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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši tyto řádky, zbývá 

již jen pár dní, kdy společně přivítáme 
nový rok 2007. Každý z nás bude hod-
notit končící rok 2006 podle toho, co 
se nám letos vydařilo nebo naopak, 
jaká naše očekávání se nenaplnila. 
Ze svého pohledu mohu konstatovat, 
že pro naše město to byl rok úspěšný. 
Už třeba jen proto, že jsme se stali 
městem statutárním. Tato skutečnost 
má své výhody již nyní například v 
tom, že jsme s předstihem informováni o návrzích nových zákonů a 
nařízení, ke kterým se můžeme vyjadřovat nebo je připomínkovat, 
stali jsme se také členy Komory statutárních měst. 

Z investičních akcí připomenu jen ty, které byly předány k našemu uží-
vání a snad i spokojenosti v listopadu nebo prosinci letošního roku – krytý 
akvapark s atrakcí, tzv. „divokou řekou“, jedinou v České republice, dokon-
čený venkovní sportovní areál u základní školy na ulici 1. máje, hokejba-
lové hřiště u víceúčelové sportovní haly nebo nové parkoviště s veřejnými 
WC pod úřadem magistrátu na ulici T. G. M. Do roku 2007 jdeme s před-
sevzetím pokračovat v našich aktivitách dál. Již nyní je připraveno „Pro-
gramové prohlášení Rady města na volební období 2006 až 2010“, jehož 
programovým cílem je komplexní rozvoj našeho města včetně jeho okra-
jových částí a minimalizování dopadů na zhoršení našeho životního stylu 
v důsledku příchodu automobilky Hyundai do průmyslové zóny Nošovice. 
Po projednání tohoto dokumentu v orgánech města jej v plném znění uve-
řejníme v našem Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.

Dovolte mi závěrem, abych Vám všem do nového roku popřála 
za sebe a celé vedení města hlavně hodně zdraví, spokojenosti a 
pohody, vzájemnou toleranci a pochopení.          Eva Richtrová

Zastupitelstvo rozhodlo o financíchZastupitelstvo rozhodlo o financích

SEMINÁŘ K ROZPOČTU: Finance města jsou tak důležité, že zájemci o tuto problematiku využili i mož-
nosti debaty před zasedáním zastupitelstva, které o rozdělení financí rozhodlo.  Foto: Petr Pavelka

Hlavním úkolem na posled-
ním zasedání zastupitelstva 
v roce 2006 bylo především 
schválení rozpočtu na následu-
jící rok. O nasměrování financí 
pro rok 2007 byli zájemci infor-
mováni již na speciálním semi-
náři, který vedení města připra-
vilo, a na zastupitelstvu došlo 
jen k mírným korekturám.

Ve srovnání s upraveným 
rozpočtem pro rok 2006 jsou v 
zastupitelstvu schváleném roz-
počtu předpokládané příjmy pro 
rok 2007 nižší o 330 milionů korun 
a rozpočtové výdaje o 489 mili-
onů korun. Na hospodaření má 
dopad přijetí řady nových právních 
norem, zejména v sociálních služ-
bách. Do schválené podoby se 
promítlo i to, že v dané době nebyl 
přijat rozpočet státní. I proto se 
zastupitelé zajímali, o jaké finance 
z něj se město uchází. Odpovídal 
jim poslanec Petr Rafaj, předseda 
finančního výboru. „Bývalý ministr 
kultury Jandák je pro hlasování o 
podpoře Ostravičky, a proto bych 
požádal kolegy z ODS, aby spolu-
pracovali a návrh prošel. Pět milio-
nů korun chceme získat pro 5. a 9. 
ZŠ – doufám, že se podaří vyřešit 
majetkové problémy, které kvůli 
plánované výstavbě hřiště vyvsta-
ly. Kdyby se to nepovedlo, tak se 
finance přesunou na jinou akci v 
rámci základních škol, protože 
dotační titul zní Podpora a rozvoj 
základního školství. Budeme sle-
dovat dotační tituly na chodníky 
a cyklostezky, rozjednané jsou 
finance na záměr postavení tře-

tího mostu, ale to spíše v dalším 
roce. Na ministerstvu zemědělství 
je předjednána podpora výstav-
bě kanalizace v Zelinkovicích, 
které jsou největším znečišťova-
telem Olešné, a z ministerstva 
pro místní rozvoj chceme získat 
finance na rozvoj cestovního 
ruchu. Konkrétně hodláme kolem 
Olešné postavit trasu pro kolečko-
vé brusle. To tu ve městě chybí, 
cyklostezky jsou dlážděné, aby se 
nemíchali cyklisté s kolečkovými 
bruslaři, protože je tam velké rizi-
ko úrazů, a proto by si zasloužili 
okruh kolem Olešné převážně pro 
in-liny,“ přednesl výhled zastupite-
lům poslanec Petr Rafaj. A jak to v 
parlamentu dopadlo?

Při aktu, pro který se vžilo 
pojmenování „porcování medvě-
da“, urval své i Frýdek-Místek. V 
každoročním procesu, kdy poslan-
ci usilují o peníze ze státní pokladny 
na investice ve svých regionech, 
se podařilo vybojovat nemalé 
finance do oblasti kultury a sportu. 
Petru Rafajovi se povedlo prosadit 
800 tisíc korun na pořádání dalšího 
ročníku Mezinárodního folklórního 
festivalu a avizovaných pět milionů 
korun pro hřiště, které má vyrůst u 
5. a 9. základní školy. „Nebylo to 
snadné, protože každý z poslanců 
chce samozřejmě pro své město 
získat maximální finanční podporu 
a zvláště mezi hudebními festivaly 
byla veliká konkurence,“ hodnotil 
svůj boj o finance Petr Rafaj.

Na zasedání zastupitelstva se 
oproti návrhu podařilo prosadit 
260 tisíc korun na pokrytí výdajů 

spojených s prací sociální pracov-
nice v Gaudiu, léčebně dlouhodo-
bě nemocných, která ústy Petra 
Hartmanna deklarovala, že není 
schopna pokrýt náklady spojené 
s prací sociální pracovnice. Pod-
pora tohoto zařízení se nelíbila 
Ivanu Vrbovi, protože se jedná 
o obchodní společnost, nikoliv 
neziskovou organizaci. „Ty fungují 
za účelem zisku. Pokud Gaudium 
nenalezne finanční zabezpečení, 
poradenství a součinnost bude 
klientům poskytnuta na magistrá-
tu – jsme na to připraveni, zvlád-
neme to,“ ujišťoval Ivan Vrba. 
Nakonec se však většina zastupi-

telů shodla na tom, že účinnější je 
pracovník přímo v léčebně.

Další změnu prosadil Jaroslav 
Chýlek, když požádal o neinves-
tiční dotaci ve výši 150 tisíc korun 
na opravu kapličky v Hájku pro 
Římskokatolickou farnost Frýdek. 
„Opravili jsme pramen, chodník, 
který k němu vede, ale kaplička 
neodpovídá vzhledu toho místa. 
Někteří místní se chtějí na opravě 
podílet, stejně jako místní farnost. 

Polovinu nákladů chtějí po městě, 
celkem 300 tisíc korun, a protože 
ta akce je etapizovatelná, navrhuji 
ji zařadit do rozpočtu a hned uvol-
nit 150 tisíc,“ vysvětil svůj tip na 
změnu rozpočtu Jaroslav Chýlek. 
Uspěla i Pavlína Nytrová s návr-
hem na navýšení podpory o 50 
tisíc korun pro ZŠ a MŠ Frýdek-
-Místek, J. Čapka 2555 na projekt 
Začít spolu. Tím bylo i místní med-
vídě rozporcováno.  (pp)

Kdyby byl Santa Claus odká-
zaný jen na saně a soby, do 
Frýdku-Místku by letos kvůli 
absenci sněhu nedorazil. Jenže 
naštěstí má Vánoční kamion, a 
tak se po roce znovu objevil na 
frýdeckém náměstí, kde rozdá-
val radost všem zúčastněným s 
věrnou flotilou pomocníků.

„Jsem ráda, že se nám znovu 
podařilo zrealizovat dvě vánoční 
akce většího rozsahu, jednu na 
místeckém a druhou na frýdeckém 
náměstí. V Místku na akci Doneste 
si zvoneček, rozsvítíme strome-
ček naši občané ukázali, že mají 
smysl pro recesi a chtějí se bavit, 
a tak jsem nebyla překvapena, 
že i kamion znovu slavil úspěch,“ 
hodnotila primátorka Eva Richtro-
vá, která vysvětlila, že prohození 
obou akcí pro každoroční změnu 
není možné kvůli technickým para-
metrům, které akce s Coca-Colou 
vyžaduje. Kamion by se v Místku 

na náměstí jednoduše nevytočil.
Po místeckém rekordním zápi-

su, kdy padl český rekord v počtu 
čertů zapojených do řetězu, by 
možná i ve Frýdku zástupci agen-
tury Dobrý den měli co zapisovat. 
Počet cvaknutí fotoaparátů by 
jistě rovněž dosáhl úctyhodné-
ho čísla. U frýdeckého zámku to 
skutečně vypadalo na fotoateliér 
pod širým nebem se stěžejním 
tématem Vánoc. Pravda, chyběl 
sníh, ale fotografie u Vánočního 
kamionu, se sobem nebo Santou, 
to mohou být v rodinném albu 
cenné obrázky. A mohli je získat i 
ti, kteří dorazili na akci bez fotopří-
stroje, protože Santovi pomocníci 
zájemce fotografovali a snímky 
nabídli později na internetu.

Vánoční kamion přivezl spoustu 
dárků, které si děti mohly vybojovat 
v soutěžích nebo dovednostních 
úkolech, nebo je za ně vybojovali 
rodiče, kteří osvědčili silné paže 

u vstupu do samotného kamio-
nu, kde si Santa Claus ratolesti 
pohoupal na klíně a nezapomněl 
je i obdarovat. Obležen byl i stan s 
karaoke, který se staral o navoze-
ní pravé vánoční atmosféry. Akce 
proběhla za podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek.  (pp)

Vánoční kamion zaplnil náměstí

ŠTĚDRÝ SANTA: Dáreček a 
fotečka. Jak na běžícím pásu. 

Foto: Petr Pavelka



2 Prosinec 2006Zpravodajství

 
krátce

Hovory s občany
Vedení města Frýdek-Mís-

tek ve spolupráci s Osadním 
výborem Panské Nové Dvory 
pořádá setkání s občany Pan-
ských Nových Dvorů, které se 
uskuteční 19. ledna v 17 hodin 
v restauraci „U Hučky“.

Přednáška biotronika
13. ledna se ve 13 hodin v 

Základní umělecké škole ve 
Frýdku-Místku na ulici Hlavní 
uskuteční pravidelná filozofická 
přednáška biotronika Tomáše 
Pfeiffera. Slibuje poznatky z 
oblastí, na které člověka škola 
většinou příliš nepřipravila.

Včelaři vzdělávali
10. prosince byla zakončena 

série včelařských přednášek, 
která probíhala v Domě včelařů 
v Chlebovicích. Včelaři i široká 
veřejnost se mohli seznámit se 
životem včel, způsoby včelaření, 
včelími produkty, nemocemi včel 
a dalšími tématy na celkem osmi 
vzdělávacích akcích. 

Zbavte se kil
Zbavit se přebytečných kil stojí 

zato v každém věku. Podle léka-
řů zázračné diety nepomáhají. K 
trvalým úbytkům je třeba zvolit 
způsob, při kterém člověk nestrá-
dá, zdravotně se nepoškozuje a 
upravenou hmotnost si udrží. V 
odborných kurzech pod lékařským 
dohledem je riziko, že ztracená 
kila opět přiberete, minimální. 
Mimo individuální terapii se chystá 
na 6. února rozjezd skupinového 
kurzu na Základní škole Frýdek-
-Místek, ČSA. Kurzy se uskuteční 
vždy v úterý od 16.30 do 19 hodin 
po dobu 12 týdnů. Bližší informace 
získáte na tel. č.: 774 345 868.

Zájemci o jógu
Škola jógy Karakal sděluje, že 

pravidelné týdenní kurzy jógy v 
roce 2007 budou zahájeny v týd-
nu od 15. ledna. Kromě obvyklých 
kurzů různých stupňů pokročilosti 
budou znovu ve spolupráci s 
magistrátem pokračovat i kurzy 
pro seniory, také pro děti ve věku 
6-8 let a velmi oblíbený kurz „rela-
xační techniky“. Na všechny nové 
zájemce i tradiční příznivce se 
škola těší na setkání při zápisu, 
který proběhne v pondělí 8. ledna 
od 16 do 18 hodin v Jógovém sále 
9. ZŠ na ulici E. Krásnohorské.

Pomáhali jste
Poděkování patří všem, kteří 

se zúčastnili 6. ročníku sbírky 
Pomáhejte s námi, která probí-
hala v obchodech Tesco po tři 
adventní víkendy. Dobrovolníci 
prodávali barevné záložky do 
knih za minimální částku 50 
korun. Ve Frýdku-Místku se 
tímto způsobem vybralo přes 
sedmdesát tisíc korun, kte-
ré jsou určeny občanskému 
sdružení Podané ruce.  (pp)

Domov pro seniory v 
Místku na Školské ulici neu-
stále vylepšuje své zázemí 
a už dávno ze sebe setřásl 
někdejší pověst zařízení, kte-
ré nedokáže vytvořit potřeb-
né prostředí. Další krokem k 
vylepšení zdejšího komfortu 
bylo pořízení moderního 
výtahu za téměř čtyři miliony 
korun, který město vybudo-
valo před koncem roku.

„Kolaudace proběhla za 
účasti primátorky města Evy 
Richtrové. Protože je zde čas-
tým hostem, potěšilo ji, že zde 
senioři znovu získali více pohod-
lí,“ referovala tisková mluvčí rad-
nice Kateřina Piechowicz.

Nový výtah pomůže hlavně nemocnýmNový výtah pomůže hlavně nemocným

KOLAUDACE VÝTAHU: Primátorka Eva Richtrová s ředitelem 
domova důchodců Milanem Novákem.

„Zařízení je mnohem prostor-
nější než to původní, takže se 
sem vejde i lůžko s nechodícím 
pacientem, a také má zvýšenou 
nosnost, což byly hlavní důvo-
dy pro jeho pořízení. Moderní 
ovládání je navíc doplněno o 
signalizační jednotku, díky které 
může klient domova v případě 
nouze zavolat sestru,“ vysvětluje 
Simona Handlířová z investičního 
odboru magistrátu. Další novin-
kou v domově je také komuni-
kační zařízení, prostřednictvím 
něhož mohou ležící pacienti kon-
taktovat personál. Jednoduchým 
ovládáním přístroje, který je o 
něco menší než telefon, mohou 
pacienti na ošetřovatelku nejen 

zazvonit, ale přímo s ní hovořit. 
„Potřeby asi čtyřiceti lidí monito-
ruje pracovnice na dispečinku, 
které se vždy zobrazí, kdo a 

odkud volá o pomoc. Zavedení 
tohoto komunikačního zařízení 
stálo zhruba tři sta tisíc korun,“ 
uvedla Kateřina PIechowicz. (pp)

Rok se s rokem sešel a 
spoustu lidí využije možnosti 
k bilancování. Klub důchodců 
v Chlebovicích to má snad-
nější než ostatní. Vede si totiž 
kroniku, kde senioři zazname-
návají své rozsáhlé aktivity.

„Senioři v Chlebovicích roz-
hodně nemarní čas. Každý čtvrtek 
navštěvují klub seniorů Na Fojtství 
– dům včelařů, kde je mimo jiné 
umístěno muzeum včelařů a obce 
Chlebovice. Hlavně místnosti v 
přízemí využívají k různým akcím 
a ke klubové činnosti,“ prozradila 
na místní seniory tisková mluvčí 
radnice Kateřina Piechowicz. 
„Oblíbené jsou odborné přednáš-
ky například se zdravotní téma-
tikou nebo o cestování. Hojně 
navštěvované jsou také besedy s 
úředníky odborů magistrátu nebo 
povídání o knihách,“ doplňuje ji 
členka klubu důchodců Marie 
Šnajdrová a jako jednu z neza-
pomenutelných akcí vyzdvihuje 
besedu o vzniku obce Chlebovi-

Klub důchodců v Chlebovicích 
může listovat vlastní kronikou 

ce a o její kronice. Možná právě 
proto, že i klub seniorů v Chle-
bovicích svou vlastní kroniku má. 
Vede ji paní Zdenka Kupčáková, 
která texty průběžně doplňuje 
svéráznými ilustracemi. Zachycu-
je například návštěvu divadelního 
představení v Ostravě, zájezdy 
za poznáním malebných koutů 
Moravy a taky do sousedního 
Polska. Ale kronikou a návště-
vami kulturních stánků aktivita 
chlebovických seniorů nekončí. 
„Snažíme se udržet tradici krmá-
šové zábavy, a tak pořádáme 
například večírek pod názvem 
Brýlatý, Papučový či Kloboukový 
a jiné. Pořádáme také Josefov-
skou zábavu, smažení vaječiny, 
vánoční posezení u stromečku, 
oslavy Dne matek a Dne seniorů. 
Ve všech těchto akcích jsou zapo-
jeni členové svými nápady a umě-
ním, v zajištění dárků do tomboly, 
hlavně domácí kuchyně, včetně 
výborných zákusků,“ hodnotí paní 
Šnajdrová.  (pp)

Zastupitelé Frýdku-Míst-
ku rozhodli o odstoupení od 
smlouvy o spolupráci partne-
rů v rámci rozvojového part-
nerství při realizaci projektu 
EQUAL pod názvem Správa 
zblízka a její uplatnění ve 
službách seniorům mezi měs-
ty Havířov a Frýdek-Místek.

