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VÁNOČNÍ KAMION: Obvyklá předvánoční 
atrakce na frýdeckém náměstí.

Foto: Petr Pavelka

slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
den 21. prosince 2007 se určitě zapíše do 

dějin jako významný den nejen České republiky, 
ale i všech ostatních evropských zemí, které ten-
to den vstoupily do schengenského prostoru.

„Schengen“ nyní tvoří 24 států Evropské 
unie včetně všech našich sousedů. Z hranic 
zmizely kontroly, na silničních přechodech 
už není třeba vůbec zastavovat.

Nikdy jsem si nemyslela, že se zrušení hranic dočkám a že navíc 
budu moci jako přímý účastník být u symbolického rozříznutí dřevěné 
hraniční závory. V pátek 21. prosince však jsem tuto příležitost měla. 
Na hraničním přechodu Bílá, Konečná – Klokočov, tedy na hraničním 
přechodu Česká republika – Slovenská republika, jsme společně s 
primátorem Žiliny a zároveň předsedou slovenské části Euroregionu 
Beskydy ing. Ivo Harmanem a ostatními starosty přilehlých obcí na 
obou stranách našich republik dřevěnou hraniční závoru rozřízli na 
dvě části. Všichni přítomni pak obě části závory podepsali, starostové 
Klokočova a Bílé je uloží na čestných místech ve svých obcích. Euro-
region Beskydy je nyní opravdu bez hranic!!!

Byl to neopakovatelný pocit a velmi slavnostní chvíle pro všechny! Dou-
fejme, že už nikdy žádné hranice mezi Čechy a Slováky nevzniknou!

Ještě jednou bych Vám všem chtěla popřát do nového roku hodně 
zdraví, spokojenosti a vzájemné tolerance.  Eva Richtrová

KONEC ZÁVOR: Zástupci Euroregionu Beskydy oslavovali volný režim 
na hranicích mezi Českou a Slovenskou republikou.  Foto: Petr Pavelka

Celý dosud neobsazený 
zbytek průmyslové zóny v 
Chlebovicích, který představu-
je plochu 3,7 ha, obsadí korej-
ský investor. Statutární měs-
to Frýdek-Místek ještě před 
koncem roku stihlo podepsat 
smlouvu s korejskou firmou 
Hanwha L&C Czech s.r.o., kte-
rá zde postaví výrobní závod, 
jehož produkce navazuje na 
nošovickou automobilku.

Hanwha L&C Corporation 
(„Hanwha Korea“) je členem Sku-
piny Hanwha, která je 10. největ-
ším konglomerátem v Koreji. Han-
wha Korea se zabývá výrobou a 
prodejem dílů pro automobilový 
průmysl, stavebních komponen-
tů, elektronických materiálů a 
filmových pásů. Roční obrat Han-
wha Korea dosáhl v roce 2006 
584 mil. USD. Investice Hanwha 
Korea v zámoří zahrnují výrob-
ní závody v Severní Americe a 
Číně. Další výrobní závody budou 
v blízké budoucnosti vystavěny 
v Indii a České republice. „Jsme 
rádi, že po předchozím nezdaru 
s jiným korejským investorem 
budeme mít v zóně přece jen 

Do chlebovické průmyslové zóny přijdou KorejciDo chlebovické průmyslové zóny přijdou Korejci
společnost, která participuje na 
investici v Nošovicích. Její pří-
tomnost bude pro město určitě 
přínosná,“ věří primátorka Eva 
Richtrová, která podepisovala 
dokumenty s korejskou stranou. 
Smlouva je sjednána na dobu 
neurčitou, Hanwha má pozemky 
pronajaté a smluvně ošetřeny 
nejzazší termíny pro získání 
územního rozhodnutí, stavební-
ho povolení i kolaudace závodu. 
„Hanwha má zajištěn odbyt svých 
výrobků v Nošovicích, takže jsme 
cítili, že s výstavbou budou oprav-
du spěchat,“ doufá primátorka, že 
se nemůže opakovat poslední 
případ, kdy kvůli neúspěchu v 
tendru v Chlebovicích nezačala 
stavět jiná korejská firma. 

Zónu v Chlebovicích si Korejci 
vybrali s ohledem na její dobrou 
dostupnost, obecné parametry 
infrastruktury a výhodnou vzdá-
lenost od nošovické průmyslové 
zóny. Očekávají, že jejich projekt, 
který počítá s investicí 20 mil. 
EUR, výhledově však až 160 mil. 
EUR, bude mít pozitivní vliv na 
město Frýdek-Místek. Co se týče 
zaměstnanosti, závod by měl 

PODPIS SMLOUVY: Primátorka Eva Richtrová s náměstkem Michalem Pobuckým při podepisování 
smlouvy s korejskými partnery.     Foto: Petr Pavelka
nabídnout ještě letos pracovní 
příležitost 50 lidem, v roce násle-
dujícím už to bude dvojnásobek a 
počty zaměstnanců by měly dále 
stoupat. „Hanwha předpokládá 
uzavření smluv s místními spo-
lečnostmi k zajištění například 
úklidu, údržby, ostrahy a ostat-
ních dodávek, což nepřímo pove-
de ke vzniku dalších pracovních 

míst, zejména v sektoru služeb,“ 
řekl Michal Pobucký, náměstek 
primátorky, mající průmyslové 
zóny na starosti.

Hanwha ve svém načasování 
projektu předpokládá začátek 
své produkce už ke konci tohoto 
roku.  (pp)

Místecké náměstí se zapl-
nilo při akci Doneste si zvo-
neček, rozsvítíme stromeček, 
frýdecká část měla jako hlav-
ní předvánoční atrakci znovu 
Vánoční kamion, který děti 
znají z televizní reklamy a jenž 
jim přiváží už několik let San-
ta Clause, hravé Elfy, spoustu 
zábavy, soutěží, písniček a 
samozřejmě také dárků. 

Drobnosti se rozdávaly za 
relativně snadné úkoly, stačilo 
se například protáhnout San-
tovým komínem. Jako obvykle 
naplno cvakaly fotoaparáty, 
nejen u osvětleného trucku, ale 
i u dalších vánočních dekorací a 
rekvizit. Náměstí ožilo už kolem 
oběda, většina si ale počkala na 
setmění, kdy se kamion mohl 

Tahač Coca-Coly znovu táhlTahač Coca-Coly znovu táhl
ukázat v celé své svě-
telné kráse.

„Jsem ráda, že se 
nám znovu podařilo 
uskutečnit v místecké 
i frýdecké části zábav-
nou akci pro celé rodi-
ny. Vážíme si podpory 
všech podnikatelských 
subjektů, které se 
na nich podílely. Co 
se týče možné rota-
ce obou akcí, znovu 
musím připomenout, že 
Vánoční kamion by měl 
na místeckém náměstí 
problémy s dojezdem, 
proto v Místku zvoní-
me a ve Frýdku máme 
kamion. Myslím ale, že většina 
rodin si nenechává ujít ani jednu 

z těchto akcí,“ je přesvědčena 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

Akční plán sleduje i bezpečí ve městěU příležitosti zakoupení 
nového hasičského auto-
mobilu pro JSDH Frýdek 
Vás zveme na ukázkové 
cvičení požární techniky, 
které proběhne 12. ledna 
na Zámeckém náměstí ve 
Frýdku od 9 do 12 hodin.

Na posledním zasedání měst-
ského zastupitelstva v minulém 
roce byl schválen Akční plán 
rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku na rok 2008, 
který obsahuje aktivity, jejichž 
naplnění se ve strategickém 
plánu rozvoje očekává právě 

letos, i aktivity, jejichž naplnění 
je dlouhodobým procesem.

V akčním plánu je sledován 
například cíl „zlepšení nabídky 
aktivit zaměřených na využití 
volného času obyvatel a náv-
štěvníků města“.

