměstský tábor na SMTu. Každý den 
jiný program. V případě dobrých sněho-
vých podmínek také lyžování! Možno se 

přihlásit na jednotlivé dny. 
12. - 18. února

Zimní tábor Ostrý (na hřebenech Bes-
kyd – Jablunkovsko)

Program: běžkování, stavba a jízda na 
tobogánu ze sněhu, celotáborová hra „Po 

6. ledna - DRUMFORCE
DUSTER /jungle.ru,russia/ MARIHAI /drumandbass.cz,praha/ ADVANCED SAMURAIS 
/hydeki,b2b,pierdus,btb/ ZHAQ /btb/ KNAYPA /btb/
7. ledna - ROCKOTÉKA
DJ JURA A JEHO ROCKPOPOVÉ PECKY
9. ledna - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA 
13. ledna - STOUN-BIRTHDAY FEST
11.NAROZKY STOUNU A T.U.T, RK 130, DOWNBELLOW, CHVILKA POEZIE
14. ledna - STOUN REPRO PÁRTY
PETR KLEGA HRAJE STOUNU K NAROZENINÁM 
16. ledna - IN MEMORIAM PÁRTY (RETRO)
DJ KLEGA A HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 
20. ledna - WHIZZ vol.8
CROSSFIRE /belgie (crossfire rec.), OLi + SMario (MKTbros.org) Et[h]ernal Optimists 
(extdust,messarosh rec.) Sub.d.visionz (2.3) No Money (2.3)
21. ledna - BUTY + NAJZAR
TICHÁ PARTA BUTŮ A SEMIFINALISTÉ COCA COLA POPSTAR
23. ledna - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA 
27. ledna - PRAGO UNION
DALŠÍ SKVĚLÝ HIP-HOP, HOOLA, KIKA&OTHERS 
28. ledna - SOUL PÁRTY
BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ADRY, DJ DANIELL, SINGERS, VOCALISTS, LIFE: 
GUITAR, PERCUSE
30. ledna - IN MEMORIAM PÁRTY (RETRO)
DJ KLEGA A HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ

stopách sněžného muže“. Cena 1995,- 
Kč - Informace M. Bayerová (774 044 471)
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