„Havířov se přihlásil do pro-
jektu, ke kterému potřeboval 
zahraniční i tuzemské partnery. 
Město do projektu přistoupilo, 
ale zadržují nám peníze, což 

Správa zblízka bez partnera
chápeme jako porušení smlouvy 
a její neplnění už nelze dále tole-
rovat,“ vysvětloval zastupitelům 
uvolněný radní Ivan Vrba.

Projekt „správy zblízka“ byl 
zajímavý tím, že například vyško-
leným domovníkům umožňoval 
poskytovat určité sociální služby, 
například vyplnění formulářů oso-
bám, které v této oblasti potřebují 
pomoci. „Uvidíme, jestli se podaří 
najít nějaké náhradní řešení,“ 
nevidí tuto myšlenku jako mrtvou 
Ivan Vrba.  (pp)

Sousoší je přestěhováno
Taky se vám v 

prostoru Malého 
náměstí naproti 
sídla cestovní kan-
celáře Čedok něco 
nezdá, ale nevíte 
co? Tento prostor 
přišel o sousoší 
znázorňující posta-
vy čtyř legionářů 
pohřbívajících tělo 
padlého bojovníka.

„Památník obětem 
první světové války 
Pohřeb v Karpatech z 
roku 1924 dle návrhu 
Jana Štursy už nesto-
jí na Malém náměstí, 
ale byl přestěhován 
do Janáčkova parku 
v Místku,“ potvrdila 
tisková mluvčí radnice 
Kateřina Piechowicz. 
Pískovcová socha podle zjištění magistrátu totiž značně trpěla otřesy způ-
sobenými přílišným provozem průtahu na Hlavní třídě. „Před rokem jsme 
ji nechali rekonstruovat, protože měla narušenou statiku. Povrch díla byl 
navíc úplně zčernalý a socha měla značné defekty. Kolem spodní části sok-
lu byl v minulosti vybetonován nevzhledný betonový věnec, který se začal 
uvolňovat,“ popsala blíže, co k přesunu vedlo, Jitka Kališová z odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Teprve zpevněný pomník bylo možné 
odvézt do klidnější lokality, za kterou byl vybrán Janáčkův park.            (pp)

NIC LEHKÉHO: Takové stěhování je docela oříšek. 

Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku na svém posled-
ním zasedání v roce schválilo 
Komunitní plán rozvoje sociál-
ních služeb ve městě Frýdek-
-Místek na léta 2007-2010. 
Rozhodnutí předcházela širo-
ká diskuze, ovšem nakonec se 
zastupitelé shodli na potřebě 
schválení tohoto dokumentu.

„Máte před sebou čtyřletou 
práci našich odborníků i ustano-
vených pracovních skupin. Zís-
kali jsme informace od uživatelů 
našich služeb, abychom zjistili, 
co jim ve městě chybí, kam by 
chtěli, aby finance šly. Prostě 
jsme se snažili o co nejefektiv-
nější využití finančních zdrojů, 
přičemž nepočítáme jen s penězi 
města, budeme se obracet i na 
kraj, stát, evropské fondy, aby se 
nám podařilo z plánu realizovat 
co nejvíce,“ uvedl důležitý mate-
riál uvolněný radní Ivan Vrba.

„Hluboce oceňuji tu práci, já 
jsem ji nevydržel, protože to byla 
projížďka supermarketem sociál-

Zastupitelstvo přijalo komunitní plánZastupitelstvo přijalo komunitní plán
ních služeb bez pokladny,“ nechal 
se slyšet Petr Hartmann. Protože 
i další hledali vady na kráse, radní 
vložili energii do obhajoby nut-
nosti, aby město tento dokument 
mělo schválen. „Já jsem rád, že 
materiál vznikl, i já umím najít kla-
dy i zápory, ale viděl bych to tak, 
že je to živý materiál, s kterým 
se bude stále pracovat. Můžou 
vyplynout zcela nové problémy, 
kterým dáme prioritu, ale budeme 
mít materiál, ze kterého můžeme 
vycházet,“ apeloval Miroslav 
Adam, který naznačil i částeč-
nou skepsi v souvislosti s novým 
zákonem o sociálních službách. 
„Ano, je to skutečně věčně živý 
proces, aby vše odpovídalo nej-
novějším trendům. Pokud dojde 
ke změně legislativy, potřeb, bude 
nutné více pomoci některé skupi-
ně, opět předstoupíme s návrhem 
na doplnění komunitního plánu. 
Jeho přijetí je důležité, protože se 
připravuje komunitní plán v rámci 
kraje a všechna okresní města 
by měla předložit svůj plán. My 

jsme v předstihu, začali jsme v 
roce 2002, přitom některá města 
začínají teprve nyní nebo jsou v 
půlce snažení,“ pokračoval radní 
Ivan Vrba, který má svěřenou 
sociální problematiku. Dodal, že 
předmětný komunitní plán by měl 
být realizován v tomto volebním 
období, proto se v něm objevilo 
i hospicové zařízení. Ujistil, že 
město změní strategii v tom smys-
lu, že bude vypisovat granty, aby 
byla mezi poskytovateli sociálních 
služeb soutěž. „Aby to nebylo, že 
si někdo podá žádost a my mu to 
hned dáme,“ přiblížil situaci.

„Je třeba kladně zhodno-
tit práci jednotlivých skupin na 
tomto složitém dokumentu a my 
jako zastupitelé bychom si měli 
uvědomit, že se jedná o důležitý 
strategický dokument, který by 
měl koordinovat rozvoj města 
jako společensko-politického 
organismu,“ vybízela Pavlína 
Nytrová. Zastupitelé se s tímto 
názorem ztotožnili a materiál 
schválili. Dohodli se také na tom, 
že budou seznamováni s průběž-
ným plněním komunitního plánu a 
úspěšností při získávání dotačních 
prostředků v sociální oblasti.  (pp)
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městská policieMěsto přizpůsobuje územní plánMěsto přizpůsobuje územní plán
novým potřebám i legislativěnovým potřebám i legislativě

POSLEDNÍ ZASTUPITELSTVO: Zastupitelé se zabývali dalším roz-
vojem města.  Foto: Petr Pavelka

Prosincové zasedání zastu-
pitelstva schválilo návrh 
zadání územního plánu města 
Frýdku-Místku. Vedení města 
věří, že nový územní plán by 
mohl být vydán již napřesrok.

„Od 1. ledna 2007 máme nový 
stavební zákon, přijetí návrhu 
zadání je důležité, aby nebyly 
zmařeny předcházející kroky. Vše 
bylo veřejně projednáno, 162 pod-
nětů zapracováno, a dvě desítky 
vyřazeny, protože nemohly být 
zařazeny do konceptu. Cílem je 
snížit velkou regulaci, která je 
na území města Frýdku-Místku 
současnými zónami a územním 
plánem,“ promluvil k zastupitelům 
náměstek primátorky Miroslav 
Dokoupil. Protože někteří zastu-
pitelé se obávali, že se již v této 
fázi jedná o definitivní rozhodnutí 
na dlouhé období, přinesl další 

vysvětlení Petr Šabrňák, vedoucí 
odboru územního a ekonomic-
kého rozvoje. „Schvalujeme 
jen návrh zadání, určité plochy 
mohou být řešeny variantně, než 
bude rozhodovat zastupitelstvo. 
Pouštíme vlastně vše, na co 
nebyla vydána záporná stano-
viska. Máme filozofii, že všech-
no pustíme do konceptu, kdy se 
vše bude řešit detailněji. Pak je 
ještě fáze návrhu, takže v zastu-
pitelstvu se vše bude řešit ještě 
minimálně dvakrát,“ ujistil Petr 
Šabrňák. Tím zastupitele uklid-
nil, ale například Rafael Kučík již 
zveřejnil, jaké detaily považuje za 
důležité do budoucna pohlídat: 
„Podnětem pro urbanisty musí být 
diskuze o větrných elektrárnách. 
Víme, že obce si dělají naschvá-
ly, staví je na hranicích katastrů, 
takže považuji za nutné posoudit, 

kde by se mohly stavět.“
Poslední územní plán města 

byl schválen v roce 1996, a i když 
od té doby byly chváleny jeho 
dílčí změny a regulativy, radnice 
považuje za nezbytné jeho aktu-
alizaci. „Od té doby se změnila 
koncepce rozvoje města, vyvstaly 
nové podnikatelské záměry, něk-
teré z těch, s nimiž se počítalo, 
zůstaly nenaplněny a s velkou 
pravděpodobností se nebudou 

realizovat. Dalším faktorem je 
přibývání požadavků na výstavbu 
rodinných domů a skutečnost, že 
návrhové období schváleného 
územního plánu bylo stanoveno 
do roku 2010 a blíží se tak ke kon-
ci,“ vysvětlil Miroslav Dokoupil. 
Nový územní plán bude mimo jiné 
také řešit dopravní problémy a 
navrhne doplnění chybějící tech-
nické infrastruktury a rozšíření sítí 
v rozvojových lokalitách.  (pp)

Překvapivé vystoupení 
Pavla Buša zaznělo na pro-
sincovém zasedání frýdecko-
-místeckého zastupitelstva. Při 
hodnocení činnosti osadního 
výboru vylíčil Skalici jako pro-
blémovou lokalitu, o kterou se 
město řádně nestará. Kritiku 
směřoval i na náměstka pri-
mátorky Petra Cvika, který má 
tuto místní část na starosti.

„Doufám, že to je jen osob-
ní názor pana Buša, ne celého 
osadního výboru. Samozřejmě, 
že nechodím na každé sezení 
osadního výboru, to není ani 
smyslem. Komunikuji ovšem 
s předsedou osadního výboru 
Vašíkem a jsem přesvědčený, že 
výsledky mé práce v této oblasti 
jsou dostatečně vidět,“ prohlásil 
náměstek primátorky Petr Cvik na 
zastupitelstvu. Že si občané Skali-
ce skutečně nemají nač stěžovat, 
demonstroval čísly vedoucí odbo-
ru dopravy a silničního hospodář-

Skalice nemá k nespokojenosti
důvod, proudí do ní miliony

ství Miroslav Hronovský. „Jenom 
z odboru dopravy šlo 17 milionů 
na chodník, 80 tisíc stála oprava 
cesty U Vrby, oprava pramene u 
kostela přišla na 200 tisíc, osa-
zení laviček na Strážnci 20 tisíc, 
odvodnění kulturního domu 700 
tisíc a další odvodnění 60 tisíc,“ 
vyjmenoval Hronovský.

„Já kritiku náměstka Cvika 
neberu. Kdyby byla ta komuni-
kace tak špatná, tak ty problémy 
ve Skalici neznáme. Pro nás ale 
nejsou žádnou novinkou. Znám 
z této části několik lidí a od nich 
slyším, že tolik, kolik se udělalo za 
poslední léta, se dlouho neudě-
lalo. Ten útok na pana Cvika byl 
nekorektní, protože Skalici věnuje 
spoustu času,“ reagoval Jaro-
slav Chýlek. „Nerozumím moc 
té kritice. Kdyby tomu tak bylo, 
sociální demokracie by ve Skalici 
nevyhrála tak drtivě, jak vyhrá-
la,“ zapochyboval nad smyslem 
vystoupení i Petr Hartmann. (pp)

Domácí hádka
21. 12. půlhodinu po půlnoci 

přijala dispečerka Městské policie 
Frýdek-Místek telefonické ozná-
mení, že v bytě na ulici Fügnerova 
došlo k fyzické potyčce mezi otcem 
a synem, který po incidentu leží na 
zemi a teče mu krev z hlavy. „Na 
místě bylo hlídkou strážníků zjiš-
těno, že oznámení se zakládá na 
pravdě. Otec ležel na zemi, neko-
munikoval a tekla mu krev nejen z 
hlavy, ale i z nosu. Dle výpovědi 
matky nejprve otec napadal syna 
nožíkem a ten posléze vzal do 
rukou železnou tyč a udeřil jej,“ 
přiblížil okolnosti případu zástupce 
ředitele Dalibor Volný. Na místo 
byla přivolána rychlá záchranná 
služba a věc byla následně předá-
na Policii ČR k dořešení.

Schránky důvěry 
Městská policie Frýdek-Místek 

znovu instalovala schránky důvě-
ry, které musela opravit kvůli neví-
tanému zájmu vandalů. Naštěstí 
zajímaly i osoby spořádané, které 
do nich vkládaly hlavně nalezené 
osobní doklady. „V současné době 
máme šest schránek a dá se říct, 
že zatím opravdu posloužily své-
mu účelu, protože do nich lidé 
hojně odkládali nalezené doklady 
i stížnosti a požadavky. To je pro 
nás také důležité, abychom měli 
zpětnou vazbu. Jen občany mož-
ná zklamu, když znovu zopakuji, 
že podle zákona nesmíme nale-
zené občanské průkazy ani pasy 
vydávat občanům zpět. Mohlo totiž 
během jejich ztráty dojít k jejich 
zneužití, a proto si je musí dotyčný 
vyřídit znovu,“ vysvětlil zástupce 
ředitele frýdecko-místecké měst-
ské policie Dalibor Volný. V roce 
2006 bylo ve schránkách naleze-
no 37 osobních dokladů, 46 ostat-
ních dokladů (například řidičských 
průkazů) a tři podněty k řešení. 
Stížnosti se neobjevily, občané je 
zřejmě řeší jinou formou. 

Parkovací karty
Od nového roku bude městská 

policie podnikatelům, kteří sídlí 
na místeckém nebo frýdeckém 
náměstí, vydávat parkovací karty 
pro Městskou památkovou zónu 
Frýdek a Městskou památkovou 
zónu Místek. Tato roční parkova-
cí permanentka, za kterou zaplatí 
zájemci 3000 korun, umožní svému 
nositeli parkovat celoročně v jedné 
nebo druhé zóně podle toho, kde 
sídlí. To samozřejmě bude muset 
doložit. „Soukromníci z Místku již 
projevili zájem, protože je to velice 
výhodná nabídka. Také si to navíc 
budou moci odečíst z daní. Podle 
mých informací podnikatelům toto 
předplatné jiná města zatím běžně 
neumožňují,“ řekl vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský. 

Žadatelé mohou zasílat své 
žádosti na adresu: Městská poli-
cie Frýdek-Místek, tř. T. G. Masa-
ryka 633, 738 01 Frýdek-Místek.
Veškeré potřebné informace 
poskytuje pracovnice Městské 
policie Frýdek-Místek paní Jana 
Valgová, jež se touto agendou 
zabývá. Tel.: 558 631 483. (pp)

Frýdecko-místecké zas-
tupitelstvo schválilo obecně 
závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, která 
stanoví nové výše sazeb, které 
musí obyvatelé zaplatit.

„Město je povinno přehodnotit 
konstrukci poplatku každoročně 
na základě skutečných nákladů, 
které za komunální odpad vy-
dáváme. Jen pro ilustraci – za 
rok 2005 to bylo téměř osmnáct 
milionů korun,“ vysvětlila primá-
torka Eva Richtrová. Po vyhod-
nocení údajů bude povýšena 
celoroční platba za odvoz 
komunálního odpadu o dvaased-
mdesát korun na osobu. V roce 

Nová výše plateb za odpad
2002 a 2003 občané zaplatili 348 
korun, v letech 2004 až 2006 už 
420 korun a nyní bude poplatek 
činit 492 korun. Od placení jsou 
částečně osvobozeny například 
rodiny s více než třemi dětmi, kdy 
za čtvrtého a dalšího potomka 
již platit nemusejí, dále občané, 
kteří se déle než 9 měsíců zdržují 
mimo Frýdek-Místek či pracují v 
zahraničí nebo například studen-
ti, kteří prokáží, že jsou ubytováni 
v jiném městě. Senioři starší 
70 let zaplatí ročně pouze 252 
korun. Ve srovnání s poslední 
verzí vyhlášky bylo vypuštěno 
ustanovení o osvobození pro 
poplatníky, kteří vykonávají zák-
ladní nebo náhradní vojenskou 
službu, protože v současnosti 
není aktuální. (pp)

Každým rokem se díky očko-
vání podaří zachránit život až 
třem milionům dětí. Přesto dosud 
téměř stejný počet dětí umírá na 
nemoci, kterým lze očkováním 
předcházet. V zemích, kde nee-
xistuje běžný zdravotnický sys-
tém nebo které jsou postiženy 
válkou či přírodními katastrofami, 
pomáhá UNICEF. Na jeho aktivi-
ty je napojena i frýdecko-místec-
ká knihovna s projektem prodeje 
panenek, jejíž zakoupení za 
cenu 600 korun umožní očkovat 
dítě proti šesti hlavním smrtelným 
dětským chorobám – spalničkám, 
záškrtu, černému kašli, tuberku-

Adoptuj panenku – zachráníš dítě

lóze a dětské obrně. Poprvé byl 
tento projekt uveden v roce 1988 
v Itálii a postupně se rozšířil do 
dalších zemí světa. Český výbor 
UNICEF tento projekt zahá-
jil na jaře roku 2002. Městská 
knihovna ve Frýdku-Místku se 
k této akci každoročně připojuje 
a prodala již přes sedmdesát 
panenek. Panenky, které z větší 
části vyrobily děti ze Speciálních 
škol ve Frýdku-Místku, jsou k 
dispozici k odprodeji v budovách 
frýdecko-místecké knihovny, a 
to ve studovně na ulici Hlavní v 
Místku nebo v knihovně na ulici 
Jiráskova ve Frýdku. (pp)

PANENKY: Najdou všechny majitele?  Foto: Petr Pavelka

Rada města Frýdku-Míst-
ku rozhodla o finančním 
daru manželům Karin a 
Daliborovi Šárkovým u pří-
ležitosti narození jejich troj-
čat Jakuba, Žanety a Jana. 
„Rozhodli jsme tuto výji-
mečně radostnou událost 
ocenit, protože se jedná o 
narození prvních trojčátek 
v tomto století,“ uvedla 
primátorka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová. Zdravá troj-
čátka se stala neobvyklou 
mikulášskou nadílkou, pro-
tože přišla na svět 6. pro-
since. Výjimečnost podtr-
huje jejich početí přírodní 
cestou. Dcera manželů 
Šárkových si prý již tři roky 
po sobě přála sourozen-
ce k Ježíšku. Nakonec to 
vyšlo a rodičům nezbývá 
než blahopřát.        (pp)

Dar města pro první trojčata století
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Deváťáci z lískovecké základ-
ní školy se věnují projektu, 
který zasahuje i do novinářské 
profese. Proto mezi sebou při-
vítali tiskovou mluvčí frýdecko-
místeckého magistrátu Kateři-
nu Piechowicz a Petra Pavelku, 
který má na starosti Zpravodaj 
Rady města Frýdku-Místku, a 
vyslechli si, co vlastně novina-
řina obnáší.