(Pokračování na straně 10)
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krátce

poděkování

Tříkrálová sbírka pomůže
K novoroční atmosféře již po 

dlouhá léta neodmyslitelně patří 
symbol tří Králů – tří koledníků. 
Kašpar, Melichar a Baltazar v 
podobě stovek dobrovolníků 
budou koledovat od dveří ke 
dveřím a v tom nejrozličnějším 
počasí, jaké dokáže leden nabíd-
nout, roznášet své poselství. 
Frýdek-Místek včetně okrajo-
vých částí nebudou výjimkou.

Výtěžky z Tříkrálové sbírky 
pořádané Charitou podpoří tyto 
projekty: Denní centrum sv. Josefa 
pro psychicky nemocné, Mateřské 
centrum Kolečko, nízkoprahové 
zařízení sloužící pro smysluplné 
využití volného času dětí a mlá-
deže – Denní centrum pro děti a 

mládež Klub Nezbeda, Oprava 
střechy Domu pokojného stáří 
u Panny Marie Frýdecké, který 
slouží převážně seniorům, co již 
nemohou nebo nechtějí žít sami 
v domácím prostředí, a Charitní 
půjčovnu pomůcek pro seniory 
a lidi s postižením, kde přibudou 
polohovací lůžka, invalidní vozíky, 
chodítka a polohovací pomůcky.

Tříkrálovou sbírku občanům 
přiblíží Tříkrálový průvod, který se 
stejně jako loni snaží obnovit tra-
dici tříkrálového průvodu, který v 
našem městě kdysi existoval. Prů-
vod místní charita plánuje na pátek 
4. ledna, od 15 hodin. Průvod s 
králi, koňmi, pastýři a hudbou pů-
jde od 15 hodin z Farního náměstí 

NA TŘI KRÁLE: Průvod loni navštívil i frýdecko-místeckou radnici. 
Foto: Petr Pavelka

přes náměstí Antonínovo a Malé, 
ulici Stará cesta až na náměstí 
Svobody, kde bude od 15:30 
připraven živý betlém s malými 

koledníky z 8. ZŠ, zazpívá zde i 
sbor Smetana, trubkové fanfáry a 
program je zajištěn nejen pro děti. 

(pp)

Otevřená škola
Den otevřených dveří na Jed-

ničce se koná 9. ledna od 7:45 
do 17:00 hodin. Zveme všech-
ny děti, rodiče a přátele školy 
do výuky, do kroužků a školní 
družiny i do výtvarných dílen a 
Galerie Pod Sovou. Mnohé akti-
vity povedou žáci, seznámíte se 
se zázemím školy a s metodami 
a formami naší práce. Těší se na 
vás žáci, učitelé a vychovatelky.

Téma rodiny
Lidový dům v Místku ve spo-

lupráci s Moravskoslezskou 
křesťanskou akademií připravil na 
úterý 15. ledna od 17.30 hodin v 
Lidovém domě přednášku PhDr. 
Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. na 
téma Co trápí moderní rodinu.

Zájemci o jógu
Škola jógy Karakal sděluje 

všem přátelům, že v roce 2008 
bude výuka v týdenních kurzech 
zahájena v týdnu od 14. ledna. 
Kromě obvyklých stupňů pokro-
čilosti 1.-5. ročník bude probíhat 
kurz relaxačních technik (tzv. 
psychohygiena) a pro všechny, 
kteří chtějí zlepšit stav své těles-
né kondice, je určen kurz hatha 
jógy. Novinkou je kurz pro ženy 
s příznačným názvem Žena-
zdraví, mládí a krása. Pokračo-
vat budou oblíbené kurzy pro 
seniory. Zápis do kurzů proběh-
ne v úterý 8. ledna od 16 do 18 
hodin v Jógovém sále 9. ZŠ na 
ulici E. Krásnohorské.

Další přednáška
Dne 2. února ve 13 hodin se v 

Základní umělecké škole ve Frýd-
ku-Místku uskuteční pravidelná 
filozofická přednáška Tomáše 
Pfeiffera. Přednáška probíhá for-
mou ústních či písemných odpo-
vědí na dotazy posluchačů. (pp)

Poděkování za kapli
Římskokatolická farnost Frý-

dek děkuje touto cestou Magistrá-
tu města Frýdek-Místek za finanč-
ní pomoc, která byla poskytnuta 
na opravu kaple v Lískovci-Hájku. 
Díky této pomoci a provedené 
opravě získal celý areál Hájku 
patřičnou důstojnost a stal se opět 
vyhledávaným místem odpočinku, 
výletů a vyžití občanů a poutníků. 
Děkujeme dále sponzorům za 
jejich nemalou finanční podpo-
ru, kterou vyjádřili vřelý vztah k 
danému místu. Naše mimořádné 
poděkování patří občanům za 
jejich finanční dary, zvláště obča-
nům Lískovce, jejich osadnímu 
výboru za neutuchající obětavost 
při realizaci celé akce a Dušanu 
Hrnčiříkovi, který byl po celou 
dobu přípravy i samotné realizace 
stavby velkou oporou projektu. 
Všem přejeme pevné zdraví a 
hodně úspěchů v roce 2008. 

Pastorační tým římskoka-
tolické farnosti Frýdek

Žáci pomohli s dárečky pro seniory

VYROBENÉ DÁRKY: Dětské 
ruční práce potěšily zejména 
seniory.  Foto: Petr Pavelka

Na vánoční čas dárků a přá-
ní se pilně připravovali žáci v 
hodinách výtvarné výchovy, pra-
covních činností a ve školních 
družinách. Rozmanité výrobky, 
vánoční dekorace a přání potě-
šily mnohé návštěvníky před-
vánočních jarmarků na jednotli-
vých školách. Co je však velmi 
důležité – žáci frýdecko-mís-
teckých základních škol i škol v 
okrajových částech města neza-
pomněli v hektickém předvánoč-
ním čase na seniory a handica-
pované spoluobčany. Perníčky, 
svícny, keramické a papírové 
ozdoby či nápadité zápichy do 
květináčů jistě s blahopřáními 
přispěly k pěkné, srdečné atmo-
sféře a k úsměvu na tváři někdy 
i osamělých obyvatel sociálních 
zařízení. Žákům, jejich učite-

lům a vychovatelkám směřuje 
touto cestou velké poděkování. 
 Odbor školství, kultury, 

mládeže a tělovýchovy

Beskydské informační cen-
trum ve spolupráci s dalšími 
„íčky“ vydalo před koncem 
roku znovu zimní verzi infor-
mační brožury pod názvem 
Beskydy tourist info, která je 
komplexním přehledem turistic-
kých možností v Beskydech od 
Jablunkovska až po Valašsko. 

„Letos se kromě tradičních 
přehledů autoři zaměřili více na 
možnosti zimního vyžití pro rodiny 
s dětmi. Brožurka je samozřejmě 
určena příchozím turistům, ale 
využijí ji i místní občané, kteří v ní 
získají bohaté informace a tipy na 

Zimní Beskyd tourist info
využití volného času,“ řekl předse-
da Regionu Beskydy Petr Rafaj.

Každé z informačních center 
podalo své tipy, jak v zimním 
období nesedět jen u kamen, 
nabídlo přehled služeb pro lyža-
ře a snowboardisty, lyžařských 
vleků, běžeckých tras i rozsáhlé 
kalendárium kulturních a spor-
tovních akcí a možností, kam 
vyrazit po lyžování. Nechybí ani 
pohled ke slovenským souse-
dům a pozvánka na léto. Tomu 
v centrálních Beskydech bude 
znovu vévodit chystaný další 
ročník Veseléta.  (pp)

ZÁBAVA PRO SENIORY: V předvánočním období se nezapomí-
nalo ani na nejstarší spoluobčany. Vše začalo Mikulášem, jako na 
snímku z domova důchodců na Školské ulici, a končilo nejrůznější-
mi vánočními besídkami, z nichž jedna se uskutečnila například i v 
Lidovém domě.                                                  Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místečtí senio-
ři jsou velice aktivní a stále 
hledají nový druh zábavy, aby 
si zajímavou formou ukrátili 

Aktivní senioři se bavili na bowlingu
volné chvíle. Občas překvapí 
i pohybovými aktivitami, kte-
ré nepatří k nejjednodušším. 
Jako například bowlingem.

Bowlingové kou-
le jsou mnohem 
těžší než například 
u kuželek, ale seni-
oři, kteří si přišli 
zaházet na Riviéru, 
zvládali hru s bra-
vurou. Bylo vidět, že 
mnozí z nich nehrají 
zdaleka poprvé, 
což se promítlo i do 
dosažených výsled-
ků. Vždyť vítěz Miro-
slav Jurša, který si 
vysloužil putovní 
pohár primátorky pro rok 2007, 
nasbíral 181 bodů, druhý v pořadí 
Arnošt Dyba 151 a třetí Vítězslav 
Kavka 123 bodů. Troufli byste si 
je vyzvat? „Já před těmi výkony 
smekám. Bowling je určitě pro lidi 
v seniorském věku už poměrně 
náročná disciplína, chce to sílu 
i koordinaci pohybů, ale všichni 
to svým vlastním stylem nějak 
zvládli,“ potěšilo primátorku Evu 
Richtrovou. Samotní senioři si hru 
opravdu užívali a určitě při ní notně 
omládli. Nechybělo totiž nejrůznější 
hecování a oslavy úspěchů. „Sešlo 

se téměř šedesát soutěžících, dal-
ší dvacítka navíc byli ještě diváci, 
takže odpoledne mělo perfektní 
atmosféru,“ pochvaloval si za svaz 
důchodců Rudolf Horníček. Ten 
mohl oznámit i výsledky družstev, 
kde z 16 týmů nejlepšího součtu 
dosáhl Klub důchodců Válcoven 
plechu “C” (Miroslav Jurša, Milan 
Valas, Rudolf Karas), před áčkem 
pod stejnou hlavičkou (Arnošt 
Dyba, Miloslav Adamus, Karel 
Krasula) třetí byl Svaz důchodců 
F-M (Vítězslav Kavka, Alois Kotá-
sek, Josef Klečka).  (pp)

NOVÁ ZÁBAVA: Frýdecko-místečtí senioři 
dělají leccos. Nebojí se ani bowlingové koule.

Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Opilý Polák řídil náklaďák
27. 12. před jedenáctou dopo-

ledne si motohlídka Městské poli-
cie Frýdek-Místek povšimla na ulici 
Příborská nákladního motorového 
vozidla, jehož řidič při vyjíždění 
od čerpací stanice nerespektoval 
vodorovné dopravní značení dvo-
jitá čára souvislá a odbočil vlevo 
směrem na Frýdek-Místek. Hlídka 
toto vozidlo předjela a předepsa-
ným způsobem zastavila poblíž 
křižovatky ulice Příborská a 17. 
listopadu. Při komunikaci s řidičem 
bylo již z jeho dechu patrné, že 
požil alkoholický nápoj. Z tohoto 
důvodu byl vyzván, aby se pod-
robil orientační dechové zkouš-
ce. Pozitivní dechová zkouška s 
výsledkem 2,09 promile u řidiče, 
44-letého M. J. W. z Polska, byla 
impulsem k dalšímu jednání stráž-
níků na místě. Prostřednictvím 
operačního střediska byla na mís-
to přivolána místně příslušná hlíd-
ka PČR, která si celou záležitost 
převzala k dalším úkonům.

Chytli recidivistu
27. 12. krátce před desátou 

večer obdrželi strážníci městské 
policie od svého dispečera upozor-
nění z podezření na podnapilého 
řidiče, který vyjížděl z parkoviště 
na ulici Těšínská pod Magistrá-
tem města Frýdku-Místku. Řidič, 
který svým pohybem vzbuzoval 
důvodné podezření, že není ve 
stavu způsobilosti řídit motorové 
nebo nemotorové vozidlo, byl po 
celou dobu od okamžiku nastou-
pení do vozidla stále sledován 
kamerovým systémem městské 
policie. Podnapilý řidič ve vozidle 
projížděl trasu od ulice Těšínská 
na ulici Revoluční, J. Opletala, k 
benzínové pumpě a nakonec na 
ulici Anenská, kde již bylo vozidlo 
nalezeno motohlídkou. Jednalo se 
o vozidlo Alfa Romeo, ze kterého 
při zastavení z místa řidiče vystou-
pil mladý muž. Tento byl hlídkou 
vyzván k prokázání totožnosti. Při 
následném zjišťování totožnosti 
řidiče na Policii ČR byl z řidiče cítit 
alkohol v dechu, a proto byl vyzván 
k absolvování orientační dechové 
zkoušky, což odmítl. „V průběhu 
dalších probíhajících úkonů vyšlo 
najevo, že řidičem je 29-letý A. B. z 
Frýdku-Místku, který již byl v minu-
losti za podobný přestupek trestán. 
Věc byla předána k dalšímu šetře-
ní hlídce Policie České republiky,“ 
uvedl Dalibor Volný, zástupce ředi-
tele městské policie. (pp)

V Ostravici proběhlo kolegi-
um ředitelů městských policií 
statutárních měst a hlavního 
města Prahy, které tentokrát 
bylo na bedrech frýdecko-mís-
tecké městské policie.

Policisté byli seznámeni s 
předkládanými návrhy znění 
zákona o změně zákonů v sou-
vislosti s přijetím zákona o Policii 
České republiky, jež se ve vel-
kém rozsahu dotýkají i obecní 
policie, dále se zpracovaným 
strategickým plánem pro bez-

Městské policie si vyměňovaly zkušenosti
pečnost na pozemních komu-
nikacích a dalšími zákonnými 
normami majícími souvislost s 
výkonem služby městské policie. 
Došlo také na prezentace mobil-
ní kamery pro individuální použi-
tí při výkonu činnosti strážníka a 
jednotného systému dopravních 
informací v České republice.

„Obšírněji jsme se zabývali 
3. změnou návrhu novelizace 
zákona č. 553/1991 S., o obecní 
policii a dalších právních norem 
souvisejících s obecní policií. Po 

Primátorka Eva Richtrová 
se spolu s dalšími starosty a 
zástupci Euroregionu Besky-
dy sešla 21. prosince na hra-
ničním přechodu Bílá-Koneč-
ná k oslavě konce hranic, 
které rozdělovaly dva národy 
se společnou historií.

„Vskutku historický okamžik 
21. prosinec 2007 bude z pohle-
du historie zapsán do českých a 
slovenských dějin vedle takových 
milníků, jakými jsou vstupy repu-
blik do NATO či EU. Hranice pře-
stanou být střeženy po více než 
700 letech. Každý státní útvar na 
našem území včetně Velké Mora-
vy si hranice hlídal. O střežení 
ve vlastním smyslu toho slova, 
ale můžeme uvažovat asi až od 
13. století. Od dnešního dne se 
schengenský prostor, který byl 
tvořen 13 členskými zeměmi EU, 
Norskem a Islandem rozrůstá o 
dalších 9 zemí a já jsem velice rád, 
že mezi nimi je i Česká a Sloven-
ská republika,“ vítal účastníky slav-
nostního aktu na hranicích domácí 
starosta Bílé Tomáš Večeřa.