Oba mediální zástupci byli 
přivítáni ve třídě přímo žáky, pro-
tože už tento moment byl jakousi 
zkouškou komunikačních doved-
ností, novináři však záhy převzali 
iniciativu a vymezený čas vyplnili 
osobními zkušenostmi a radami. 
Hned na úvod ovšem předvedli, co 
je pro novináře nejdůležitější, totiž 
umění ptát se. Zástupkyni ředitele 
Alenu Cittovou podrobili „křížové-
mu výslechu“ o projektu, jehož se 
vlastně stali součástí, a dokonce si 
našli i příležitost demonstrovat, co 
musí tazatel se zpovídanou oso-
bou provést, když mu z nějakého 
důvodu neodpovídá na položenou 
otázku nebo se z ní snaží vykroutit. 
Školáky to samozřejmě pobavilo, 
stejně jako zhodnocení vyučující, 
kterou novináři zařadili do katego-

Deváťáci se seznamovali s novinařinouDeváťáci se seznamovali s novinařinou
rie „upovídaných“, tudíž pro žurna-
listy ideálních respondentů. 

Deváťáci se hlavně chtěli pora-
dit, jestli se mají v rámci projektu 
pustit do školních novin, které by 
vycházely periodicky, nebo na-
pnout síly k jednomu výsledné-
mu produktu, který by byl jakousi 
netradiční zábavnou ročenkou, již 
by si po letech s chutí otevřeli a 
připomněli si tak školní léta. Pro-
brali klady i zápory obou variant a 
získali i několik tipů, co by takový 
produkt mohl obsahovat. Docela 
se zalíbil nápad vydat speciální 
vysvědčení jednotlivým kantorům 
a z reakcí bylo jasné, že zejména 
„dodržování vyučovacího času 
(jinými slovy přetahování hodin)“ 
by oznámkovali s chutí. 

Protože během besedy, kdy 
jim byly servírovány podně-
ty, jež jim novinářské začátky 
mohly usnadnit, zablýskl z řad 
žáků i fotoaparát, část besedy 
byla věnována i tématu novinář-
ských fotografií. Deváťáci teď 
už ví, že nemohou fotografovat 
objekt zájmu z uctivé vzdále-
nosti, ale musí sebrat odvahu 
k co nejbližšímu kontaktu, aby 
získali kvalitní detailní záběr. 

TISKOVÁ MLUVČÍ: Kateřina Piechowicz přibližovala školákům, jak vypadá novinářská profese z 
„druhého břehu“.   Foto: Petr Pavelka
Také zjistili, že získat téma 
nemusí být až takový problém. 
Povídání totiž přeřízl zvuk sirény 
a deváťáci hned získali potenci-
onální námět a zamýšleli se, jak 
by se dal zpracovat a z kterého 
pohledu je tato zdánlivě obyčej-

ná událost zajímavá. Čas všem 
rychle utekl a mediální školeníč-
ko měli žáci za sebou. Teď už je 
to jen na nich. Zástupkyně Ale-
na Cittová přesto tuší, že novi-
nářská část projektu nebude nic 
jednoduchého. „Další zpracová-

ní, hlavně s pomocí počítačové 
techniky, to už si umím předsta-
vit mnohem lépe,“ povzdechla 
si. Oba zástupci mediální poli-
tiky radnice ovšem přislíbili, že 
ještě budou případně nějakou 
tou radou nápomocni.  (pp)

Frýdecko-místecká radnice znovu zpro-
středkovala vedoucím pracovníkům škol a 
školských zařízení setkání v prostředí, kde lze 
snadněji a méně oficiálně probrat problémy, 
které je pálí, i vzájemně si sdělit, jak se s nimi 
dá vypořádat. Se zástupci radnice se sešli na 
bowlingu na přehradě Olešná.

„Ty zkušenosti z podobných setkání jsou jedno-
značné. Vždy se dozvíme řadu podnětů, které můžeme 
rozebrat v širším okruhu lidí, kteří danou problematikou 
žijí. Uplatní se tak různé náhledy na věc a i taková vzá-
jemná konfrontace, co kterou školu trápí, je užitečná. 
Aspoň si všichni uvědomí, že se každému snažíme v 
rámci možností pomoci a že u všech je stále co zlep-
šovat. Samozřejmě, že ředitelé lobují za své zájmy a 
já musím jejich požadavky přizpůsobovat možnostem 
rozpočtu,“ hodnotil akci náměstek primátorky Petr Cvik, 
který v předvánočním čase spolu s vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ilonou Nowa-
kovou poděkoval všem za práci vykonanou v prvním 
pololetí a popřál načerpání nových sil v době Vánoc.

Po proběhnuvší oficiální debatě se všichni s 
vervou pustili do kuželek a mohli neformálně pro-
brat další záležitosti.                (pp)

Setkání ředitelů škol na bowlingu

ŘEDITELÉ VÁLEJÍ: U bowlingu si ředitelé škol 
mohli povykládat o problémech, které by nejraději 
sundali jako kuželky.                 Foto: Petr Pavelka

Předškolní děti a žáci prv-
ního stupně se v reprezen-
tativních prostorách Nové 
scény Vlast sešli ve středu 
13. prosince na třetím ročníku 
soutěže Vánoční nota, kterou 
pořádá základní škola Jiřího 
z Poděbrad. Součástí sou-
těže byl i fragment výstavy 
Ohlédnutí II. dětí vedených 
výtvarnicí Zuzanou Lanzen-
dőrferovou. 

Velkolepý začátek soutěže 
patřil školnímu orchestru z 

Ve Vlasti zazněly vánoční koledy a písničkyVe Vlasti zazněly vánoční koledy a písničky
Jedenáctky. Na padesát dětí 
doprovázených orchestrem 
složeným z muzikantů z učitel-
ského sboru uvítalo přeplněný 
sál kina známými i neznámými 
koledami v lidovém i moder-
ním pojetí. Nabitým progra-
mem provázeli učitelka Míša 
Vařeková a osmák Mirek Sle-
zák, kteří si pro tento večer 
své role vyměnili.

Tři skupiny dětí z mateř-
ských školek Mateřídouška, 
Slezská a Bavlnářská beze-

sporu zaujaly všechny diváky. 
Při zpívání svých kamarádů 
si někteří školáčci i zatančili. 
Písničku Kolíbala bába čerta 
na pařezu dubovým děvčata 
dokonce i zahrála. A písnička 
„To jste ještě neviděli, jak se 
čerti ženili“ málem zůstala bez 
hudebního doprovodu, protože 
kluci si nechtěli půjčit ozvučná 
dřívka. Pomohl až zásah paní 
učitelky. Výborní byli všichni 
z nich. Přesto porota musela 
udělit hlavní cenu. Získaly ji 

děti z mateř-
ské školky 
Bavlnářská.

Ani roz-
hodování v 
dalších dvou 
k a t e g o r i í c h 
nebylo jedno-
duché. „Děti 
byly dobře 
p ř i p r a v e n é , 
někdy jen 
své udělala 
tréma,“ chvá-
lila soutěžící 
z á s t u p k y -
ně ředitele 
ze základní 
školy Jiřího 
z Poděbrad 
Táňa Janoš-
cová. V první 
kategorii žáků od prvních do 
třetích tříd zvítězila Veroni-
ka Slezáková z Jedenáctky. 
Druhý skončil Tomáš Hűner a 
třetí Adéla Příhodová, oba z 8. 
základní školy. Osmičce patřily 
i stupně vítězů ve třetí katego-
rii čtvrtých a pátých tříd. Marie 
Žipajová, Veronika Skulinová 
a Anna Klečková, takové bylo 
pořadí těch nejlepších.

Pro hosty, diváky a soutěžící 
byl připraven bohatý dopro-
vodný program. S vervou sobě 
vlastní vystoupili obyvatelé 
Nového světa v Pržně s pás-
mem adventních vyprávění a 
koled, kroužek aerobicu Míši 

Veronika Slezáková zvítězila v kategorii prvních až 
třetích tříd.             Foto: Zuzana Lanzendőrferová

Vařekové, flétnový soubor Táni 
Janošcové a folklórní soubor 
Ostravička.

„Je dobře, že nám magis-
trát města umožnil uskutečnit 
letošní ročník Vánoční noty v 
prostorách Nové scény Vlast. 
Poděkování patří sponzorům 
soutěže, paní Iloně Nowako-
vé, vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, která přijala obtížnou práci 
porotce v naší soutěži, a Aleně 
Bařinové, vychovatelce naší 
školní družiny, která vyrobila 
hlavní cenu soutěže – kera-
mický zvon,“ uzavřela Táňa 
Janošcová.  (rs)
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Nebývalou všehochutí se 
mohl pochlubit letošní vánoční 
jarmark, který se uskutečnil ve 
středu 20. prosince na nádvoří 
Základní školy Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad. 

Školní jarmark pořádaný 
každoročně žáky a učiteli z Jede-
náctky doznal v roce 2006 několi-
ka změn. „Letos jsme se rozhodli 
osamostatnit pěveckou soutěž 
Vánoční nota,“ řekla jedna z hlav-
ních pořadatelů výtvarnice Marti-
na Jakůbková. Doplnila ji její kole-
gyně Alena Bařinová: „Uvolněný 
prostor školní jídelny tentokrát 
využily učitelky prvního stupně a 
školní družiny. Připravily si pro 
malé i dospělé zájemce praktické 
ukázky vánočních zvyků a obyče-
jů.“ A tak jste se mohli pod jednou 
střechou setkat s litím olova, věš-
tírnou, výrobou vánočních svícnů 
a ozdob z vizovického pečiva. 
K tomu zazpívala děvčata pod 

Od věštírny k vizovickému pečivu a korálkůmOd věštírny k vizovickému pečivu a korálkům
vedením učitelky jazyků Renaty 
Ručkové anglické vánoční písně 
a flétnový soubor Radost Táni 
Janošcové zahrál známé koledy. 
S vystoupením se připojil i soubor 
country tanců vedený Martinou 
Pindlovou a Evou Šebestovou. 
Milou návštěvou se stali obyvate-
lé Našeho světa z Pržna, kteří s 
sebou přivezli své vlastní výrobky 
z chráněných dílen.

Ve venkovních stáncích čeka-
lo na hosty zajímavé zboží. „Letos 
jsme trochu obměnili sortiment. 
Přibyly výrobky z korálků, tašky 
zdobené ubrouskovou techni-
kou a patchworkové polštáře,“ 
vysvětlila Martina Jakůbková a 
dodala: „Samozřejmě jste tu našli 
keramiku, vánoční svícny, per-
níčky a nejrůznější ozdoby.“ Na 
jejich výrobě se podílela celá ško-
la. „Musím poděkovat především 
školní družině, všem keramickým 
a výtvarným kroužkům, učitelům 

Korálky, patchworkové polštáře, textil zdobený technikou decoupage, keramika, vánoční perníčky – to je jen zlo-
mek z množství výrobků, které si žáci společně s učiteli na jarmark na Jedenáctce připravili.  Foto: Petr Brablec
a žákům prvního stupně a za dru-
hý stupeň hlavně paní Čupové, 

která mnohdy pracné výrobky s 
dětmi připravila,“ pochválil své 

kolegy závěrem ředitel školy Jiří 
Adámek.  (rs)

ZŠ Frýdek-Místek, Lískovec, 
je známá rozsáhlými ekologic-
kými aktivitami, které jdou 
napříč vyučovacími předměty. 
Šetrně k přírodě se lze chovat 
i v rámci výtvarné výchovy.

„Projekt Ekologie v aktovce 
jsme zaměřili na výběr škol-
ních potřeb, které jsou šetrné 
k životnímu prostředí. Žáci jsou 
seznamováni s výběrem psa-
cích, kreslících a modelovacích 

Lískovecká ekologie v aktovce

potřeb, které chrání jejich zdra-
ví. Učí se poznávat bezpečný 
výrobek podle jeho řádného 
označení,“ přiblížila projekt 
Marie Stratilová.

Žáci 4. třídy ZŠ a MŠ ve Frýd-
ku-Místku, Lískovci plní aktivity 
tohoto projektu s nadšením. 
Nyní se zaměřují na alternativní 
modelovací hmoty – vizovické a 
perníkové těsto, vyráběli dokon-
ce domácí ekoplastelínu. (pp) 

ZŠ LÍSKOVEC: Ekologické aktivity lze promítnout i do výtvarné výchovy.

Do Základní školy Frý-
dek-Místek, E. Krásnohorské 
2254, chodí budoucí předško-
láci často. V době před Váno-
cemi přišly děti předškolního 
věku – budoucí prvňáčci – na 
setkávání se školou. Často si 
sice hrají na školu, ale náv-
štěva ve „velké“ škole, to je 
pro ně to pravé.

Při této akci měly děti mož-
nost seznámit se se svými 
budoucími spolužáky a postup-
ně i s novým prostředím školy. 
Pro každé dítě byl připraven 
dáreček, školáci i děti z mate-
řinky navzájem společně pro-
žili hezké chvilky. Předškoláci 
se na netradiční setkání těšili, 

Budoucí prvňáčci na návštěvěBudoucí prvňáčci na návštěvě

byli zvědaví, co je pro ně zají-
mavého připraveno. Učitelé 

věří, že děti získaly pro vstup 
do školy vhodnou motivaci. 

Na začátku září oslovil 2. ZŠ zástupce organi-
zace ADRA paní Zdeňka Sikorová s prosbou, zda 
se nechce zapojit do některé z dobrovolnických 
akcí. Zaujal zde projekt pomoci dětem z Centra 
sociální péče Siloam ve městě Žluté Vody na 
Ukrajině s názvem Děti mohou pomoci dětem. 

V dětském domově v současnosti žije 12 kluků 
a holčiček a dalších 35 dětí žijících na ulici zde 
nachází alespoň denní útočiště. Pomoc je určena 
dětem, které by jinak své dětství strávily na ulici v 
podmínkách, jež jsou pro mnohé z nás jen těžko 
představitelné. 

Celou akci jsme na naší škole dobře připravili. 
Zjistili jsme si informace o Ukrajině a přišli jsme na 
spoustu zajímavých věcí. Víte, že na Ukrajině žije 
přibližně 6 400 000 dětí školního věku? Z toho je
101 000 z nich opuštěných a přibližně 100 000 dětí 
žije v dětských domovech. Naši žáci už to vědí. Zjišťo-
vali jsme, čím vším se liší Ukrajina od naší republiky, 
nebo jsme vypátrali zajímavé informace, že ve městě 
Žluté Vody je nejvyšší výskyt tuberkulózy a úmrtnost 
je zde dvakrát vyšší než porodnost.

7. prosince jsme začali vybírat příspěvky. Mince 
i papírové bankovky přibývaly do kasičky ADRY 
s takovou rychlostí, že paní Sikorové pochyběly 

suvenýry pro všechny 
dobrovolníky. Jak se 
sama později vyjá-
dřila, ani netušila, s 
jakým ohlasem se 
akce na 2. ZŠ setká. 

Osobní poděkování 
si zasloužili Dominik 
Papřok ze 6. A a Petra 
Tomovičová ze 6. C, 
kteří přispěli 120,- Kč, 
David Mojžíšek ze 6. C, který do kasičky vložil 100,- 
Kč. Na závěr náš školní parlament akci vyhodnotil a 
zjistil, že akci podpořilo 253 žáků a zaměstnanců, 
což je téměř polovina naší školy. Celkem se poda-
řilo nasbírat úctyhodných 6 041,50 Kč. Mezi třídami 
byly nejštědřejší 7. C, jejíž příspěvek činil 560 Kč, a 
9. A, která přispěla 440 Kč.

V průběhu akce se žáci seznámili s činností 
celosvětové organizace ADRA i s aktuální situací na 
Ukrajině. Máme dobrý pocit, že jsme mohli zpříjem-
nit Vánoce našim kamarádům na Ukrajině. 

Nejkrásnější a příjemně překvapivá je skutečnost, že 
děti stále ukrývají, pod mnohdy tvrdou slupkou, dobré 
srdce, které je ochotno pomáhat druhým lidem v nouzi.Příspěvky žáků i učitelů byly odměněny drobnými suvenýry.

Jak jsme pomohli dětem na Ukrajině
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Plán zimní údržby pro zimní období 2006-2007Plán zimní údržby pro zimní období 2006-2007
Letošní zima jako by všech-

ny své síly vypotřebovala zkraje 
roku a na závěr už neměla žádný 
sněhový pozdrav. Listopadový 
poprašek byl jenom epizodní 
připomínkou, že bílé nadělení k 
našim končinám patří, ovšem od 
té doby mohou být všichni, pro 
které má bezpečnost na komuni-
kacích větší prioritu než sněhové 
radovánky, spokojeni. Zkušenost 
však říká, že ze dne na den může 
být všechno jinak. Proto dnes při-
nášíme informace o tom, jakým 
způsobem je ve Frýdku-Místku 
prováděna zimní údržba.