Připomněl, že hraniční pře-
chod Bílá-Konečná, na kterém se 
sešlost uskutečnila, má za sebou 
poměrně krátkou existenci. Byl 
uveden do provozu v roce 1994 
a hlavně v prvních letech svého 
trvání nadělal lidem z Konečné 
spoustu problémů, které prameni-
ly z toho, že není postaven přímo 

podrobném rozboru jednotlivých 
předmětných ustanovení se kole-
gium jednomyslně shodlo na díl-
čích doporučeních těchto návrhů, 
jež jsou přílohou dopisu adresova-
nému ministru vnitra, primátorům 
statutárních měst a poslancům 
výboru pro bezpečnost,“ prozradil 
ředitel Městské policie Frýdek-
-Místek Václav Buček.  (pp)

Primátorka řezala hraniční závoru

U HRANIČNÍ ZÁVORY: Pily se chopila i primátorka Eva Richtrová.    Foto: Petr Pavelka

na státní hranici, ale v českém 
vnitrozemí. „Byl problém si domů 
dovézt ledničku, uhlí či pytel obilí. 
Aby problémům nebyl konec, byly 
v následujících létech na lesních 
cestách v lokalitách Doroťanka, 
Konečná, Bobek a Kelčovské sed-
lo umístěny železné závory. Na 
Konečné byly nejdřív osazeny tak 
nešťastně, že zabraňovaly výjez-
du u rodinného domu. Až čas a 
zásah obce pomohl tyto problémy 
vyřešit,“ připomínal starosta, pod-

le kterého mezilidské vztahy tolik 
narušeny nebyly, protože Češi a 
Slováci žijící v horách, obklopeni 
lesy, vědí, že podmínkou k přežití 
je vzájemná pomoc, laskavé slo-
vo a pochopení jeden druhého. 
„Dámy a pánové, chci popřát 
všem zemím, které dnes vstoupily 
do schengenského prostoru, aby 
volný pohyb osob a zboží pomohl 
k rozvoji ekonomiky, cestovního 
ruchu a byl ku prospěchu lidem 
daných zemí,“ uzavřel svůj pro-

slov Tomáš Večeřa.
„Se Slováky máme nadstan-

dardní vztahy, máme za sebou 
v rámci Euroregionu Beskydy 
spoustu společných akcí. Také 
je ve Frýdku-Místku hodně rodin 
se slovenskými kořeny, takže 
veškeré kontakty budou nyní 
ještě jednodušší a jistě každý 
změnu režimu na hranicích při-
vítá, což platí samozřejmě nejen 
pro slovenskou hranici,“ uvedla 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

Frýdečtí dobrovolní hasiči 
se před koncem roku dočka-
li nové hasičské cisterny a 
letos tak mohou pro obyvate-
le města i okolí odvést ještě 
více profesionálních výkonů. 
To ovšem neznamená, že by 
loni pomáhali málo.

Frýdečtí dobrovolní hasiči mají 
svou základnu na Střelniční ulici a 
loňský rok tato skupina obětavých 
lidí hodnotí jako mimořádně nároč-
ný. Pár týdnů před koncem roku 
totiž překročili hranici dvou stovek 
událostí, ke kterým je povolalo 
operační středisko Hasičského 
záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje. Tak vysoký počet 
událostí za jeden rok nepamatuje 
celá historie tohoto sboru.

„Výjezdová jednotka se skládá z 
22 mužů, kteří tuto obětavou práci 
dělají ve svém volnu bez nároku na 
jakoukoli odměnu. Jejich činnost 
nejsou jen výjezdy k událostem, ale 
spoustu času zabere odborná pří-

prava a péče o svěřenou techniku,“ 
uvedl Vladimír Dužík.

Jednotka loni zasahovala u osmi 
bytových požárů, devětkrát vyjížděla 
k požárům trávy nebo lesa, dvakrát 
hasila hořící osobní automobily. Nej-
větším požárem, který loni pomáhali 
zvládnout, se stal požár hospodář-
ské budovy v Žabni, kde byl zásah 
obzvláště náročný.

Nejnáročnější ovšem byl 
zásah u velkého požáru skládky 
ve Staříči. „Ten den bylo pořádné 
letní vedro, ale z důvodu výskytu 
jedovatých látek museli zasa-
hovat všichni v plné výstroji a s 
nasazenými dýchacími přístroji,“ 
přiblížil náročnost Vladimír Dužík.

Dorbovolní hasiči ovšem 
odvádějí i spoustu mravenčí 
práce, spadající do kolonky 
technické pomoci. To odstraňují 
spadlé stromy, čerpají vodu ze 
zatopených sklepů nebo likvidují 
hnízda nebezpečného hmyzu.

Statisticky se řadí jednotka 
dobrovolných hasičů města Frýd-
ku-Místku mezi nejaktivnější v 
okrese, kraji, i v rámci celé repub-
liky. „Koncem roku došlo konečně 
k dlouho očekávané modernizaci 
zastaralého vozového parku. 
Magistrát města zakoupil jednotce 
novou cisternu CAS 20 Tatra 815 

Terno. Jednotka si určitě nové 
vozidlo zaslouží a bude tak nejen 
prací, ale i technikou důstojnou 
vizitkou města Frýdku-Místku,“ 

uzavřel Vladimír Dužík. Přesto je 
na konci na místě přání, aby nová 
cisterna musela vyjíždět do terénu 
co nejméně.  (pp)

Dobrovolní hasiči jsou aktivníDobrovolní hasiči jsou aktivní

NOVÁ CISTERNA: Tento rok budou moci frýdečtí dobrovolní hasiči 
vykonávat svou činnost ještě profesionálněji.  Foto: Petr Pavelka
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NA GOODWILLU: Radní a poslanec Petr Rafaj na hodinách poli-
tologie přednášel o tom, jak se tvoří zákony, v čem spočívá práce 
rozpočtového výboru parlamentu, povyprávěl o poslání Euroregio-
nu Beskydy a zodpověděl spoustu zvídavých dotazů studentů. 

Letošní tradiční vánoční jar-
mark jsme u nás na „Dvojce“ 
přiblížili lidem z našeho sídliš-
tě. Vyšli jsme z pohodlí teplé 
jídelny na školní nádvoří. 

S nastupující tmou osvětlilo 
venkovní prostory jemné světlo 
pouličního osvětlení, doplněné 
světlem svící, kterým děti pro-
zářily své prodejní stánky. Tu 
správnou vánoční atmosféru 
dokreslil sněhový poprašek, 
nazdobené stromky a vánoční 
písničky. Odvážnější prodejci 
se nebáli hlasitě propagovat své 
zboží, objevily se i propagační 
plakáty na prodávané výrobky.

Aby nám naši malí i velcí prodej-
ci „nezmrzli“, měli jsme pro všech-
ny připraveno teplé občerstvení v 
zázemí naší školičky. Počáteční 
obavy z kroku ven se nepotvrdily. 

Vánoční jarmark „Dvojky“ v novémVánoční jarmark „Dvojky“ v novém

Naopak, byla to příjemná změna!
K předvánočnímu času u nás 

patří i celoškolní soutěž ve skoku 
vysokém „Vánoční laťka“. Věnu-
jeme jí po několik let vždy celé 
dopoledne. Každoročně při této 
akci mají žáci 2. stupně možnost 
podpořit své kamarády. Nejcen-

nější na celé akci je pocit souná-
ležitosti, který během sportovního 
klání panuje. I když soutěží žáci od 
šestých ročníků, zraky všech se 
upínají k deváťákům. Školní rekord 
175 cm sice letos překonán nebyl, 
ale atmosféra byla výborná – a jak 
by ne, vždyť „Dvojka“ přece jede!!!

Vánoce, vůně jehličí, vanilko-
vých rohlíčků, pohádky v televizi, 
dárky... K Vánocům dárky patří a 
takový malý dáreček si v úterý 18. 
prosince připravily děti 4. A z 9. 
Základní školy pro své rodiče, pra-
rodiče, sourozence a kamarády. 
Slavnostně vyzdobily školní diva-
délko a v 16 hodin začalo předvá-
noční „Posezení při svíčkách“.

V zákulisí byla zpočátku trochu 
tréma a nervozita, ale když děti 
uviděly své blízké v sále, rozzá-
řily se jim oči, začaly se usmívat 

Posezení při svíčkách
a obavy byly rázem pryč. Zim-
ní taneček, říkanky o zimě a o 
Vánocích, vánoční zvyky a tradice 
dodržované v různých státech 
Evropy, koledy, zimní písničky. K 
tomu plápolající svíčky a usměva-
ví rodiče, kteří svým dětem tleskali 
a občas zamáčkli i slzičku dojetí.

Když se pak na závěr rozezvo-
nily zvonečky a společně s rodiči 
si děti zazpívaly poslední písnič-
ku, zbývalo už jediné – popřát si: 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE. 

 Mgr. Taťána Krajčová

Jsi všímavý k okolním udá-
lostem? Sleduješ aktuální dění 
kolem sebe? Baví tě komuni-
kovat s lidmi? Prezentuješ rád 
své názory? Odpovědí ANO se 
můžeš směle zařadit mezi par-
tu mladých redaktorů, kteří již 
čtvrtým rokem vydávají u nás 
na Devítce svůj školní časopis 
Devítkoviny. 

Čtyřikrát ročně čekají čtenáři 
netrpělivě na nové číslo časopisu. 
Každý si v něm najde své oblí-
bené stránky – o PC hře, filmu, 
hudbě, knize, o dění na škole, o 
zajímavých lidech. Kuchařinky si 
mohou do své kuchařské knihy 
založit nový recept, luštitelé se 
potrápí nad křížovkami, testy, 
rébusy, osmisměrkami či sudoku. 

Aby ne – odměna pro vyloso-

Mladí novináři na Devítce
vané řešitele stojí zato! S před-
nostním průkazem přátelství se 
můžeš ty a tvůj kamarád vyhnout 
zdlouhavé řadě v jídelně! A s 
duhovou kartou Devítkovin zrušíš 
libovolnou známku, která se na 
tebe mračí z žákovské knížky! 

Čtenář jakékoli povahy a zamě-
ření začíná většinou listovat naším 
časopisem od posledních stránek. 
Proč? „Tati, umíš psát na papír pot-
mě?“-„Ano.“-„Tak zhasni a podepiš 
mi žákovskou…“ S úsměvem se 
přece nejen žije, ale i učí líp a my se 
tímto odvěkým rčením rádi řídíme a 
poctivě zaznamenáváme přebrebty 
a nesmrtelné průpovídky své i cizí. 

Svůj smysl pro nesmysl jsme 
ve velké míře prezentovali minulý 
školní rok. Uspořádali jsme celo-
školní soutěž Starškleb Devítko-

vin, v níž zazářili nejnadanější 
baviči a šašci ze všech tříd. Jejich 
fotoškleby jsou nezapomenutel-
né a Devítka na ně bude dlouho 
vzpomínat. Vítěze Staršklebu 
jsme zařadili do svého soutěž-
ního archívu vedle nejsympatič-
tějšího Superkluka (rok 05/06) a 
nejkamarádštější Miss Devítkovin 
(rok 04/05). A čím pobavíme v 
roce 2007/2008? Nápady se nám 
jen hrnou. Nechte se překvapit!

  Mgr. Olga Lahnerová

Vánoce jsou téměř pro 
všechny lidi svátky, na které se 
vždy těšíme, nejvíc však naše 
děti. Letos tomu nebylo jinak 
ani v naší mateřské škole. Už 
od Mikuláše zněly všude kole-
dy, povídali jsme si o tradicích, 
zkoušeli dělat bramborový salát, 
zpívalo se, přednášely se bás-

Vánoce v mateřské škole J. Trnky
ničky a v pondělí 17. 12., kdy 
si děti na ozdobení stolečků 
přinesly i nějaké to cukrovíčko, 
se nadělovalo. Ve všech třídách 
se podařilo už týden před Váno-
cemi utvořit tu pravou vánoční 
atmosféru a děti se radovaly ze 
spousty hraček, které na svých 
třídách pod stromečkem našly.

Soukromá střední škola pod-
nikatelská Frýdek-Místek, s.r.o., 
zorganizovala pro žáky základních 
škol nultý ročník soutěže v infor-
matice pod názvem „Ukaž, jak...“. 
Úkolem soutěžících bylo předem 
vytvořit libovolný materiál pro 
elektronickou podporu výuky a ten 
v průběhu soutěžního klání před-
stavit odborné porotě a publiku 
formou multimediální prezentace.

Členové poroty ocenili u sou-
těžících zodpovědný přístup při 
zvládnutí nelehkého zadání sou-
těže, jakož i kreativitu spojenou 
s vytvářením výukových pomů-
cek, například do zeměpisu či 
fyziky, které mohou využít i jejich 
učitelé na základní škole.

Prvenství v soutěži i cenu 
diváků vybojoval zástupce 
Základní a mateřské školy Jana 

Žáci základních škol představili své vlastní výukové programy
Čapka 2555 z Frýdku-Místku.

Vítězné práce jsou umístěny 
na webových stránkách soukro-
mé podnikatelské školy, www.
sssp.cz, kde probíhá následné 
hlasování a soutěž bude završe-
na udělením ceny návštěvníka 
webu. Poděkování patří sponzo-
rům soutěže, kteří poskytli hod-
notné ceny pro vítěze a reklamní 
dárky pro všechny soutěžící. 

12. prosince byl v Praze 
uspořádán SEVEn, o.p.s. a 
Občanskou Inspirací seminář 
ACTIVE LEARNING pro učitele 
a příznivce ekologické výchovy.

Projekt Active learning je tříletý 
evropský projekt. Jeho tématem 
je udržitelná spotřeba energie. 
Materiály jsou určeny pro cílovou 
skupinu dětí ve věku 6-12 let. 
Jedná se o děti, které se učí aktiv-
ním způsobem o jejich životním 
prostředí a o dopadu naší ener-
gie. Děti jsou řídícím subjektem 
budoucnosti a mohou si vybrat 
aktivní cestu v jejich vzdělávání, 

Projekt Active Learning
která je mnohem účinnější 
než pasivní přijímání znalostí 
a informací. Vzdělávání dětí v 
oblasti energetické efektivnos-
ti a obnovitelných zdrojů jim 
může pomoci ovlivnit budouc-
nost, jejíž součástí budou. 

Procesy spojené s měřením 
energie a s vyplňováním pra-
covních listů jsou dobrým zákla-
dem pro globální enviromentální 
výchovu a jsou aktivním alter-
nativním doplňkem pro práci v 
předmětech přírodověda, che-
mie, fyzika, matematika, občan-
ská výchova, výtvarná výchova.

Základní a mateřská škola Frý-
dek-Místek, Lískovec, která získala 
titul Ekoškola, patří mezi deset škol 
v ČR, jež se zapojily do realizace 
tohoto projektu. Na výše uvede-
ném semináři si v rámci worksho-
pu zástupci škol vyměňovali zku-
šenosti a získali další inspiraci.
Další podrobnosti o projektu na: 
http://www.teachers4energy.eu/
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Na 7. ZŠ se uskutečnil tra-
diční šachový turnaj žáků 1.-9. 
ročníku. Všichni žáci se pilně 
připravovali už dlouho před tur-
najem, aby byli co nejúspěšněj-
ší. Úroveň školního kola je rok 
od roku vyšší. Ti nejlepší jsou 
vybráni do okresního kola, kde 
je úroveň už značně vysoká. Ale 
ani tam se naše škola neztrácí.

Školního turnaje se účastnilo 
celkem 20 žáků, k nejúspěšněj-
ším patřili chlapci Jan Prudký z 
5.A, Toník Plšek ze 2.A, Jakub 
Vrátný ze 3.A a Daniel Klíč z 5.A 
třídy. Z těch starších pak Josef 

Šachový turnaj na 7. ZŠ
Michálek, Elen Galstyan ze 7.B 
a René Kaloč z 8.A třídy.

Je pěkné, že nezapomínají na 
naši školu bývalí žáci Pavla Záru-
bová a Jan Mikeš, kteří pomáhali 
při organizaci a rozhodování sou-
těže. Všem zúčastněným žákům 
děkujeme za pěkné výkony a těší-
me se na příští šachový turnaj.

Dne 11. prosince se konalo 
okresní kolo v šachu, kterého se 
zúčastnilo družstvo ve složení 
Jan Prudký, Toník Plšek, Jakub 
Vrátný a Daniel Klíč. Naši žáci v 
silné konkurenci obsadili pěkné 
5. místo.  Blahopřejeme!