„Je zapotřebí, aby lidé věděli, 
že pozemní komunikace nachá-
zející se na území města Frýdku-
-Místku jsou pouze zčásti v majet-
ku a ve správě města. Páteřní 
komunikace ve městě jsou buď 
státními silnicemi nebo krajský-
mi silnicemi. Jejich údržba nám 
nepřísluší. Dále se na území 
města nachází mnoho soukro-
mých a účelových komunikací, a 
to zejména na území jednotlivých 
místních částí. Zbytek tvoří místní 
komunikace, na kterých zajišťuje 
provádění zimní údržby město, 

Město nezajišťuje zimní údržbu na státních a krajských silnicích na 
území města, kde tuto službu vykonává Správa silnic Moravskoslez-
ského kraje, středisko Frýdek-Místek. Jedná se o následující ulice:

 • ulice Hlavní, Příborská (státní silnice I/48)
 • ulici Bruzovská (krajská silnice II/473)
 • ulici Lískovecká (krajská silnice II/477)
 • ulice Revoluční, J.Opletala, tř.17. listopadu (krajská silnice II/473)
 • ulici Beskydská (státní silnice I/56)
 • část ulice Ostravská (krajská silnice III/48411)
 • ulice Na vyhlídce (krajská silnice II/477)
 • ulici Staroměstská (krajská silnice II/477)
 • ulici Slezská (krajská silnice II/477)

Provádění zimní údržby se řídí 
ustanoveními zákona o pozem-
ních komunikacích, prováděcí 
vyhláškou k tomuto zákonu a 
platným Plánem zimní údržby. 
Plán údržby zpracovává každý 
správce pozemních komunika-
cí. Plán zimní údržby místních 
komunikací zpracovává společ-
nost TS a.s. Frýdek-Místek a 
schvaluje rada města.

„Plán zimní údržby míst-
ních komunikací stanoví pořadí 
důležitosti místních komunikací, 
seznam neudržovaných míst-
ních komunikací, technologie 
provádění zimní údržby místních 
komunikací a její harmonogram 
a další organizační záležitosti,“ 
vysvětlil Miroslav Hronovský, 
vedoucí odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství.

TO BYLO NADĚLENÍ!: Rok se s rokem sešel a občané mohou hodnotit, jaká zima jim vlastně vyhovuje. 
Foto: Petr Pavelka

KALAMITA: Loni to byl skutečně extrém.    Foto: Petr Pavelka

prostřednictvím správce místních 
komunikací, společnosti TS a.s. 
Frýdek-Místek. Celkem město 
udržuje 352 kilometrů místních 
komunikací, z toho zhruba polo-
vina připadá na chodníky,“ uvádí 
náměstek primátorky Petr Cvik, 
který má dopravu ve městě na 
starosti.

Pro malý dopravní význam a 
s ohledem na ekonomické mož-
nosti města se odstraňování – 
zmírňování závad ve schůdnosti 
a sjízdnosti nezajišťuje na těchto 
úsecích místních komunikací: 

• chodníky k zadním vstupům 
do panelových domů 

• chodníky v parcích, kromě 
chodníků páteřních 

• spojovací lávka u Kolore-
dovského mostu od ulice Revo-
luční po ul. Míru 

• stará ulice Revoluční 
• ulice Dlouhá – od ulice Resslo-

va po ulici Sokolská, nezpevněný 
úsek od ulice Sokolská

• parkoviště na Olešné

Seznam neudržovaných místních komunikací
– u hrázného, parc. č. 4486/61

• parkoviště na Olešné
– u rybárny, parc. č. 4146/16

• panelová cesta Hliník, od ul. 
Emy Destinové směrem ke sklád-
ce Válcoven plechu, parc. č. 5193 

• nezpevněná cesta k cihelně 
a k azylovému domu, parc. č. 
3915, k.ú. Místek 

• nezpevněná cesta do 
zahrádkářské kolonie Hliník, 
parc. č. 3918, k.ú. Místek 

• Lískovec Kavčonky – ces-
ta od transformátoru po hřiště, 
parc. č. 4130, k.ú. Lískovec 

• Hájek točna – cesta z toč-
ny autobusů MHD ke studánce, 
parc. č. 4761, k.ú. Lískovec 

• Panské Nové Dvory – cesta 
u Pětroše od Černé cesty, parc. 
č. 6138 a cesta u pana Chromce 
od Černé cesty, parc. č. 6114/1 
vše k.ú. Frýdek 

• spojka mezi ulicemi Mikolá-
še Alše a ulicí Na Výsluní, parc. 
č. 6383, k.ú. Frýdek 

• nezpevněný úsek ulice Na 
Výsluní, (k Ranči) parc. č. 6205 
a 6288, k.ú. Frýdek 

• spojka mezi ulicemi Svato-
plukova a Přemyslovců, parc. č. 
3185, k.ú. Frýdek 

• Skalice – cesta od země-
dělského družstva po kostel 
– kolem lesa, parc. č. 1401/2 a 
1470/3, k. ú. Skalice 

• Skalice – cesta k panu Sklářovi, 
parc. č. 1393 a č.p. 321, k.ú. Skalice 

• Skalice – cesta k paní Hlos-
tové, od domu č.p. 57, po čp. 12, 
parc. č. 1381/12, k.ú. Skalice 

• Skalice – cesta k panu Ptáč-
kovi, od státní silnice po dům 
č.p. 345, parc. č. 774/5, k.ú. 
Skalice 

• Skalice - Příčnice, parc.č. 1401/1

• Skalice pod vodojemem 
– od pana Bučka čp. 150 po pilu, 
parc.č. 1470/3

• Skalice, nad školou cesta od 
státní silnice k myslivecké chatě

• Skalice, Na Kamenci, parc.
č. 1464/2 a 962/1 (k.ú. Skalice)

• Lysůvky – Na Dolinách – od 
kostela po státní silnici I/48, parc. č. 
512, 118/1 a 118/2, k.ú. Lysůvky 

• Lysůvky, spojnice státní silni-
ce a ulice Hraniční (cesta s VO) 
od domu čp. 1584 po dům čp. 47

• Lysůvky, ulice od Fr. Proko-
pa k lesu, parc.č. 388/1 a 389

• Riviéra, panelová spojka 
kolem „vagonu“ od 28. října k 
hospodě U Žida 

• spojka od Okresního archi-
vu po Domov důchodců podél 
tenisových kurtů 

• ulice Na Půstkách v celé délce 
• ulice K. Světlé v celé délce 
• panelový chodník od ul. 

Revoluční po vyústění na ul. 
Zámecká 

• ulice Foglarova od domu č.p. 
890, parc. č. 3049, k.ú. Místek

• chodník podél silnice 
III/4843 ve Skalici, kromě úseku 
chodníku před školou

• chodník podél silnice III/ 4846 
v Chlebovicích – směr Staříč

• chodník podél silnice III/ 4849 
v Chlebovicích – směr Palkovice 

• Chlebovice, ulice Ke stu-
dánce jen po dům č.p. 87 pro-
vést, zbytek neudržovat

• Chlebovice, cesta do chato-
viště pod lesem, parc. č. 992

• Chlebovice, cesta kolem p. 
Kozelského, od domu č.p. 88 po 
dům č.p. 242

• Lískovec, cesta u Mokasu 
od zahrádek (mezi ploty) po 
nový mostek
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„I místní komunikace zařaze-
né do seznamu neudržovaných 
komunikací se ovšem v zimním 
období udržují. Neřídí se ale 
ustanoveními platného plánu 
zimní údržby, udržují se mimo 
pořadí, až poté, co je zajištěna a 
provedena zimní údržba místních 
komunikací podle plánu zimní 
údržby,“ řekl Miroslav Hronov-
ský, který upozorňuje, že podle 
důležitosti místních komunikací 
jsou určeny časové lhůty, během 
kterých na nich musí správce 
místních komunikací provést tzv. 
první zásah. „To neznamená, že 
v tomto časovém limitu musí být 
na těchto místních komunikacích 
zcela odstraněn sníh nebo led. 
Správce místních komunikací má 
totiž ze zákona a v souladu s plá-
nem zimní údržby zmírnit závady 
ve schůdnosti a sjízdnosti míst-
ních komunikací, čímž se myslí 
provedení posypu místní komuni-
kace, proplužení místní komuni-
kaci a podobně,“ upozorňuje.

Bezpečnost na komunikacích 
ve městě neleží zcela na bedrech 
radnice. Ze zákona o pozemních 
komunikacích vyplývá povinnost 
pro majitele nemovitostí přiléhají-
cích k chodníkům zajišťovat zimní 
údržbu těchto chodníků. V záko-
ně o pozemních komunikacích, 
paragraf 27, odst. 4, se přímo 
uvádí: „Vlastník nemovitosti, která 
v zastavěném území hraničí se 
silnicí nebo s místní komunikací, 
odpovídá za škody, jejichž příči-
nou byla závada ve schůdnosti 
na přilehlém chodníku, která 
vznikla znečištěním, náledím 

nebo sněhem, pokud neprokáže, 
že nebylo v mezích jeho možností 
tuto závadu odstranit (zmírnit)“. 
Stejně tak majitelé nemovitostí 
přiléhajících k chodníkům ručí za 
škody vzniklé pádem tzv. ram-
pouchů ze své nemovitosti na 
přilehlý chodník nebo komunikaci. 
„Majitelé nemovitostí se této své 
povinnosti nemůže zbavit tím, 
že na chodník nebo silnici umístí 
zátarasy s upozorněním Pozor, 
padá sníh, Pozor, padá led a 
podobně. Nehledě na to, že osa-
zení jakýchkoliv zátarasů, zábran, 
upozornění na chodník nebo 
silnici nelze umístit bez povolení 
příslušného silničního správního 
úřadu,“ varuje Hronovský.

Zimní údržba je jednou ze 
stěžejních priorit vedení města, 
a proto je ustanoven Štáb zimní 
údržby, schválený radou města, 
který zasedá během zimního 
období v odůvodněných případech 
a usměrňuje způsob provádění 
zimní údržby místních komunikací. 
„Kalamitní stav v souladu se záko-
nem o pozemních komunikacích a 
v souladu s platným Plánem zimní 
údržby je vyhlašován mou osobou 
v případě, kdy správce pozemních 
komunikací není schopen prová-
dět zimní údržbu ve stanovených 
časových lhůtách a rozsahu 
– z důvodu intenzivního sněžení, 
vzniku plošně rozsáhlého náledí, 
vzniku extrémních povětrnostních 
podmínek a podobně,“ sdělila pri-
mátorka Eva Richtrová. Vyhlášení 
kalamitního stavu má ty důsledky, 
že pro správce pozemních komu-
nikací pak neplatí časové lhůty pro 

zmírňování závad ve sjízdnosti a 
schůdnosti místních komunikací 
dle plánu zimní údržby, a to až do 
doby odvolání kalamitního stavu. 
„Proto se kalamitní stav vyhlašuje 
pouze ve výjimečných případech, 
aby se v konečném důsledku 
nejednalo o opatření pro občany 
nevýhodné,“ podotýká primátorka.

Pro účely zimní údržby se rozu-
mí zimní období doba od 1. listo-
padu do konce dubna. Toto obdo-
bí je naplánováno do nejmenších 
detailů, s plánem služeb a mecha-
nismů po celých 24 hodin. Silnice 
se ošetřují podle stanoveného 

pořadí důležitosti. „První v pořa-
dí jsou pochopitelně rychlostní 
a sběrné místní komunikace s 
hromadnou veřejnou dopravou 
a s linkovou osobní dopravou, 
příjezdové místní komunikace ke 
zdravotnickým zařízením a další 
významné místní komunikace. 
Ty jsou ošetřeny od jedné do čtyř 
hodin,“ uvedl náměstek primátor-
ky Petr Cvik. Po těchto dopravních 
prioritách přicházejí postupně 
na řadu důležité obslužné místní 
komunikace (12-48 hodin) a na 
konci, jak jsme již zmínili, ne-
udržované místní komunikace, na 
nichž není třeba vykonávat zimní 
údržbu z důvodu dopravní bezvý-
znamnosti. Zvýšená pozornost na 
vozovkách je věnována nebezpeč-
ným stoupáním a klesáním, křižo-
vatkám, autobusovým zastávkám, 
zatáčkám a těmto komunikacím: 
autobusové stanoviště Frýdek, 
autobusové stanoviště Místek, 
autobusové stanoviště VP, ul. 
Horní, ul. Olbrachtova, ul. Dlouhá, 
ul. Míru, bývalá panelovka k Hájku, 
Lískovec – k Sedlištím, ul. Jirásko-
va, ul. Střelniční, ul. Husova, ul. E. 
Krásnohorské, Černá cesta, ul. Na 
Vyhlídce, rampy z E7, železniční 
přejezd ul. Sadová, Skalice – od 
kulturního domu na Kamenec, 
Chlebovice – okolo kostela.

Chodníky s největší priori-
tou mají závady ve schůdnosti 
odstraňovány do tří hodin, další 
v rozmezí 18-48 hodin.

„Při výkonu zimní údržby 
používáme takové technologie, 
které nejlépe vyhovují místním 
podmínkám a pořadí důležitosti 
vozovky nebo chodníku. Sledu-
jeme předpověď počasí a hlídá-
me vývoj teploty v jednotlivých 
lokalitách pomocí teplotních 
čidel, které jsou instalovány 

na osmnácti místech a jejich 
výsledky jsou přenášeny do PC 
systému dispečera zimní údržby. 
Na základě těchto informací se 
rozhoduje o vhodné alternativě 
zásahu. Obecně se s odklízením 
sněhu začíná v době, kdy vrst-
va dosáhne tří centimetrů. Při 
trvalém sněžení se odstraňování 
opakuje a s posypem se začíná 
až po odstranění sněhu,“ vysvět-
lil technologii údržby ředitel TS 
a.s. Jaromír Kohut. Ten již dříve 
přes zpravodaj avizoval novinku, 
která po zkušenostech z posled-
ní drsné zimy je připravena jako 
alternativa, která může vyřešit 
extrémní situace. „Jedná se o 
blokové čištění ve vybraných 
zvlášť exponovaných oblastech 
na území města, které se vyhlá-
sí, pokud na komunikaci již není 
prostor pro vyplužený sníh a sníh 
znemožňuje další údržbu a prů-
jezdnost,“ vysvětlil ředitel Kohut. 
V dané lokalitě bude umístěno 
přechodné dopravní značení 
„Zákaz zastavení“ s dodatkovou 
tabulkou kterého dne a hodin se 
omezení týká, vždy minimálně 
dva dny před zahájením samot-
ného čištění a vždy na základě 
pokynu kalamitního štábu. (pp)

Plán zimní údržby pro zimní období 2006-2007Plán zimní údržby pro zimní období 2006-2007

ÚDRŽBA CHODNÍKŮ: TS a.s. využívá různé mechanismy.     Foto: Petr Pavelka

POVINNOST VŠECH: O zimní údržbu se musí postarat také majitelé nemovitostí.    Foto: Petr Pavelka

Další informace lze získat 
na internetových
stránkách města

www.frydekmistek.cz,
internetových stránkách 

správce místních komunikací
www.tsfm.cz.

Během zimního období lze 
informace získat i na

dispečinku zimní údržby,
tel. 558 434 626,

558 432 649.
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Na pobočkách Beskyd-
ského informačního centra 
můžete získat další, zimní 
vydání Beskydy Tourist Info. 
Na 48 stranách zde najdete 
spoustu užitečných informa-
cí, jak se dá příjemně strávit 
čas v beskydském regionu.

Tři subjekty zprostředková-

Zimní Beskydy Tourist Info
vající informace turistům zno-
vu spojily síly a výsledkem je 
informačně bohatý zpravodaj, 
v němž najdete tipy z Těšín-
ských Beskyd, z Valašska i z 
centrální části Beskyd, včetně 
Frýdku-Místku. Významná část 
je věnována stále oblíbenějšímu 
snowboardingu, v užitečných 

tabulkách jsou setříděny údaje 
o skibusech, lyžařských stře-
discích a službách pro lyžaře. 
Nechybí kalendárium akcí a kam 
se mohou lidé vydat po lyžování. 
Kompletní informace pro zimní 
období vyšly nákladem 25 tisíc 
kusů a jsou k dispozici zdarma 
na informačních centrech.  (pp)

Sdružení Euroregionu 
Beskydy vzniklo v roce 2000, 
takže k roku 2007 může 
vzhlížet k jako numerologic-
ky velmi zajímavému. Také 
viceprezident sdružení Petr 
Rafaj naznačuje, že se sku-
tečně může jednat o šťastný 
rok, protože z Evropské unie 
by měly přitéct finanční pro-
středky ve větších objemech.

„Nehovořil bych o příštím 
roku zrovna jako o přelomo-
vém, ale úspěšný by být mohl, 
protože by konečně mohly 
dostat zelenou velké rozvojové 
projekty, které jsou nachystá-
ny, ale prozatím se nemohly 
realizovat. Rozdělení financí 
zatím není přesně známo, ale 
my budeme usilovat o jejich 
získání všemi formami, aby-
chom využili potencionálu, kte-
rý sdružení má,“ uvedl frýdec-

Sedmý rok Euroregionu
by mohl být zajímavý

ko-místecký radní Petr Rafaj.
Euroregion Beskydy na čes-

ké straně zastupuje Region 
Beskydy, který má své sídelní 
místo ve Frýdku-Místku. Zde je 
také nabízena zdarma materiál-
ní i poradenská podpora veške-
rým snahám o získání finančních 
prostředků zejména z programu 
Interreg IIIA, který je určen pro 
přeshraniční spolupráci se Slo-
venskem a Polskem.