Předvánoční čas každý 
tráví jiným způsobem. V něk-
terých rodinách panuje shon, 
doma se uklízí, peče, nákupní 
horečka je v plném proudu. 
V jiných se už od Mikuláše 
pouštějí koledy, rozjímá se a 
plyne klidný adventní čas.

Na Základní škole Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400, se v tomto 
školním roce rozhodli otevřít svou 
školu široké veřejnosti. V rámci 
Týdne otevřených dveří nabídli 
učitelé možnost všem rodičům, 
kteří již na škole dítě mají, i těm, 
kteří o umístění svého dítěte na 
školu uvažují, prohlédnout si ji, 
podívat se, jak se vyučuje v nově 
vybavených učebnách i v nově 
rekonstruované hale, jak zvládají 
učivo děti v prvních a v šestých 
třídách. Ty se totiž učí podle 
školního vzdělávacího programu 
Škola mostem k životu. 

Všichni byli také seznámeni 
se záměrem vedení školy, které 
bude od příštího školního roku 
nabízet budoucím prvňáčkům i 
šesťákům třídy se zaměřením na 

Předvánoční Týden otevřených dveří na Šestce

matematiku, hudební výchovu, 
házenou a florbal. Nabídli náv-
štěvníkům školy také řadu pěk-
ných předvánočních akcí.

Sudoku, mechanické i pro-
storové hlavolamy si mohli žáci, 
jejich rodiče i další návštěvníci 
školy zkusit vyluštit či složit v úterý 
11. prosince. Téma to bylo natolik 
zajímavé, že konečný součet náv-
štěvníků na jednotlivých stanoviš-
tích byl vyšší než stovka.

Středečním jarmarkem žili 
nejen žáci a učitelé, ale také jejich 
rodiče a prarodiče. Dohromady 
všichni připravili spoustu drob-
ných dárečků a dárků, od dráto-
vaných kamenů a šperků, přes 
vánoční svícny a adventní věnce, 
ale také výborné vánoční cukroví 
a krásně zdobené perníky.

Ve školní aule, kde se jar-
mark konal, to hučelo jako v úlu. 
Nakupujících bylo plno po celou 
dobu jeho konání. Všichni byli 
vtaženi do vánoční atmosféry a 
odcházeli spokojeni.

Ve středu to ale nebylo 
všechno. V nové hale probíhala 
tradiční soutěž ve skoku vyso-
kém – Mikulášská laťka, na níž si 
žáci šesté až deváté třídy ověřili 
svou sportovní výkonnost. 

Pro budoucí prvňáčky byly 
připraveny pracovní dílny a bylo 
možno tvořit v keramické dílně a 
v počítačové učebně. Ve třídách 
byly připraveny dílny výtvarné. 

Celý týden vyvrcholil vánoční 
akademií, do níž se zapojily děti prv-
ního i druhého stupně a která již tra-
dičně byla na velmi vysoké úrovni.

Za obětavou práci při přípra-
vě a organizaci celého Týdne 
otevřených dveří patří poděko-
vání nejen všem pedagogickým 
pracovníkům školy, ale i žákům, 
protože i ti se svým dílem na 
úspěšné akci školy podíleli.

Zbývá jediné. Všem čtenářům 
Zpravodaje popřát ze Šestky hod-
ně zdraví a spokojenosti v roce 
2008.  Mgr. Libuše Zárubová,

ředitelka školy

Na „Jedničce“ se stalo již 
tradicí, že v předvánočním 
čase děti i učitelé myslí na 
naše starší a opuštěné oby-
vatele, kteří žijí v domovech 
důchodců a většina jich zde 
tráví i celé vánoční svátky.

Dětský parlament na naší ško-
le se rozhodl, že v době adventní 
potěší a obdaruje tyto starší spo-
luobčany. Dětem a jejich pedago-
gům se podařilo nacvičit krásné 
koledy a získat sponzorské a 

Školáci z Jedničky navštívili
seniory v domovech důchodců

finanční dary. Na radosti obdaro-
vaných se také podílely firmy Hal-
le a Šiva - shop. Děvčata předala 
dárečky celkem 130 klientům v 
Domě pokojného stáří na Mari-
ánském náměstí a v Oáze pokoje 
– Charita K Hájku. „Jsme rádi, že 
jsme mohli tyto naše spoluobčany 
alespoň trochu potěšit a zpříjem-
nit jim tak předvánoční čas. Příští 
rok je opět navštívíme,“ slíbily děti 
z Jedničky. Zástupci dětského
 parlamentu

„Zima, to je bílá paní
těšíme se všichni na ni.
Potom přijdou Vánoce 
přesně jednou po roce.“
Vánoce jsou tady, musíme 

ještě udělat radost našim babič-
kám a dědečkům, řekly si děti 
z mateřské školy Slezská 2011 
na konci města „U Gustíčka“. 

Setkávání dětí a staroušků
Začaly vyrábět drobné papírové 
dárky, s paní učitelkou se nau-
čily program plný písní, básní a 
vánočního těšení a rozjely se do 
„Domu pokojného stáří ve Frýd-
ku. Odměnou byli spokojení sta-
roušci, dobroty od „tety vedoucí“ 
a slib, že společně přivítáme jaro, 
jak to děláme již několik let.

Čerti! Čertíci jdou! Už jsou 
tady! Rohatí, chlupatí, zkrátka 
malí umouněnci. Nebojte se, to 
jsme my děti z Naděje. A že nám 
to v těch čertovských kostýmech 
krásně slušelo, jako bychom se 
v nich narodili.

Na pódiu 9. ZŠ, kde jsme hrá-
li pro naše kamarády z 5. ZŠ, z 
MŠ Gogolova a z MŠ K Hájku, a 
i na pódiu v Lidovém domě jsme 
si to čertí řádění báječně užili. 
Tančili jsme, zpívali, recitovali, 
přes kozu skákali a s kruhy toči-
li. My jsme se zkrátka výborně 
bavili a rodiče slzu zatlačili. Urči-
tě vůbec netušili, jaké čertovské 
geny v sobě máme. Odměnou 

Malí umouněnci v Naději

za náš program byl potlesk divá-
ků a sladkosti od sponzorujících 
firem. Všem moc děkujeme a 
doufáme, že jsme vás příjemně 
předvánočně naladili a přijdete 

se na nás zase příští rok podí-
vat. Z pekla štěstí v novém roce 
2008 Vám přejí Čertíci z Naděje 
se svou družinou!

 Mgr. Miroslava Holáková

Již tradičně se na lískovecké 
škole uskutečnily Vánoční dílny. 
Sešli jsme se v tělocvičně, kde 
na nás čekalo představení žáků. 
Zpívaly se vánoční koledy a 
ti menší hráli na jednoduché 
hudební nástroje. Po ukončení 
jsme se všichni přesunuli do již 
připravených dílen. 

Všichni pomocníci měli plné 
ruce práce a snažili se zajis-
tit maximální spokojenost těm 

Vánoční dílny v Lískovci
nejmenším a zároveň rodičům. 
Někoho zaujaly vánoční zvyky 
jako třeba lití olova, nebo pouštění 
lodiček. Děti si rády smlsly 
na vlastnoručně vyzdobeném 
perníčku a u toho si vyrobily jed-
noduchý, ale krásný zvoneček 
s barevnými motivy. Celou akci 
provázel velikánský Mikuláš s 
nádherným andělem a hrozivým 
čertem, který všechny nezbedy 
schoval do pytle a odnesl. Anděl 

všem, kteří zazpívali píseň nebo 
vzorně zarecitovali básničku, dal 
balíček plný sladkostí, bonbónů, 
ale i ovoce. Všichni odcházeli 
s úsměvem na tváři a výrazem 
spokojenosti. Po celém tomto 
dnu zážitků, přišel čas, kdy si 
všichni své nádherné výrobky 
mohli odnést domů. Už nyní 
se nemůžeme dočkat na další 
Vánoční dílny na naší škole. 