„Věřím, že šance na profi-
nancování důležitých projektů 
nepromarníme, ve Frýdku-Míst-
ku máme tu výhodu, že obsazení 
radnice zůstalo stejné a můžeme 
kontinuálně navazovat na dřívěj-
ší snahy. V Regionu Beskydy 
ovšem máme i spoustu nových 
starostů, kterým chceme co nej-
dříve vysvětlit cíle sdružení, aby 
se mohli k naší aktivitě připojit,“ 
uzavřel Petr Rafaj.  (pp)

Město Frýdek-Místek jako 
sídelní město sdružení Regi-
on Beskydy podpořilo projekt 
Zlepšení informačních toků v 
Regionu Beskydy, který vznikl 
v rámci projektu INTERREG IIIA 
Česká republika – Slovensko.

Projekt si klade za cíl informo-
vat o možnostech v oblasti ces-
tovního ruchu a přinést komplex-
ní informace o dění v regionu, 
zejména v oblasti kultury, spor-
tu, společensko-politických udá-
lostí, ekologických aktivit a dění 
v sousedních regionech. „Děje 
se tak prostřednictvím lokálního 
televizního vysílání, které šíříme 
prostřednictvím internetové sítě 
i v rámci programu TV Prima,“ 
přiblížil Televizní portál Regionu 
Beskydy, jehož obsah je vysílán 
každou středu od 7:20 do 7:40 
na TV Prima jako Beskydský 
magazín, předseda Regionu 
Beskydy Petr Rafaj. Ten je coby 
poslanec členem mediální komi-
se a klasické lokální televizní 

Region se zviditelňuje televizí
vysílání v beskydském regionu 
postrádal. „Hlavně proto, že 
jsem přesvědčen o tom, že se 
v našem regionu děje spous-
tu zajímavých akcí, za kterými 
vidím vždy velké úsilí organizá-
torů a často bohužel i neade-
kvátní odezvu na jejich snažení. 
Zlepšením propagace přes tele-
vizní médium je můžeme dobře 
zviditelnit a přispět k tomu, že se 
budou opakovat a zdárně rozví-
jet. Cílem projektu je zrychlení 
a zkvalitnění toků informací a 
upevnění přeshraničních vazeb,“ 
shrnul hlavní přínos projektu, 
který podpořila Evropská unie.

„Město Frýdek-Místek je a bude 
dáváno do souvislosti s automo-
bilkou v nošovické průmyslové 
zóně, a i proto jsme rádi, že máme 
prostor ukazovat, co skutečně již 
dnes náš region nabízí lidem, kteří 
zde žijí, i těm, kteří k nám přijíždějí 
za krásou Beskyd,“ doplnila jej 
primátorka Frýdku-Místku Eva 
Richtrová.  (pp)

Beskydské informační centrum slavilo
Beskydské informační cen-

trum před Vánocemi oslavilo 
plné desetiletí své existence. Za 
tu dobu poskytlo radu či infor-
mace tisícům klientů, kteří zde 
zavítali. Slavilo se na místecké 
pobočce na náměstí Svobody 
se zajímavým programem. 

Nahodilí návštěvníci i pozva-
ní hosté měli například možnost 
degustace nového likéru Bes-
kydy, který na popud sdružení 
Region Beskydy a Beskydské-
ho informačního centra vyrábí 
Likérka Kwaczek. Likér Beskydy 
se vyrábí z osmnácti bylin, domi-
nantní je heřmánek římský. Má 
reprezentovat Beskydy a nabíd-
nout turistům specifický suvenýr. 
„Je výborný, lahodný, asi jej 
vezmu do parlamentu, třeba to 
pak se sestavováním vlády půjde 
snadněji,“ vtipkoval předseda 
Regionu Beskydy Petr Rafaj, kte-
rý se nechal slyšet, že by v Bes-
kydech rád potkal pejska ve stylu 
bernardýnů, kteří ve Švýcarsku 
nabízejí v soudku rum.

Dalším slavnostním okamži-
kem po křtu likéru byla autogrami-
áda profesora Jaroslava Vencál-
ka z Ostravské univerzity, který 
představil svou knihu Moravsko-
slezský kraj – Genius loci. Profe-
sor patří mezi ty, kteří se o všem 
chtějí přesvědčit sami, a proto 
sám mapuje a dokumentuje nej-
různější údaje. „Krajinu je nutno 
znát, a to nejen z literatury. Je 
nutné mít data a statistické úda-

je, ale také mít krajinu projitou a 
v neposlední řadě k ní mít vztah,“ 
svěřil recept na psaní podobných 
publikací Jaroslav Vencálek. V 
jeho knize, která je pravdivým 
pramenem prýštícím z Beskyd, se 
například dozvíte, že z hornino-
vého složení Beskyd vyplývá, že 
jejich schopnost zachycovat vodu 
je poměrně malá. Autor knihu 
sepisoval rok a je druhou svého 
druhu, předtím se Vencálek věno-
val Zlínsku. Zabývá se atraktivním 
tématem, zachycuje dlouhodobé 
působení člověka v krajině. „Je 
určena každému, kdo se zabývá 
regionálním rozvojem, jedinečná 
rozsahem a pravdou, která je v 
ní obsažena,“ zhodnotil ji Richard 
Žabka, ředitel Beskydského infor-
mačního centra. Vydání této publi-

kace jako užitečný počin kvitovala 
rovněž primátorka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová. „Věřím, že knížka 
bude mít brzy bratříčka nebo 
sestřičku,“ doufá primátorka, že 
podobné naučně populární litera-
tury bude přibývat. 

Představení knihy, která potěší 
lidi, co mají vztah k Beskydám, 
místní rodáky i turisty, zapadlo 
do scénáře oslav dokonale. Ale 
ohlíželo se i za uplynulými dese-
ti lety. „V cestovním ruchu se 
udělalo za poslední roky hodně. 
Beskydy byly před deseti lety 
velmi zaostalé, mnoho se změnilo 
a jsme rádi, že k tomu přispívá i 
Beskydské informační centrum,“ 
uvedl projektový manažer Bes-
kydského informačního centra 
Milan Anděl.  (pp)

KŘEST LIKÉRU: Beskydy konečně mají i lahvinky, které jsou 
milým suvenýrem.   Foto: Petr Pavelka

Jak na granty v cestovním ruchuJak na granty v cestovním ruchu
BESKYDY – Centrum Regio-

nu Beskydy – středisko přeshra-
niční spolupráce připravilo v hor-
ském hotelu Montér na Ostravici 

seminář o stavu cestovního ruchu 
v Regionu Beskydy v rámci pro-
jektu Interreg IIIA CZ-PL. 

Na úvod předseda Regionu 
Beskydy a frýdecko-mís-
tecký radní Petr Rafaj 
přivítal všechny přítomné 
starosty, a protože se 
jednalo o první akci po 
volbách, plnila po pracovní 
části také funkci poznáva-
cí, aby se navázaly nové 
vzájemné kontakty. Ředi-
tel Beskydského informač-
ního centra Richard Žabka 
seznámil s činností, která 
už se několik let zdaleka 
neomezuje jen na Frýdek-
-Místek. Pobočky centra 
vznikly v dalších obcích v 
Beskydech a i ony využíva-
jí nové produkty a poskytují 

stále kvalitnější služby turistům. 
„Co mě nejvíce těší, rozjel se nám 
průmysl se suvenýry, ať už to jsou 
keramické výrobky, medové perní-
ky, trička nebo jiné dárkové před-
měty s beskydskou tématikou. 
Chceme navázat na letošní Bes-
kydské Veselé léto, protože máme 
pocit, že by si Beskydy zasloužily 
více větších kulturních akcí, osvěd-
čily se trhací mapy a v poslední 
době se zdárně rozvíjí spolupráce 
s Chorvatskem,“ vyjmenoval ředi-
tel stěžejní body činnosti. 

Prostor dostala i polská strana, 
která zdůrazňovala nutnost spo-
lečné práce na značce Beskydy. 
„Jsme dostupným regionem v 
centru Evropy. Máme dobrou 
gastronomii, bohatou faunu, 
flóru, lesy, hory, folklór či léčivé 
prameny. Chceme, aby tourope-

rátoři nabízeli Beskydy stylem, že 
jeden den budou turisté pít pivo 
v Čechách a další den vyrazí na 
Slovensko nebo do Polska. Máme 
podobné reálie, kulturu, jazyky, a 
proto i velkou šanci na zisk financí 
z Evropské unie. Musíme nabízet 

SETKÁNÍ REGIONU BESKYDY: Obce ví, že musí v oblasti turistic-
kého ruchu spolupracovat.  Foto: Petr Pavelka

Beskydy bez hranic,“ nabádal 
Piotr Tatara. V další debatě byla 
řeč o trendech, které souvisí se 
stárnoucí populací, jež dokáže 
vyplnit mimosezonní termíny a 
orientuje se na cestování spojené 
s péčí o jejich zdraví.  (pp)EXMINISTR JAKO HOST: Předseda Regi-

onu Beskydy Petr Rafaj s exministrem Rad-
ko Martínkem.  Foto: Petr Pavelka
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Chcete ve zpravodaji představit svůj tým?
Domluvte si prezentaci s redaktorem Petrem Pavelkou

na tel. čísle 603 249 743.

Nejmladší fotbalisté Frýd-
ku-Místku sbírají na halových 
turnajích jeden úspěch za 
druhým. Z mezinárodního 
halového turnaje v Brumově 
si dovezli pohár za první mís-
to a ocenění pro nejlepšího 
hráče turnaje.

Benjamínci fotbalového klubu 
Fotbal Frýdek-Místek na mezi-
národním halovém turnaji v Bru-
mově navázali na své dosavadní 
halové úspěchy. Svěřenci trenéra 
Josefa Ostráka bojovali o příčky 
nejvyšší v konkurenci osmi mužs-
tev. Hrálo se systémem každý 

Přípravka ročníku 99 v hale válí
s každým ve dvou čtyřčlenných 
skupinách. Ve skupině A byl 
společně s domácím Brumovem 
A ještě tým Tescoma Zlín, FC 
Vítkovice a slovenský AS Tren-
čín. V „B“ skupině bojoval Frý-
dek-Místek a vstup do turnaje se 
povedl – další domácí tým prohrál 
4:1 po dvou brankách Ostráka a 
zásazích Dryáka se Smítalem. 
Střetnutí se slovenskou Dubnicí 
bylo vypjatější, ale znovu skončilo 
výhrou, 2:0 po gólech Ostráka a 
Sojky. Tím byl zajištěn postup do 
finálové skupiny, ale ještě čekal 
souboj s Baníkem Ostrava. „Utká-

ní s Baníkem bylo pro nás velice 
smolné. Prohráli jsme jej 1:2, ale 
to si vstřelili kluci dva vlastní góly. 
Za nás byl úspěšný Matěj Sojka,“ 
nevracel se k tomuto duelu rád 
trenér Ostrák, zvlášť když se tato 
prohra započítávala do dalšího 
průběhu. Frýdek ovšem doká-
zal zdolat slovenský AS Trenčín 
zásluhou gólu Adama Mrkvičky 
a jednogólové vítězství přidal i s 
Vítkovicemi, když se trefil Rosti-
slav Baďura. Pak už jen zbývalo 
bouřlivě fandit Slovákům, aby 
okradli o body ostravský Baník. 
Ten nakonec podlehl Trenčínu 

vysoko 1:5, což posunulo Frýdek-
-Místek do čela tabulky. Prvenství 
bylo umocněno individuální trofejí 

Tomáše Ostráka, který získal 
ocenění pro nejlepšího hráče 
celého turnaje. (pp)

Sokol Frýdek-Místek se 
naposledy představil domá-
címu publiku v základní části 
soutěže a vítězstvím nad silnou 
Slavií Praha se rozloučil důstoj-
ně, zajistil si umístění v elitní 
čtyřce a tím i atraktivní soupeře 
v nadcházející části soutěže.

Domácí byly oproti celku vice-
mistryň lepší ve všech směrech, 
konečně se dařilo celému týmu, a 
tak Frýdek-Místek získal v sezo-
ně první skalp někoho ze silné 
trojky. „Vítězství bylo zasloužené,
i když překvapivé. Dostali jsme 
se mezi první čtyři, čímž jsme 
splnili první postupný cíl. V další 
fázi bychom chtěli nehrát pod-
řadnou úlohu a vybojovat co 
nejlepší pozici do závěrečných 

Sokol znovu v elitní čtyřce
Frýdek-Místek - Slavia 3:0 (22, 20, 21)
Brno - Frýdek-Místek 3:0 (22, 23, 14)

MAJÍ SPLNĚNO: Sokol Frýdek-Místek se znovu dokázal dostat mezi 
nejlepší čtyři celky extraligy.  Foto: Petr Pavelka

bojů,“ hodnotil Jiří Zaoral, před-
seda volejbalového oddílu.

Poslední 14. kolo už nemohlo 
mnoho změnit a Sokol Frýdek-
-Místek proti lídrovi soutěže nezís-
kal ani set, i když v prvních dvou 
neprodal svou kůži lacino a byl 
docela vyrovnaným soupeřem. 
Úřadující mistryně republiky se 
loučily vítězstvím 3:0 a potvrdi-
ly svou suverenitu. Sokol končí 
základní část s dvoubodovým 
náskokem před Olomoucí a Pře-
rovem, o další bod zpět je Ostra-
va. Mezi těmito celky se rozhodne 
o soupeři, který proti Frýdku-Míst-
ku půjde z druhé čtyřky. Než však 
nasazení soupeřů vykrystalizuje, 
odehrají mezi sebou jednotlivé 
čtyřky ještě šest zápasů.  (pp)

Již podruhé hostila nová 
sportovní hala ZŠ na ulici 
Pionýrů ve Frýdku-Místku Mis-
trovství republiky TEAMGYM 
JUNIOR 2006. Školní sportovní 
klub při základní škole Jiřího z 
Poděbrad si po loňském úspě-
chu pořadatelství závodu v 
sobotu 9. prosince zopakoval. 

Na mistrovství republiky přije-
ly týmy z favorizovaného Třebí-
če, Bělé pod Bezdězem, Opavy 
a domácího Frýdku-Místku. Sou-
těžilo se ve třech kategoriích – 
mladší a starší žáci a dorost. Na 
gymnasty čekaly tři disciplíny: 
pódiová skladba, akrobatické 
řady a přeskok na trampolíně. 

„Soutěže Teamgym jsou v 
současné době velmi populární,“ 
uvedla trenérka družstva Třebí-
če a zároveň i rozhodčí Eliška 
Klinerová a vysvětlila: „ Klasická 
gymnastika je individuální sport 
a spousta dětí by se v něm neu-
platnila. V Teamgymech soutěží 
dvanáctičlenná družstva, je to 
týmová práce a uplatní se i slab-
ší děti. Navíc jsou Teamgymy 
divácky mnohem zajímavější.“ 

„Je dobře, že se v prostředí nové 
sportovní haly podařilo mistrovství 
republiky úspěšně zopakovat,“ 
chválil organizátory vedoucí oddě-
lení mládeže a tělovýchovy magis-
trátu města Milan Brzý a doplnil 
své dojmy ze soutěže: „Zdá se 
mi, že vhodná volba hudebního 
doprovodu dodává jednotlivým dis-
ciplínám atmosféru, dramatičnost a 
diváckou atraktivitu.“

Kromě děvčat se na soutěži 
objevily i chlapecké týmy. „Letos 
soutěží poprvé naši mladší žáci 
a přijelo i smíšené družstvo z 
Opavy, Englišova,“ řekla trenérka 
Frýdecko-Místeckých Pavla Raš-
ková. Doplnila ji trenérka chlapců 
Petra Bařinová: „Kluci předvedli 
svou první pódiovku, snažili se a 
bojovali. Dneska byli úplně nejlep-
ší v životě. Bojovat s děvčaty není 
jednoduché, mají ke sportu jiný 
přístup a estetické cítění.“ Jako 
pozitivní vidí vystoupení chlapců i 
J. Varadínek z TJ VP Frýdek-Mís-
tek: „Sám jsem kdysi gymnastiku 
dělal a všiml jsem si, že jeden z 
chlapců byl opravdu vynikající. 
Na Jedenáctce jsou vůbec dobré 

Gymnastické týmy z celé republiky 
soutěžily znovu ve Frýdku-Místku

Stříbrným gymnastkám vedeným trenérkou Pavlou Raškovou uteklo 
zlato o desetiny bodu.  Foto: Zuzana Lanzendőrferová
podmínky pro sport, jsou tam dvě 
tělocvičny a bazén, což je důležité 
pro regeneraci organismu.“ 

Závody byly dramatické. Na 
každém kroku bylo cítit napětí 
mezi favorizovanými družstvy 
Frýdku-Místku a Třebíče. Frý-
decko-Místeckým nakonec zlato 
v obou žákovských kategoriích 
uteklo o desetiny bodu a Třebíč 
dvakrát stanul na stupních vítězů. 
Trenérka mladších žákyň Alena 
Bařinová uvedla: „Děvčata měla 
novou pódiovou skladbu, kterou 
nacvičovala teprve tři měsíce. 
Náš tým se také omladil, několik 
děvčat odešlo na druhý stupeň.“

Starší žákyně byly pro diváky 
nejatraktivnější. „Povedla se jim 
pódiová skladba a akrobatické 
řady jsme měli absolutně nejlepší 
ze všech družstev,“ chválila děv-
čata trenérka Pavla Rašková a s 
hořkostí v hlase dodala: „Nejen 

podle mého názoru nám rozhod-
čí podcenili trampolínu. Nejsem 
spokojená s jejich verdiktem. 
Ale gymnastika je sport, který se 
nedá přesně změřit.“

Celkově však byli Pavla Raško-
vá i ředitel pořádající základní školy 
Jiřího z Poděbrad Jiří Adámek s 
průběhem závodu velmi spokojení: 
„Letošní ročník byl mnohem klid-
nější jak v tréninku, tak i v závodě. 
Věděli jsme, co nás čeká. Zřetelně 
byla vidět zodpovědná příprava 
všech závodníků. Velkou pomocí 
pro nás byla podpora TJ VP, naší 
mateřské Jedenáctky a 6. ZŠ, kte-
rá poskytla velmi kvalitní všestran-
né zázemí v nové sportovní hale. 
Také bychom se neobešli bez 
rodičů, kteří pomáhali se složitým 
odvozem nářadí a jeho instalací na 
ploše. A v neposlední řadě musíme 
poděkovat i sponzorům za finanční 
a materiální dary.“  (rs)

K poslednímu mistrovské-
mu zápasu v roce 2006 přijeli 
do Frýdku-Místku hokejisté 
Kopřivnice, kteří potvrdili, 
že je konec roku nezastihl v 
příliš dobrém rozpoložení. 
Odvezli si dvouciferný příděl.