Tomáš Melichar, žák 7. třídy
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu
Cena čipového náramku 150,00 Kč
Min. výše prvního nabití 500,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Plavání veřejnosti
Pondělí 15.00 - 19.00 - KENNY
Úterý 15.00 - 16.00 - plav. kroužek
Středa 17.00 - 19.00 v hodi-
nových intervalech
 20.00 - 21.00
Čtvrtek 15.00 - 19.00 - KENNY
 20.00 - 21.00
Pátek  15.00 - 16.00 - plavecký 
kroužek pro děti neplavce
16.00 - 17.00 - plav. kroužek
18.00 - 19.00 - plavání pro dospělé 
neplavce, 19.00 - 20.00

Ceny:
Dospělí 30 Kč, Děti do 10 let 20 
Kč, Záloha na klíč 20 Kč

Bazén na 11. ZŠ
Bazén uzavřen v období školních 
prázdnin, státních svátků,s ani-
tárních dnů a havárie. 
Telefon - bazén: 558 425 538 - 
kancelář: 558 425 520

Plavenky:
Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky: 20 vstupů - 500,-
Platnost plavenky je omezena 
do 26. 6. 2008. Plavenky (per-
manentní vstupenky) proplácejí 
zájemcům zdravotní pojišťovny.

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné 
na abonentku je levnější než 
jednorázové vstupné)
- žádné fronty (abonent se 
nezdržuje ne recepci platbou 
za vstup a rovnou vstupuje přes 

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

středa 2. 1. 16:00 - 17:30  bruslení veřejnosti 
sobota 5. 1. 08:30 - 09:30  bruslení rodičů s dětmi 
neděle 6. 1. 16:00 - 17:30  bruslení veřejnosti 
středa  9. 1. 16:00 - 17:30  bruslení veřejnosti 
sobota  12. 1. 08:30 - 09:30  bruslení rodičů s dětmi 
neděle  13. 1. 16:00 - 17:30  bruslení veřejnosti 
středa  16. 1. 16:00 - 17:30  bruslení veřejnosti 
sobota  19. 1. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
neděle  20. 1. 16:00 - 17:30  bruslení veřejnosti 
středa  23. 1. 16:00 - 17:30  bruslení veřejnosti 
sobota  26. 1. 08:30 - 09:30  bruslení rodičů s dětmi 
neděle  27. 1. 16:00 - 17:30  veřejné bruslení
středa  30. 1. 16:00 - 18:30  KARNEVAL NA LEDĚ

Ceník bruslení veřejnosti a služeb
Děti do 4 let zdarma
Děti a mládež (4-18 let) 25,- 
Doprovod bez bruslí 25,- 

Dospělí 35,- 
Broušení bruslí 30,- 
Půjčování bruslařských bot 35,- 

sobota 5.1. 6+7 Karviná 10:00:00 13:45:00
sobota 5.1. 3 Kopřivnice 14:00:00 15:15:00
neděle 6.1. 4+5 Havířov 09:00 12:00
neděle 6.1.2 Dorost Žďár n.S. 13:30 15:45
pátek 11.1. Jun Orlová 18:30 20:45
sobota 12.1. 8+9 Přerov 10:00 13:45
sobota 12.1. Muži Krnov 17:00 19:15
neděle 13.1. Dorost Uh.Hradiště 13:30 15:45
sobota 19.1. 6+7 Uh.Hradiště 10:00 13:45
sobota 19.1. 3 Třinec 14:00 15:15
neděle 20.1. 4+5 Opava 09:00 12:00
neděle 20.1.  Jun+Dor ? 13:30 15:45
pátek 25.1.  Jun+Dor ? 18:30 20:45
sobota 26.1. 4 Krnov 10:00 11:30
sobota 26.1. 3 Krnov 11:45 13:00
sobota 26.1. Muži Studénka 17:00 19:15
neděle 27.1.  Jun+Dor ? 13:30 15:45

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – LEDEN 2008

Utkání hraná v lednu ve VSH Frýdek-Místek

Lepší vstup do Nového 
roku si ve frýdecko-místec-
kém Squashstormu nemohli 
přát. Česká asociace squashe 
zde totiž přidělila pořádání 
třetího ročníku mistrovství 
České republiky ve čtyřhře. 

Zdejší squashcentrum je na 
celé Moravě jediným stánkem, 
kde se díky pohyblivým stěnám 
dají ze tří klasických kurtů vytvo-
řit dva regulérní pro čtyřhru. Dvě 
předešlá mistrovství se odehrá-
la jen na jediném kuru, což pro 
hráče není zrovna to nejlepší. 

Do Squashstormu v Křižíko-
vé ulici si tak po více než třech 
letech přijedou opět zahrát 
nejlepší hráči republiky. O titul 
budou bojovat jak muži a ženy, 

Squashová čtyřhra ve Squashstormu

tak i smíšené páry. Divácky velmi 
atraktivní podívaná začne v sobo-
tu 19. ledna v 9 hodin a zápasy o 
titul jsou na programu v neděli 
20. ledna od 10 hodin. Vloni se 

mistry republiky stali u mužů 
brněnští Honek se Švecem, v 
ženách Šmeralová s Machkovou 
a v mixu pak Šmeralová s Pokor-
ným, všichni z Prahy.

Po neuspokojivých výsled-
cích došlo u extraligového 
volejbalového týmu Sokola 
Frýdek-Místek ke změně trené-
rů, staronový kouč Tibor Bri-
da si ovšem nejprve musel v 
derby s Ostravou sáhnout se 
svými svěřenkyněmi na úplné 
dno, aby mohli společně začít 
stoupat zase vzhůru. Posled-
ní zápasy roku dávají určitou 
naději do další části sezony. 

Nejprve však přišel u sokolek 
totální výbuch v derby s Ostra-
vou, kde se za dva sety vzmohly 
na pouhých 19 míčů. Ani poslední 
dějství se sedmnáctkou na kontě 
nemohlo pomoci od hodnocení 
jako katastrofa a totální výbuch.
Ostrava - Frýdek-Místek 3:0 

(10, 9, 17)
Hráčky po utkání neměly slov, 

většina jen hleděla do země, 
protože za předvedený výkon 
bylo těžké podívat se někomu 
do očí. Vesměs se shodly na 
tom, že nezachytily začátek 
zápasu, vůbec si na hřišti nepo-
máhaly, takže jako nefungující 
tým dostaly pořádný výprask. 
„Bylo to z naší strany absolutně 
nezvládnuté derby, zkrat,“ pro-
hlásil trenér Tibor Brida, který si 
ovšem spravil náladu v následu-
jícím pohárovém střetnutí.
Olomouc - Frýdek Místek 1:3 

(-20, 21, -21, -21)
Frýdek-Místek šanci postou-

Sokolky se hrabou ze dnaSokolky se hrabou ze dna

VÝHRA S OLYMPEM: Útok středem sítě Markéty Langové.
Foto: Petr Pavelka

pit do semifinále Českého pohá-
ru ztratil již doma, kde podlehl 
Olomouci hladce 0:3, a tak mohl 
hrát naprosto uvolněně. Výhrou 
3:1 se družstvo přesvědčilo, že 
přece jen umí hrát volejbal a v 
poměrně vyrovnané extraligo-
vé soutěži může porážet celky, 
které má v tabulce momentálně 
nad sebou. 

Toto zjištění Sokolu Frýdek-
-Místek pomohlo v následujícím 
domácím zápase s Olympem 
Praha, který v té době okupoval 
druhou příčku tabulky s pouhými 
dvěma porážkami. Pražanky asi 
nečekaly, že tu třetí si odvezou 
zrovna z Frýdku-Místku.