Leccos naznačilo už to, že 
skóre domácí poprvé změnili při 
vlastním oslabení. Utkání však 
bylo vyrovnané až do stavu 3:3. 
Tehdy Martina Febera vystřídal v 
brance Lukáš Smetana. Divoká 

Hokejisté se loučili úspěšně
HC Frýdek-Místek – HC Kopřivnice 10:5 (4:3, 4:2, 2:0)

přestřelka však pokračovala, hosté 
živili šance na úspěch až do stavu 
7:5. Vytouženou desítku, o kterou 
si samozřejmě skandovalo i pub-
likum, se podařilo dát těsně před 
koncem, raritou však jsou spíše 
čtyři góly při vlastním oslabení, což 
svědčí o tom, že s obrannou fází si 
Kopřivničtí příliš hlavu nelámali.

Klub věří, že Frýdek-Místek 
dokáže na výhru navázat po 
novém roce, hokejisté začínají 6. 
ledna v Horním Benešově. (pp)

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – LEDEN 2007
Středa 3. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Sobota 6. 1. 08:30 – 09:30  veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 7. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Středa 10. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Sobota 13. 1. 08:30 – 09:30  veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 14. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Středa 17. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Sobota 20. 1. 08:30 – 09:30  veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 21. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Středa 24. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Sobota 27. 1. 08:30 – 09:30  veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 28. 1.  16:00 – 17:30  veřejné bruslení
Středa 31. 1.  16:00 – 17:30 veřejné bruslení
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Ulice Husova a Jeronýmova 
se kříží u evangelického kos-
tela ve frýdecké části. Nejen 
to mají společné. Život Jana 
Husa i Jeronýma Pražského 

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (28.)

ULICE JERONÝMOVA: Další jméno, které skončilo upálením.
Foto: Petr Pavelka

ULICE HUSOVA: S dominantou evangelického kostela. Foto: Petr Pavelka

byl ukončen smrtí upálením v 
Kostnici.

Český náboženský reformátor 
Jan Hus se narodil asi r. 1371. 
Roku 1396 se stává na pražské 

univerzitě mistrem svobodných 
umění. Později zvolen děkanem 
fakulty artistické (svobodné umě-
ní) a vysvěcen na kněze. Dekre-
tem kutnohorským z r. 1409 upra-
vuje Václav IV. poměr hlasů na 
pražské univerzitě ve prospěch 
Čechů, což bylo vítězstvím i pro 
Jana Husa a jeho přítele Jero-
nýma Pražského, rovněž mistra 
svobodných umění. 

Jeroným Pražský (původně 
Jeronym) toužil po poznání Wiklifo-
va díla, které pak doporučoval „pil-
ně studovati“ studentům navzdory 
stanoviskům, které hlásala uni-
verzita. Roku 1410 byly spáleny 
Wiklifovy knihy a poté Hus dán do 
klatby. Král Václav IV. usiloval o 
smír mezi Husem a arcibiskupem. 
V roce 1412 však Husův spor s 
církví kvůli odpustkům sílil. Jero-

ným podporoval mínění Husovo 
svou skvělou výmluvností. 

V roce 1412 se Jan Hus jako 
vyhnanec uchýlil na venkov, kde 
pracoval na svých teologických 
spisech. V říjnu 1414 odjíždí do 
Kostnice a měsíc nato je zde 

zatčen a uvězněn. I přes ochranný 
glejt krále Zikmunda byl odsouzen 
k smrti upálením za kacířství. Trest 
vykonán 6. července 1415. O rok 
později stejně jako Hus kráčel k 
hranici Jeroným. I on měl na hlavě 
kacířskou čepici. Anna Nováková

Ve Frýdku-Místku bylo k 31. 
12. 1996 přihlášeno k trvalému 
pobytu 63 879 osob. 

Matrika evidovala 1 097 naro-
zených dětí ve frýdecko-místecké 
nemocnici. Z celkového počtu se 
stalo občany města 255 děvčat a 
292 chlapců. 

Ve věku nedožitých 101 let 
zemřel v květnu nejstarší občan 
Frýdku-Místku Bohumil Pokluda. V 
prosinci 1896 oslavil sté narozeni-
ny Josef Palička, jeden z posled-
ních legionářů v České republice. 

Nemocnice ve Frýdku-Místku 
zaměstnávala v prosinci 1996 
120 lékařů a 504 ostatních zdra-
votnických pracovníků. Lůžkový 

O čem psali kronikáři před deseti lety
Několika střípky z kroniky města se rozloučíme s historií roku 1996

fond představoval 585 lůžek.
Poliklinika Frýdek-Místek byla 

do 31. května 1996 státním zdra-
votnickým zařízením. Od 1. června 
ji zprivatizovala společnost Poliklini-
ka-Místek, s. r.o., se 35 společníky. 

Začátkem roku 1996 mizí 
název podniku Teplo. Na jeho 
místě vznikl privatizovaný pod-
nik s názvem Distep. Největšími 
zaměstnavateli byly Válcovny 
plechu , a. s., s 3 000 zaměst-
nanci a Slezan, a. s., se 2 500 
zaměstnanci. Ve Frýdku-Místku 
bylo registrováno 3 676 soukro-
mých podnikatelů. Úřad práce 
evidoval ve městě 1987 uchazečů 
o zaměstnání, což představovalo 

míru nezaměstnanosti 5,92 %. 
Od 1. 1. 1996 začalo pracovat 

druhé obvodní oddělení Policie ČR 
v našem městě na ul. Zámecké. 
Z nejzávažnějších trestných činů 
šetřilo jednu vraždu (objasněná), 
devět loupeží (sedm objasněno) 
a čtyři znásilnění (tři objasněná). 
Obvodní oddělení v Místku objas-
nilo vraždu, která se stala v roce 
1996, šetřilo dvě znásilnění (objas-
něná) a sedm loupeží. Při otevření 
druhého oddělení byl předpokláda-
ný stav „pro město Frýdek-Místek“ 
90 policistů, ve skutečnosti to bylo 
přibližně o 10 méně. U městské 
policie pracovalo ve Frýdku-Místku 
56 strážníků. (an)

Betlémy mají svou historii a lidi lákají
Nejen na Štěpána přiláka-

la spoustu lidí mezinárodní 
výstava Betlémy trochu jinak, 
kterou připravilo Muzeum 
Beskyd Frýdek-Místek ve 
spolupráci s Biskupstvím ost-
ravsko-opavským a Českým 
sdružením přátel betlémů.

„26. prosinec je ideální datum, 
lidé si rádi Vánoce zpestří nějakou 
kulturou. Musím ale říct, že betlé-
my lákají vždy. V současnosti tu 
máme zástupce z celé republiky 
i Slovenska a Polska, takže se 
počet pohybuje někde kolem sto 
padesáti. Vystavovali jsme bet-
lémy před několika lety, protože 
každoročně by to bylo příliš nároč-
né, ale takto rozsáhlou výstavu 
jsme tu měli možná před patnácti 
lety,“ ozřejmil jedinečnost výstavy, 
kterou můžete obdivovat až do 
21. ledna, Miloš Kuliha.

Betlémářská tradice
v České republice

Vánoce, nejkrásnější svátky v 
roce, jsou spojeny v symbolice 
křesťanské víry se stavěním jes-
liček, chvílí radosti, která podle 
biblických proroků provázela pří-
chod Spasitele na svět.

První podnět k vánočnímu sta-
vění jesliček dal sv. František z 
Assisi již v roce 1223. Ten po náv-
štěvě Svaté země, kde mu bylo 
dopřáno navštívit Betlém, přišel 
na myšlenku zprostředkovat tento 
zážitek i ostatním věřícím, aby tito 
mohli prožívat chvíle štěstí a rado-
sti z Kristova zrození. Postavil v 
jeskyni na hoře Alverno, nedaleko 
obce Greccio v dnešní Itálii, první 
jesličky a zde sloužil štědrovečerní 
půlnoční mši svatou. Mystérium 
zrození, láska k Dítěti a Rodičce 
dalo vzniknout tradici opakované-
ho stavění jesliček, jak je známe až 
do dnešních dnů. Kult jesliček tak 
začal trvale doprovázet symboliku 
Vánoc. O rozšíření betlémské tra-
dice do ostatních evropských zemí 
se postarali příslušníci řádů františ-
kánů a později jezuité. S jesličkami 
se setkáváme v období gotiky a 
zejména pozdějšího baroka.

V Čechách poprvé postavili 
jesličky jezuité v Týnském chrá-
mu v Praze v roce 1956. Zvyk se 
pak rychle rozšířil do východních 
Čech, na Moravu a do Slezska. 
Mezi lid se obyčej stavby vánoč-
ních betlémů začal šířit od konce 
18. století, jako přímý důsledek 
reforem a nařízení císaře Josefa 
II., který betlémy z kostelů doslo-
va vyhnal jako naivní dětské diva-
délko nehodné místa na církevní 
půdě. Betlémy našly své místo v 
domácnostech prostých lidí, kde 
ryze náboženským motivům je 
dáván světský charakter všední-
ho života prostého člověka. Výro-
ba a stavění jesliček, betlémář-
ství, se pak stalo nejen zálibou 
pro řadu lidových umělců, ale 
také obživou pro mnohé dílny a 
řemeslníky. Obliba jesliček vyvr-
cholila v druhé polovině minulého 
století, kdy se začínaly uplatňovat 
i sériově vyráběné betlémy.

Začátek 20. století byl ve 
většině našich krajů o Vánocích 
ve znamení vánočních stromků 
a domácí betlémy ztrácely na 
významu a upadají v zapomnění. 
Nejhorší doba pro betlémářství 
nastala v 50. letech, kdy bylo 

vnímáno jako jeden ze symbolů 
náboženského života.

Až poslední desetiletí 20. sto-
letí přineslo renesanci betlémů 
po celé naší zemi, a to i v oblas-
tech, které v minulosti nebyly 
tradičními betlémářskými kraji. 
Na této renesanci má zásluhu 
nejen České sdružení přátel bet-
lémů s více než šesti sty členy a 
šestnácti regionálními pobočkami 
v celé republice, ale řada tvůrců 
z řad neprofesionálních řezbářů, 
kteří si scény z příběhu o naro-
zení zvolili jako ústřední motiv 
svých děl. Také veřejnost začala 
o betlémy, jako symbol Vánoc, 
jevit velký zájem. Svou měrou k 
jeho oživení přispěly také muzej-
ními kurátory připravené výstavy, 
zpřístupňující bohatství sbírek.

Betlémářská tradice
na Frýdecko-Místecku

Starobylé město Příbor bylo 
největším střediskem betlémář-
ské tvorby v této oblasti Moravy. 
Příborské betlémy ovlivňovaly 
tvorbu betlémů v celém kra-
ji a i kompozice frýdeckých a 
místeckých betlémů podléhala 
jejich vlivu. Byla odtud převza-
ta malovaná obrazová pozadí, 
perspektivně rozšiřující plochu i 
hloubku scény. Figury byly větši-
nou oblékány. Příkladem mohou 
být figury z betléma v kostele sv. 

Jakuba a sv. Jana v Místku. Z frý-
deckého farního kostela sv. Jana 
Křtitele pochází torzo menšího 
barokního betléma, jehož posta-
vy s bohatými drapériemi plášťů, 
mistrně zvládnutou anatomií 
postav i realistickou polychromii 
odpovídají obdobným betlémům 
z Opavska nebo Oder.

Jesličky a betlémy mají na 
Frýdecko-Místecku bohatou 
tradici. Vznikaly v městském i 
venkovském prostředí. Byly bez 
výhrady vyřezávány z lipového 
dřeva a v konečné podobě opat-
řeny barevnou polychromií. Vět-
šinou se stavěly na stupňovitě 
pojednané scéně.

Největší měšťanský frýdecký 
betlém je tzv. Langův betlém. 
Tento starožitný betlém, pochá-
zející z počátku 19. století z dílny 
fulneckých řezbářů, věnoval jeho 
poslední majitel, pan Josef Lang, 
Muzeu Beskyd Frýdek-Místek. 

Foto: Petr Pavelka
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 

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

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

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

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

Místek, parkoviště u Kina P. 
Bezruče: 23. 1. - 25. 1.
Místek, parkoviště u krytého bazé-
nu: 2. 1. - 4. 1. a 30. 1. - 1. 2.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 
9. 1. - 11. 1.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Frýdek, parkoviště u Billy:
16. 1. - 18. 1.
provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek od 
10. hod. do 18. hod. (dle harmo-
nogramu).

Informace k zákonu o pomoci v hmotné nouzi
Parlament České republiky 

schválil v březnu 2006 zákon č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmot-
né nouzi, který bude platit od
1. ledna 2007. Tento zákon nově 
stanovuje podmínky pro pomoc 
osobám v hmotné nouzi a záro-
veň ruší zákon č. 482/1991 Sb., 
o sociální potřebnosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

Co je nového?
• Systém pomoci v hmotné 

nouzi je moderním systémem 
pomoci osobám s nedostatečný-
mi příjmy, motivující tyto osoby k 
aktivní snaze zajistit si prostředky 
k uspokojení životních potřeb. 

• Zabraňuje jejich sociálnímu 
vyloučení. 

• Je jednotný na celém území 
České republiky. 

• Vychází z principu, že kaž-
dá osoba, která pracuje, se musí 
mít lépe než ta, která nepracuje, 
popřípadě se práci vyhýbá. 

• Nedílnou součástí pomoci 
v hmotné nouzi je sociální prá-
ce s klienty. 

Kde si občan může tuto 
dávku vyřídit?

Pro občany města Frýd-
ku-Místku a dalších 36 obcí v 
daném správním obvodu Magis-
trátu města Frýdku-Místku se 
uvedená agenda bude vyřizovat 
opět v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ulici Palacké-
ho číslo 115 v Místku, ve 2. NP 
a 3. NP na stávajících odděle-
ních péče o nezaměstnané a na 
oddělení péče o rodinu a dítě. 

Kdo je v hmotné nouzi?
• Zákon stanovuje sedm 

situací spojených s nedosta-
tečným zabezpečením základ-

ní obživy, bydlení a mimořád-
nými událostmi. Nastanou-li, 
je osoba či rodina v hmotné 
nouzi a má nárok na pomoc. 

• Jde v zásadě o situace, 
kdy osoba či rodina nemá 
dostatečné příjmy a její celkové 
sociální a majetkové poměry 
neumožňují uspokojení základ-
ních životních potřeb. 

• Zákon zároveň napomáhá 
řešení některých nárazových 
životních situací, které nelze 
vyřešit jinak než okamžitou 
peněžní pomocí. 

• Důležité je, že každá osoba 
má nárok na poskytnutí základních 
informací, které vedou nejenom k 
řešení její situace hmotné nouze, 
ale i k předcházení jejího vzniku.

Jaké jsou nové dávky
a kdo je vyplácí?

• Dávkami, kterými se řeší 
pomoc v hmotné nouzi, jsou: 
1. příspěvek na živobytí 
2. doplatek na bydlení 
3. mimořádná okamžitá pomoc 

• O dávkách pomoci v hmot-
né nouzi rozhodují a vyplácejí je 
pověřené obecní úřady, tj. stejné 
úřady, které poskytují dosavadní 
dávky sociální péče. Tyto úřady 
jsou povinny poskytnout infor-
mace o pomoci v hmotné nouzi 
v jednotlivých případech. 
Co je příspěvek na živobytí?

• Základní dávka pomoci v 
hmotné nouzi řeší nedosta-
tečný příjem osoby či rodiny. 

• V praxi to znamená, že pokud 
po odečtení přiměřených nákla-
dů na bydlení nedosahuje příjem 
osoby či rodiny částky živobytí, 
vzniká této osobě či rodině nárok 
na příspěvek na živobytí. 

• Živobytí osoby či rodiny je 
stanoveno na základě posouze-
ní, jaký má osoba či rodina pří-
jem a zda si jej může zvýšit, na 
posouzení majetkových poměrů 
a na zhodnocení dalších okol-
ností, které výši částky živobytí 
mohou navýšit (aktivní snaha 
najít si zaměstnání, dlouhodobé 
setrvávání ve stavu hmotné nou-
ze, potřeba dietního stravování). 

• Částka živobytí se odvíjí od 
částek životního a existenčního 
minima. Pokud osoba prokaza-
telně projevuje snahu o zvýšení 
příjmu vlastním přičiněním, bude 
úroveň jejího živobytí (před dal-
ším možným navýšením) shod-
ná s jejím životním minimem. 

• Částka živobytí je stanove-
na pro každou osobu individuál-
ně, a to na základě hodnocení 
její snahy a možností. Pro stano-
vení živobytí rodiny se jednotlivé 
částky živobytí osob sčítají. 

Co je doplatek na bydlení?
• Druhá dávka pomoci v hmot-

né nouzi řeší situaci nedostatku 
příjmu k uhrazení odůvodněných 
nákladů na bydlení. 

• Podmínkou pro nárok na 
tuto dávku je být nájemcem 
nebo vlastníkem bytu a splňovat 
podmínky pro nárok na příspě-
vek na živobytí a na příspěvek 
na bydlení ze systému státní 
sociální podpory. 

• Zákon umožňuje poskyt-
nout doplatek na bydlení i ve 
výjimečných případech, kdy 
žadatel nemá nárok na příspě-
vek na živobytí nebo příspěvek 
na bydlení, případně i žadateli 
využívajícímu jinou než nájemní 
formu bydlení. 

• Doplatek na bydlení lze 
poskytnout, jestliže osoba uží-
vá byt v obci, v níž je hlášena k 
trvalému pobytu. Zákon stanoví 
výjimky, kdy se tato podmínka 
nemusí sledovat. Přesto je vhod-
né tyto bytové vztahy napravit. 

Co je mimořádná
okamžitá pomoc?

Osobám, které se ocitnou v 
takových situacích, které je nutno 
bezodkladně řešit, je poskytována 

mimořádná okamžitá pomoc. Zákon 
vytipoval pět takových situací.

1. První situace může nastat v 
momentě, kdy osoby sice neplní 
podmínky hmotné nouze, ale hrozí 
jim vážná újma na zdraví v případě 
neposkytnutí pomoci okamžitě. 

2. Druhá situace řeší pomoc 
osobám, postiženým vážnou 
mimořádnou událostí (živelní 
pohromy, vyšší stupně větrné 
pohromy, zemětřesení, požár 
nebo jiná destruktivní událost, eko-
logická nebo průmyslová havárie). 

3. Třetí situace napomáhá oso-
bám, které nemají dostatečné pro-
středky, k úhradě jednorázového 
výdaje spojeného např. s úhradou 
poplatku za vystavení duplikátů 
osobních dokladů nebo v případě 
ztráty peněžních prostředků. 

4. Čtvrtá situace pomáhá řešit 
osobám v hmotné nouzi potřebu 
nákupu předmětů dlouhodobé 
potřeby (např. rozbité pračky, led-
ničky) nebo uhradit odůvodněné 
náklady, vznikající v souvislosti 
se vzděláním nebo se zájmovou 
činností nezaopatřených dětí. 

5. Poslední, pátá situace 
pomáhá řešení situace osob, 
ohrožených sociálním vylouče-
ním. Jde např. o osoby vracející 
se z vězení, z dětského domova 
a z pěstounské péče po dosažení 
zletilosti nebo po ukončení léčby 
chorobných závislostí. 
Dostával jsem dávku sociální 

péče, vázanou na sociální 
potřebnost – co dál?

• Zákon o pomoci v hmotné 
nouzi umožňuje postupný pře-
chod ze systému dávek sociální 
péče do systému dávek pomoci 
v hmotné nouzi. 

• Do doby, než bude rozhod-
nuto o nové dávce pomoci v 
hmotné nouzi, bude poskytována 
dosavadní dávka sociální péče. 

• Řízení o odejmutí této staré 
dávky zahájí příslušný pověřený 
obecní úřad sám a občanům to 
písemně oznámí. 

• Současně s tím budou obča-
né vyzváni, aby se dostavili na 
tento úřad k vyzvednutí žádosti 
o dávku pomoci v hmotné nouzi, 

a to o příspěvek na živobytí a 
doplatek na bydlení. 

• Období pro přechod z dávek 
sociální péče na dávky pomoci 
v hmotné nouzi je dostatečně 
dlouhé. Umožňuje bez problémů 
vyřídit postupně všechny žádosti 
občanů o dávky pomoci v hmot-
né nouzi do 30. dubna 2007. 

• O odejmutí dávky soci-
ální péče a o přiznání dávky 
pomoci v hmotné nouzi obdrží 
občan písemné rozhodnutí. 

• Pokud se při výpočtu výše 
příspěvku na živobytí zjistí, že 
tento příspěvek náleží v částce 
vyšší než dosud vyplácená dávka 
sociální péče, přizná se příspěvek 
na živobytí zpětně od 1. 1. 2007 a 
rozdíl mezi již vyplacenou dávkou 
sociální péče po 1. 1. 2007 a pří-
spěvkem na živobytí se doplatí. 

• Zjistí-li se, že příspěvek na 
živobytí náleží v částce nižší než 
dosud vyplácená dávka sociální 
péče, bude příspěvek na živo-
bytí od data přiznání vyplácen v 
nižší částce. Příjemce však žád-
ný „přeplatek“ nevrací. 

• Zjistí-li se, že příspěvek na 
živobytí nenáleží, dávka sociální 
péče se odejme. 

Jak probíhá řízení
o přiznání dávky?

• Řízení o přiznání příspěv-
ku na živobytí a doplatku na 
bydlení, které nahrazují dávku 
sociální péče vázanou na soci-
ální potřebnost, je zahájeno na 
základě podání žádosti na 
předepsaném tiskopise, kte-
rý občan obdrží u příslušného 
pověřeného obecního úřadu. 

• Současně s tím obdrží potřeb-
né informace k vyplnění tiskopisu 
a k dalším dokladům, které bude 
muset k žádosti doložit. 

• V rámci řízení se posuzuje, zda 
je osoba či rodina skutečně v hmot-
né nouzi a zda splňuje podmínky 
nároku na příslušnou dávku. 

• V konečné fázi se pak stano-
vuje výše dávky – příspěvku na 
živobytí, popřípadě doplatku na 
bydlení. Jednotný postup na celém 
území České republiky zabezpe-
čuje jednotný informační systém. 

Neinvestiční dotace z Kulturního fondu
města Frýdek-Místek na rok 2007

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Kulturního fondu, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci 
na celoroční činnost nebo podpo-
ru konání jednotlivých akcí v roce 
2007 je možné vyzvednout na 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy nebo ze stojanu 
u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148. Tiskopis 
je možné získat i na webových 
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 
činnost, nájmy či provoz zaříze-
ní s požadovanými přílohami je 
nutno zaslat na odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy nebo podat na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148 nejpozději do 
15. ledna 2007. O dotace na jed-
notlivé akce je možno požádat 
ve dvou termínech, a to do 15. 
ledna 2007 a na akce, které se 
budou konat v posledním čtvrtletí 
roku 2007, do 15. června 2007.

Na žádosti o dotaci odesla-
né 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.
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Ewa fajná Farna má šťávu

EWA FARNA: Na jevišti roste.  Foto: Petr Pavelka

Třináctiletý objev roku v anke-
tě Český slavík Mattoni 2006 
Ewa Farna představila svůj talent 
ve frýdeckém hudebním klubu 
Stoun. Na řeči si zatím moc 
nepotrpí, ale když vezme do ruky 
mikrofon, spustí zpívaný vodopád 
slov a je ve svém živlu. 

I když už má za sebou vystou-
pení na takových megaakcích, jako 
byl Atlet roku nebo Zlatý slavík, 
hudební klub byl pro ni přece jen v 
jistém směru novinkou. Poradila si. 
I když na otázky moderátorů Rádia 
Kiss, které pomáhalo s propagací i 
s naladěním té správné atmosféry, 
odpovídala jednoslovně, po pár 
taktech bylo jasné, že má svému 
publiku co říct. A taky přesvědčila 
ty, kteří ji mají zafixovanou jako 
interpretku jedné písně, že má 

mnohem širší repertoár než rádii 
omílaný a v hitparádách bodují-
cí hit Měls mě vůbec rád. I když 
dojem z Ewy Farne lze také zjed-
nodušit do jednoho slova „zjevení“, 
rozveďme to alespoň do hodno-
cení, že „umí nejen zpívat, ale i 
hýbat se a přenést energii na své 
teenagerovské publikum“. Ewa 
Farna je prostě malá holka (zatím) 
s velkým hlasem (už dnes), který 
svou naléhavostí odbornou kritiku 
elektrizuje v představách, co z ní 
ještě může vyrůst.

A jak její kariéra vůbec zača-
la? Na festivalu dětské písně v 
Havířově ji oslovil manažer Lešek 
Wronka, který jí nabídl spoluprá-
ci. Ta vyústila ve vydání debu-
tového alba a klipu i spolupráci 
s Janou Rolincovou. Že vám to 

jméno něco říká? Ano, po letech 
tu máme zase hodně nadanou 
teenage zpěvačku, která se navíc 
prosadila i bez Superstar. 

Ewa chodí ve Vendryni do 
osmé třídy základní školy, zpívá 
česky i polsky, závodně lyžuje a 
má podporu školy i rodičů. „Dceru 
podporujeme, protože dělá, co ji 
baví. Nebudeme nic lámat přes 
koleno, ale dokud ji to bude těšit a 
bude mít fanoušky, tak jí budeme 
v kariéře zpěvačky pomáhat,“ ujis-
til nás tatínek Ewy, která nechtěla 
příliš rozebírat, jaké dárky našla 
pod stromečkem, ale nakonec 
přišla na to, co jí vlastně udělalo 
největší radost: „Celý rok jsem si 
přála tu desku a koncem roku se 
mi to splnilo,“ skončí zase u hud-
by, kterou zjevně žije. (pp)

Na Štěpána, na Silvestra 
i na Nový rok si lidé mohli 
prohlédnout unikátní betlém 
v prostorách tiskárny Klein-
wächter. A kdo využil hned 
první příležitosti, mohl si 
vyposlechnout Campaniollo 

Pohyblivý betlém s vánoční hudbou

BETLÉMY S HUDBOU: Kdo přišel na Štěpána do tiskárny Klein-
wächter, měl o zážitek postaráno. Foto: Petr Pavelka

baroc ansable pod vedením 
Martina Jakubíka.

„Na Štěpána přišlo strašně 
moc lidí, až místy v tom dvouhodi-
novém rozpětí nemohli další dov-
nitř, protože jsme měli plno. Měl 
jsem z toho radost, bylo to příjem-

né,“ hodnotil vlastní vánoční počin 
Josef Kleinwächter. Ten se roz-
hodl veřejnosti představit hlavně 
pohyblivý betlém ze 108 figurek, 
z nichž 21 je schopno pohybu. 
Nádhera, která dýchá historií, je 
spojena s nejmodernější tech-
nikou, která obstarává pohyb i 
zvuk. Výsledkem je čtyřminutové 
představení, které má vlastní děj 
doprovázený světelnými efekty a 
vánočními melodiemi. Má před-
stavovat den na vsi, který začíná 
ranním kokrháním kohouta a kon-
čí o půlnoci. Postupně se rozbíhají 
jednotlivé činnosti a pozornost na 
ně vede střídání světel.

Betlém, jehož autorem je řez-
bář Josef Žilka z Mostu, rozpo-
hyboval Jiří Bílecký ze Sedlišť a 
Josef Kleinwächter o něm mluví 
jako o frýdecko-místeckém orlo-
ji. Moc nadsazené to není. Do 
Frýdku-Místku kvůli němu opa-
kovaně přijela i televize.  (pp)

Budoucí manažeři jako mažoretiBudoucí manažeři jako mažoreti

MAŽORETI: Chlapecká taneční skupina mažoretů ze Soukromé střední 
školy podnikatelské Frýdek-Místek, s.r.o. dokáže pobavit a roztleskat na 
všech vystoupeních. Své fanynky dnes mají i v družební škole v polském 
Cieszynie. O recesistické vystoupení mažoretů projevují zájem také 
organizátoři plesů, neboť tančící parta studentů je zárukou dobré nálady. 
Mažoreti roztleskali obecenstvo rovněž 19. prosince na přehlídce zájmo-
vé činnosti studentů středních škol z Frýdku-Místku a okolí.

Vánoční koncert Pro tebe v 
Muzeu Beskyd v rámci Svatoště-
pánského odpoledne, kdy byly 
lidem zpřístupněny i výstavní 
expozice, diváky nadchnul, i když 
neodpovídal avizovanému složení. 
Mariann Pillarová s klavírním 
doprovodem dokázala přítomné 
svým výkonem strhnout.

„Bylo to bez diskuze výborné 
hodinové odpoledne. I když pro 
nemoc nemohl přijet druhý sólista 
Jakub Stolař, Mariann Pillarová se 
s programem vypořádala náram-
ně. Bylo to hezky složené, zapadlo 
to do vánoční nálady,“ pochvalo-
vala si Eliška Brožová z kulturní 
komise, která koncert zhlédla. Lidé 
ocenili i jistou neformálnost před-
stavení, které bylo doplněno také 
o mluvené slovo. Nejvíce však kvi-
tovali zpěv vynikající sopranistky, 
která předvedla širokou škálu své-

Vynikající pěvecký výkon na Štěpána

VÁNOČNÍ KONCERT: Mariann Pillarová předvedla obdivuhodný výkon.
Foto: Petr Pavelka 

ho umění. „Zazněly latinské písně, 
i ze staršího období, melodie z 
muzikálu, dokonce zvládla i part 
pro muže, je opravdu vynikající,“ 
chválila Pillarovou Eliška Brožová. 

V druhé části koncertu zazněly 
nezbytné koledy, v různých jazy-
cích, a závěrečné „Narodil se 
Kristus Pán“ si s chutí zazpívalo i 
obecenstvo.  (pp)
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

Pátek 12. ledna v 18.00 hodin 
XL. ABSOLVENTSKÝ PLES

Zveme všechny absolventy tanečních 
kurzů pro mládež podzim 2006. 

K tanci hraje skupina Petra Jiříčka.
Předprodej v Národním domě.
Čtvrtek 18. ledna v 19.00 hodin 

BRASS 6
Josef Buchta - trubka, Karel Hofmann 

- lesní roh, Vojtěch Novotný - trubka,
Roman Hoch - tuba, Robert Kozánek 

- trombon, Dalibor Procházka - trombon
Žesťový soubor BRASS 6 vznikl v září 

2000 z nadšení a zapálení šesti mladých 
hudebníků pro komorní hudbu. Tito interpreti 
patří mezi absolutní špičky ve svých nástrojo-
vých oborech a všichni jsou držiteli ocenění z 
různých domácích i mezinárodních soutěží.

Předplatitelé KPH 2006/
Vstupné: 120 a 60 Kč (důchodci, děti)
Připravujeme: 
Sobota 10. února ve 20 hodin

REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ PLES
Účinkují: LR Cosmetics Big Band Edy 

Šurmana se sólisty Kvartet Waldemara 
Svatoše, Evergreen Party

Vstupné: 200 Kč
KURZOVNÍ ČINNOST
Taneční pro mládež - pokročilí

Navazuje na kurz tance a společenské 
výchovy podzim 2006. Přijímáme pouze páry.

Kurzovné za 9 lekcí a 1 prodlouženou 
800 Kč za osobu. 

Zahájení: 17. 1. v 17.00 hodin - vede 
taneční mistr B. Gebauer s partnerkou

14. 1. v 16.00 hodin - vede taneční mistr 
J. Macura s partnerkou

Platba kurzu hodinu před zahájením! 
Přihlášky získáte v recepci Národního 
domu a odevzdejte do 10. 1. 2007.

Informace na tel. čísle 558 432 011 p. 
H. Janáčková
Taneční pro manželské páry a dvojice 

- začátečníci, pokročilí
Určeny párům všech věkových gene-

rací. Přijímáme pouze páry. Kurzovné za
9 lekcí a 1 prodlouženou 1.800 Kč za pár.

Zahájení: 
* pokročilí - 15. 1. v 19.30 hodin - vede 

taneční mistr B. Gebauer s partnerkou 
(vchod z ul. Palackého)

* začátečníci - 17. 1. v 19.30 hodin - 
vede taneční mistr B. Gebauer s partner-
kou (vchod zahradou)

* začátečníci - 18. 1. v 18.00 hodin - 
vede taneční mistr J. Macura s partner-
kou (vchod z ul. Palackého)

* pokročilí - 14. 1. v 18.30 hodin - vede 
taneční mistr J. Macura s partnerkou 
(vchod zahradou)

Platba kurzu hodinu před zahájením! 
Přihlášky získáte v recepci Národního 
domu a odevzdejte do 11. 1. 2007.

Informace na tel. čísle 558 432 011 p. 
H. Janáčková

Zdravotní cvičení pro ženy
Je určeno ženám všech věkových kate-

gorií se zaměřením na protažení a posílení 
svalových partií. Cvičení probíhá ve středu 
od 18:00-19:30. Kurzovné na 18 lekcí činí 
720 Kč. Zahájení: středa 17. 1. v 18:00. Plat-
ba kurzu v den zahájení hodinu před začát-
kem v přístavbě Národního domu (vchod 
zahradou). Přihlášky obdržíte v recepci 
Národního domu a odevzdejte do 15. 1. 
2007. Informace na tel. 558 438 083 K. 
Kubalová, katerina.kubalova@kulturafm.cz

Kondiční posilování
Lekce jsou zaměřeny na zpevňování 

a formování svalových skupin. Zacvičit si 
můžete každé pondělí od 18:00-19:30. 
Kurzovné na 18 lekcí činí 720 Kč. Zahájení: 
pondělí 15. 1. v 18:00. Platba kurzu v den 
zahájení hodinu před začátkem v přístavbě 
Národního domu (vchod zahradou). Při-
hlášky obdržíte v recepci Národního domu 
a odevzdejte do 12. 1. 2007. Informace na 
tel. č. 558 438 083 K. Kubalová, katerina.
kubalova@kulturafm.cz

Moderní tanec pro aktivní ženy
Výuka latinskoamerických tanců, Sal-

sy, Merenge, Swingu, Rock and rollu. 
Kurz bude probíhat v úterý od 18:00-
19:00. Kurzovné na 10 lekcí činí 700 Kč. 
Zahájení: úterý 16. 1. v 18:00. Platba kur-
zu v den zahájení hodinu před začátkem 
(vchod z ul. Palackého). Přihlášky obdrží-
te v recepci Národního domu a odevzdej-
te do 15.1. 2007. 

Informace na tel.č. 558 438 083 K. Kuba-
lová, katerina.kubalova@kulturafm.cz

Powerjoga
Cvičební styl založený na opakování 

základních jogových pozic. Vhodná jako 
prevence bolesti páteře, tvaruje problémo-
vé partie. Bude probíhat v pondělí 19:40-
20:40. Kurzovné na 18 lekcí činí 810 Kč. 
Zahájení: pondělí 15. 1. Platba kurzu v den 
zahájení hodinu před začátkem v přístavbě 
Národního domu (vchod zahradou). Při-
hlášky obdržíte v recepci Národního domu 
a odevzdejte do 12. 1. 2007. Informace na 
tel. č. 558 438 083 K. Kubalová, katerina.
kubalova@kulturafm.cz

Pilates
Důmyslně propracovaný systém cvi-

ků zaměřený na koordinaci intenzivního 
dýchání a pohybu. Jde o druh posilování 
bez zátěže, pouze s vlastním tělem. Půso-
bí velmi pozitivně na zlepšení rovnováhy, 
odstranění bolesti zad, zvyšuje svalovou 
sílu a vytrvalost s cílem vypěstovat dlouhé 
štíhlé svaly a ploché břicho. Cvičení není 
postaveno na nekonečném opakování 
jednotlivých cviků. Kurz bude probíhat 
každé pondělí 18:30-19:30. Kurzovné na 
18 lekcí činí 810 Kč. Zahájení: pondělí 
15. 1. Platba kurzu v den zahájení hodinu 
před začátkem (vchod z ul. Palackého). 
Přihlášky obdržíte v recepci Národního 
domu a odevzdejte do 12. 1. 2007.

Informace na tel. č. 558 438 083, kate-
rina.kubalova@kulturafm.cz

Orientální břišní tance
Skupinová výuka tance bez rozdílu věku 

i hmotnosti. Přispívá ke zpevnění a tvaro-
vání těla, napravuje jeho špatné držení, 
působí proti stresu, napětí atd. Kurzovné na 
10 lekcí: začátečníci 700 Kč, mírně pokro-
čilí a pokročilí 650 Kč. Zahájení: pondělí 
22. 1. a úterý 23. 1. dle zaplacené skupi-
ny. Platba kurzu 19. 1. v Nové scéně Vlast 
13:30-17:00. Přihlášky obdržíte v recepci 

Národního domu a odevzdejte do 17. 1. 
2007. Informace na tel. č. 558 438 083 K. 
Kubalová, katerina.kubalova@kulturafm.cz

Orientální břišní tance pro děti
Výuka orientálního tance pro dívky od 

9 do 14 let. Kurz bude probíhat každé úte-
rý od 15 do 16 hodin v Národním domě 
(vchod z ul. Palackého). Kurzovné na 10 
lekcí činí 400 Kč. Zahájení: úterý 23. 1. 
v 15 hodin. Platba kurzu v pátek 19. 1. 
v Nové scéně Vlast 13:30-17:00. Přihláš-
ky obdržíte v recepci Národního domu a 
odevzdejte do 17.1. 2007. Informace na 
tel. č. 558 438 083 K. Kubalová, katerina.
kubalova@kulturafm.cz

Hip Hop
Pro ty, kteří se chtějí naučit skvělé taneč-

ní vazby a bavit se tancem. Děti od 6 let. 
Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 16 do 
17 hodin. Kurzovné na 10 lekcí činí 400 Kč. 
Zahájení: čtvrtek 18. 1. v 16 hodin. Platba 
kurzu v den zahájení hodinu před začátkem 
v přístavbě Národního domu (vchod zahra-
dou). Přihlášky obdržíte v recepci Národní-
ho domu a odevzdejte do 16. 1. 2007. Infor-
mace na tel. č. 558 438 083 K. Kubalová, 
katerina.kubalova@kulturafm.cz

Ať je Váš život v novém roce
plný harmonie,

krásných barev a prožitků.
Ať je stejně jedinečný a inspirující

jako umění,
které pro Vás připravujeme.

Přeje kolektiv Národního domu

Čtvrtek 4. ledna v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo

Alfréd Uhry
ŘIDIČ SLEČNY DAISY

Předplatitelská skupina FMA 
Pátek 12. ledna v 19.00 hodin 

Slezské divadlo Opava
Carlo Goldoni

SLUHA DVOU PÁNŮ
Slavná commedia del´arte, hlavní hrdina 
Truffaldino slouží dvěma pánům a snaží 

se, aby se to nedozvěděli, protože by 
přišel o dvojí zdroj peněz. 

Hrají: Petr Vaněk j.h., Kostas Zerdalo-
glu, Veronika Senclová, Martin Tábor-
ský, Zdeněk Jorda, Sabina Figarová, 

Jakub Stránský aj.
Režie: Patrik Bořecký j.h.

Předplatitelská skupina A (náhradní 
představení za Švandovo divadlo Praha)

Vstupné: 350 a 300 Kč 
Neděle 14. ledna v 15.00 hodin 

Magic show Sorrel
SNĚHULÁCI A PRINCEZNA SNĚŽENKA
Veselé představení se spoustou soutěží 

pro všechny děti.
Vstupné: 30 Kč 

Neděle 21. ledna v 15.00 hodin 
Divadlo Špílberg Brno

O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE
Činoherní pohádka o starém rybáři, který 

ulovil zlatou rybku. Za navrácení svobody 
postupně plnila zlatá rybka rybáři tři přání.

Vstupné: 40 Kč
Úterý 23. ledna v 19.00 hodin 

Vladimír Hron
HVĚZDNÝ EXPRES

Zcela nová bavičská onemanshow.
Vstupné: 250 a 200 Kč

Neděle 28. ledna v 15.00 hodin 
Umělecká agentura Ag-Art

KOUZELNICKÁ VÝCHOVA
S HARRYM POTTEREM

Výpravné kulisy jsou nedílnou součástí 
představení. Děti jsou zapojeny do děje, 

učí se kouzlit, hrají famfrpál. Nebude 
chybět profesor Zlatoslav Lockhart, TOBI 
a hlavně – Harry Potter. Vstupné: 30 Kč

Výstava:
4. prosince 2006 - 31. ledna 2007

Jaroslav Kupčák - ENDURO
Fotografie z motocrossu.

Připravujeme:
Středa 7. února
Divadlo Ungelt
Richard Alfieri

ŠEST TANEČNÍCH HODIN
V ŠESTI TÝDNECH

Světově proslulý divadelní hit poprvé 
na českém jevišti. Madame Lili Harri-
son si najme Michaela Minettiho, aby 
ji naučil swing, valčík, tango, foxtrot, 

cha-chu a moderní tanec.
Hrají a tančí:

Chantal Poullain a Oldřich Kaiser
Mimo předplatné

Vstupné: 350 a 300 Kč
FILMOVÝ KLUB

Úterý 2. ledna v 19.00 h.
ZAJATCI MLHY

Film, v němž nejsou hrdinové, film tak 
jednoduchý i složitý, jako je válka nebo 

život v tajze či hledání odpuštění a 
smíření na čistém konci světa, kde se dá 

sekerou udělat všechno, kromě dětí.
Pondělí 8. ledna v 19.00 h.

Hudební blok: BLOCK PARTY
Komediální hvězda Dave Chappelle si do 
Brooklynu pozval své kamarády z oblasti 

hip hopu a uspořádal koncert, z nějž 
režisér Michel Gondry natočil dokument 
- čitelnou a originální výpověď o světě i 

době, ve které žijeme.
Úterý 9. ledna v 19.00 h.

Hudební blok: BEASTIE BOYS, 50 
kamer a 40 tisíc očí

Skupina Beastie Boys rozdala v roce 
2004 před svým newyorským koncertem 
v Madison Square Garden fanouškům 50 

kamer, aby vše zaznamenali.
Pondělí 15. ledna v 19.00 h.

MARTA
Dva muži a jedna žena na konci světa, 

uprostřed války a na pokraji sil.
Úterý 16. ledna v 19.00 h.

SHORTBUS
Portrét lidí tápajících v lásce i jiných 

věcech života.
Pondělí 22. ledna v 19.00 h.

NAUKA O SNECH
Komedie o peripetiích mladého Mexičana 

v Paříži, jehož sny jsou živější života.
Pondělí 29. ledna v 19.00 h.

Projekt 100: CLÉO OD PĚTI DO SEDMI
Slavný film francouzské režisérky 

zachycuje s takřka absolutní chronolo-
gickou přesností dvě hodiny ze života 

Cléo, mladé pařížské šansoniérky, která 
se obává, že má rakovinu.
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

KULTURNÍ DŮM VPKLUB NEZBEDA
F. Čejky 450, tel.: 558 435 449

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

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

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Úterý 30. ledna v 19.00 h.
Projekt 100: CESTA DOMŮ

Milostný příběh venkovské dívky, která 
touží celou svou duší splynout s mužem, 

kterého miluje. Film byl oceněn v roce 
1999 na festivalu v Berlíně.

BIJÁSEK
Pátek 19.1. v 10.00 h.

PÁSMO VYBRANÝCH POHÁDEK
PRO NEJMENŠÍ

Statečné kuřátko, Růžové prasátko, 
Jak se slon bál očkování, Štaflík a 

Špagetka – Mistři tance
Pátek 19.1.ve 13.30 h.

ZA PLOTEM
Veselý animovaný film pro celou rodinu o 
tom, jak se zvířátka rozhodnou prozkou-
mat svět ZA PLOTEM. A na co přijdou?

Úterý 2. až čtvrtek 4. ledna v 19.00 h.
ILUZIONISTA

Na přelomu 19. a 20. století se ve Vídni 
odehrává temný a dramatický příběh mága, 
který se doslova kouzly pokusí získat ženu 
svého srdce z vyšších vrstev společnosti.
Pátek 5. až neděle 7. ledna v 19.00 h.

HADI V LETADLE
Teror v oblacích – není úniku, není, kdo 
by je zastavil. Samuel L. Jackson si to 
rozdává s mambami, kobrami a chřestýši 
na hororové lince Honolulu – L. A.
Úterý 9. až čtvrtek 11. ledna v 19.00 h. 

SKRYTÁ IDENTITA
Policista a mafián dostali za úkol infiltro-
vat do složek nepřítele. Kdo z nich přijde 
na volavku dřív? V hlavních rolích Leonar-
do diCaprio a Matt Damon.
Pátek 12. až neděle 14. ledna v 19.00 h.

KUPEC BENÁTSKÝ
Filmová adaptace jedné z nejslavnějších 
Shakespearových her o lichváři Shylock-
ovi (Al Pacino).
Úterý 16. až středa 17. ledna v 19.00 h.

ĎÁBEL NOSÍ PRADU
V satirické komedii skvostná královna 
módy Meryl Streep dusí coby šéfredaktor-
ka mladičkou a v oboru nepříliš zběhlou 
absolventku žurnalistiky.
Čtvrtek 18. až neděle 21. ledna v 19.00 h.

POTOMCI LIDÍ
Sci-fi thriller o budoucnosti, v níž ženy 
zůstaly neplodné a lidstvo vymírá. Clive 
Owen v hlavní roli.
Úterý 23. až čtvrtek 25. ledna v 19.00 h.

STORMBREAKER
Akční film o mladistvém superšpiónovi. 
Po smrti svého strýce-agenta je čtrnácti-
letý kluk donucen se zúčastnit místo něho 
mise, která zachrání miliony životů.
Pátek 26. až neděle 28. ledna v 16.30 h.

HAPPY FEET
V Království tučňáků na Antarktidě si každý 
mladý tučňák hledá svůj životní protějšek zpě-
vem písně. Náš hrdina Mumble bohužel neza-
zpívá ani notu, zato však umí skvěle stepovat! 
Animovaný muzikál pro celou rodinu.
Pátek 26. až neděle 28. ledna v 19.00 h.

ERAGON
Další filmové zpracování populární fantasy 

trilogie. První díl bestselleru Ch. Paoliniho 
vypráví příběh mladého farmářského 
chlapce předurčeného stát se vyvoleným, 
jenž jako jediný může svou zemi Alagae-
sii zbavit tyranského krále.
Úterý 30. až středa 31. ledna v 19.00 h.

EXTRÉMNÍ SVAHY
Sjezd na hraně života. Aljaška. Pět nejlep-
ších prknařů světa, hory, adrenalin, riziko.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

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

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

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

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

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

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

Výstavy:
NAŠI DROBNÍ SAVCI
Fotografie Miloše Anděry doplněné expo-

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

Potrvá do 18. března 2007.
BETLÉMY TROCHU JINAK
Vánoce, které patří v celém křesťanském 

světě k nejvýznamnějším svátkům v roce, 
si uchovaly i v dnešní uspěchané době 
podmanivé kouzlo. Osobitou podobu mají 
české Vánoce, v nichž se zračí naše lidová 
tradice. K nim neoddělitelně přísluší betlé-
my, které se obzvláště v lidovém podání 
přibližují celé poetické atmosféře Vánoc.

Na mezinárodní výstavě „Betlémy tro-
chu jinak“ budou k vidění historické a sou-
časné betlémy ze sbírek českých a morav-
ských muzeí, betlémy současných tvůrců 
z Čech, Moravy, Slezska, ale i z Polska 
a Slovenska. Ke zhlédnutí budou soubo-
ry vyrobené ze dřeva, ale také z těsta, z 
kukuřičného šustí, z papíru, textilu, skla, 
keramiky, krajky a dokonce z uhlí.

Řezbářské plenéry spojené s prohlíd-
kou výstavy se koná 3. ledna 2007 od 
10.00 do 16.00 hodin v zámeckém klubu.

Potrvá do 21. ledna 2007.

3. ledna - Nezednická čajovna – povídá-
ní o zážitcích z Vánoc 
3.-7. ledna - Účast na „Tříkrálové sbírce“ 
(příprava kostýmů, koledy, rozdělení do 
skupin, realizace)
8. ledna - „Nezbednický parlament“ 
– co a jak v klubu v novém roce 
11. ledna - Otázky z krabičky pro chytré 
hlavičky (téma – zima, sníh a led) – vědo-
mostní soutěž
16. ledna - Výtvarné odpoledne „Nakres-
li své iglú“
24. ledna - Kimovy hry
31. ledna - Nezbednické vysvědčení – pře-
dávání půlročního hodnocení (vedoucí dětem, 
děti vedoucím) + zábavný program

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

Bude-li dost sněhu, uspořádáme sou-
těž v bobování, zkusíme postavit sněhulá-
ka, iglú nebo jiné stavby ze sněhu.

Všem dětem přejeme do nového roku 
jen to nejlepší.

5. 1. Ubrousková technika
Přineste si ubrousek s pěkným motivem 
a předmět, který chcete ozdobit. Práce 

spíše pro maminky.
10. 1. Čtení z knížky pro malé děti

Oblíbené předčítání zajímavých příběhů 
přislíbila paní knihovnice.

12. 1. Foukací fixy
Práce pro děti a jejich maminky.

16. 1. v 10.00 h. Pojišťovna Allianz
S pojistnými produkty pro rodinu nás 

seznámí paní Michaláková.
19. 1. Malování na sklíčka

Veškerý materiál v KM.
23. 1. v 10.00 h. Dět. kosmetika Bubchen

Prezentace dětské kosmetiky.
26. 1. Malování na sníh
Pro všechny šikovné děti.

Pravidelný program:
pondělí – maňásková pohádka pro děti

středa – cvičení maminek s dětmi
čtvrtek – zpívánky
pátek – výtvarka

O dalším programu se informujte
v KM Broučci.

Zveme všechny nastávající maminky na 
cvičení na míčích, které probíhá každou 

středu v 10 hodin v Klubu maminek Broučci 
pod vedením zkušené porodní asistentky. 
Hlídání dětí je zajištěno. Cena 1 h./40,- Kč.

Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
SMKA pořádají dne 16. 1. v 17.30 h. v malém 
sále LD přednášku „Súdán – pomoc CSI 
obětem války“. Přednáší Petr Matyáš.

Pátek 26. 1. v 19.00.hodin
Reprezentativní ples Střední školy 

strojírenské a dopravní – velký sál Kul-
turního domu VP.

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 3. 2. v 19.00 hodin
Tradiční Lašský bál – velký sál Kul-

turního domu VP.

GALERIE LIBREX

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Miroslav Fajkus
Panoramatické fotografie

Karol Weisslechner - Zlaté časy
šperky prvořadého slovenského

šperkaře a designéra

GALERIE POD SVÍCNEM
16. 12. 2006 - 31. 1. 2007

Salon Slast 2007 

Beskydský magazín
TV Prima, středy od 7:20
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Křižíkova 1377
738 01 Frýdek-Místek

Všem příznivcům squashe
přejeme vše nejlepší
do nového roku 2007

Také Vás zveme k posezení do restaurace

- rodinné oslavy
- rauty
- svatby
- každý pátek hudba
- od 1. 11. i ubytování

Výuka angličtiny pro začátečníky a 

mírně pokročilé s využitím nejnověj-

ší multimediální výpočetní techniky.

ANGLIČT INAANGLIČT INA

Cena:
950,- Kč / 12 lekcí

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

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