Frýdek-Místek - Olymp 3:1 
(21, 23, -21, 22)

Frýdek-Místek před domácími 
diváky předvedl dlouho nevídaný 

výkon. Zlepšené bloky, hra v poli 
i servis některých hráček zname-
nal proti nedůslednému Olympu 
důležitý zisk první sady a vede-
ní 16:7 v druhém setu. Tam na 
tým padla krize, takže stav byl 
najednou 20:20, ale domácí se 
naštěstí znovu vzchopily a uhrá-
ly koncovku. Olymp však prozřel 
a třetí set získal pro sebe. Ve 
čtvrtém ovšem domácí hráčky 
projevily větší hlad po vítězství a 
zaslouženě zvítězily. Do vánoční 
pauzy tak mohly jít přece jenom 
s lepší náladou. Všichni věří, že 
současné sedmé místo v deseti-
členné tabulce není pro družstvo 
maximem možností. Soutěž se 
znovu rozběhne až 24. ledna. 
Doma se Sokol představí 26. 
ledna v duelu se Střešovicemi. A 
ten musí vyhrát.  (pp)

Beskydská šachová škola 
uspořádala ve dnech 16.-22. 
prosince v Malenovicích na 
Hotelu Petr Bezruč „Meziná-
rodní šachové soustředění 
mládeže“ pod vedením šéftre-
néra BŠŠ mezinárodního mis-
tra Sergeje Berezjuka.

Soustředění se zúčastnilo 
60 šachových nadějí z České a 

Mezinárodní šachové soustředění
Slovenské republiky. Program 
byl velmi náročný, posuďte sami: 
přednášky, turnaje, sport, turisti-
ka. Hlavním lektorem byl meziná-
rodní mistr Viacheslav Dydyshko 
z Běloruska a dalšími přednášejí-
cími byli mezinárodní mistr Sergej 
Berezjuk, fide mistr Stanislav Jas-
ný a kandidáti mistra Petr Paleček 
(SVK) a Pavel Benčo. 

Soustředění se zúčastni-
li také úspěšní reprezentanti 
České republiky a Slovenska: 
vicemistryně světa v kategorii 
dívek do 18 let Kateřina Něm-
cová z Oaza Praha, Tereza a 
Karolína Olšarová z SK Sla-
via Orlová, Jiří Kočičák z BŠŠ 
Frýdek-Místek, Marek Braun z 
Desko Liberec, Matěj Hrabuša 
a Monika Motyčková (slovenská 
reprezentace) a řada dalších.

(Pokračování na straně 7)
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Z ATLETIKY

Z HOKEJE

(Pokračování ze strany 6)
Pro všechny byl velkým láka-

dlem cyklus přednášek velmist-
ra V. Dydyshka na téma „Logika 
poziční hry“. 

V rámci soustředění proběhl 
1. ročník šachového turnaje pro 
děti do 10 let „Vánoce BŠŠ 2007“ 
– skupina „A“, kterého se zúčast-
nili největší talenti BŠŠ a dva 
hosté z Prahy a Starého Města 
u Uherského Hradiště. Turnaj 
se hrál na 7 kol a přesvědčivým 
výkonem vyhrál Michael Kubík 
se ziskem 6,0 bodů. Michael 
potvrdil, že jeho skvělé turna-
jové výsledky v poslední době 
nejsou náhodné. Také obsazení 
2. a 3. místa jistě není překva-
pením, protože Tomáš Chromík 
a Matyáš Marek mají výbornou 
formu, kterou dokázali uplatnit i 
na tomto turnaji. Všem medailis-
tům gratulujeme! 

Výkonnostně silnější skupina 
„B“ se hrála na 6 kol a nejlépe 
si vedl Andrej Kováč z Bratisla-
vy (SVK), který vybojoval 5,0 
bodů. Jeho vítězství bylo zcela 
zasloužené. Na druhém místě 
skončil nejmladší hráč v tomto 

Mezinárodní šachové soustředění
turnaji, teprve desetiletý Matěj 
Svoboda z Frýdku-Místku a tře-
tí místo obsadil se ziskem 4,0 
bodů Martin Hurban z Devínské 
Novy (SVK). 

Skupina „A“ 
1. Kubík Michael BŠŠ FM 6,0 b. 
2. Chromík Tomáš BŠŠ FM 5,0 b. 
3. Marek Matyáš BŠŠ FM 5,0 b. 
4. Fusková Martina ŠK Staré 
Město 4,5 b. 
5. Pečinka Ondřej BŠŠ FM 4,5 b. 
6. Kula Dominik BŠŠ FM 4,0 b. 
7. Zemková Klára BŠŠ FM 4,0 b. 
8. Kaňák Filip BŠŠ FM 4,0 b. 
10. Ramík Dominik BŠŠ FM 3,0 b. 
11. Bohanesová V. BŠŠ FM 3,0 b. 
12. Novák Alexandr BŠŠ FM 3,0 b. 
13. Kaňáková N. BŠŠ FM 2,5 b. 
14. Přidalová T. BŠŠ FM 2,0 b. 
15. Berezjuk R. BŠŠ FM 1,0 b. 
16. Tejček Martin BŠŠ FM 1,0 b. 
Skupina „B“ 
1. Kováč A. Ksn Bratislava 5,0 b. 
2. Svoboda Matěj BŠŠ FM 4,5 b. 
3. Hurban Martin Sk Strelec 
Děvinská Nova 4,0 b. 
6. Langner Jakub BŠŠ FM 3,5 b. 
9. Fiala Petr BŠŠ FM 3,0 b. 
15. Kozel Jiří BŠŠ FM 2,5 b. 
18. Langnerová K. BŠŠ FM 1,0 b. 

Štěpánský běh
Atleti Slezanu Frýdek-Místek 

nezaháleli ani o Vánočních svát-
cích. Po výšlapu na Lysou horu 
vyrazila skupinka běžců v rámci 
zimní přípravy na tradiční Štěpán-
ský běh do Ostravy-Poruby. Za 
slunečného, ale mrazivého poča-
sí si mezi stovkou běžců vedli na 
trati 13,5 km velice dobře a při-
vezli jedno vítězství a dvě druhá 
místa. Mezi veterány nad 60 let 
zvítězil František Holec časem 
56:19 minuty. Mezi muži do 39 
let vybojoval Miroslav Lepíček 2. 
místo časem 47:00 minuty a mezi 
ženami se prosadila dosud žáky-
ně Iva Matušková časem 58:13 
minuty. Všem blahopřejeme. 

Atleti na Lysé

První svátek vánoční chodí 
tradičně atleti Slezanu Frý-
dek-Místek na nejvyšší horu 
Beskyd Lysou horu. Ani letošní 

rok nemohl být výjimkou, a tak 
za mrazivého počasí vyrazili 
vlakem na Ostravici. Odměnou 
za výstup jim bylo nádherné, 
slunečné počasí a překrásný 
výhled na Vysoké Tatry, Malou 
Fatru i Jeseníky. 

Běžecká cena mládeže 

Atletický oddíl TJ Slezan 
připravil za podpory města již 
10. ročník celoroční soutěže 
Běžecká cena mládeže. Sou-
částí bylo 17 závodů v našem 
regionu, v nichž bodovalo vždy 
20 nejlepších v deseti věko-
vých kategoriích. Bodovat se 
podařilo téměř pěti stovkám 
dětí. V jednotlivých kategori-
ích zvítězili Helena Benčová a 
Ondřej Szotkowski (roč. 1998 
a ml.), Gabriela Szotkowská a 
Jan Gerek (1996-97), Kateři-
na Klepáčová a Jakub Zema-
ník (1994-95), Alice Pišová a 
Tomáš Filipec (1992-93), Jitka 

Hanzelková a Michal Štefek 
(dorost). Vyhlášení nejlepších 
se uskuteční na Výroční člen-
ské schůzi oddílu atletiky 19. 
ledna 2008 v 16 hodin v restau-
raci Carbon v Místku. 

Úspěchy v hale 
Skupinka mladých atletů 

Slezanu Frýdek-Místek star-
tovala na Vánoční hale žactva 
v atletickém tunelu ve Vítkovi-
cích. A nevedla si vůbec špatně. 
Nikola Horňáčková obsadila 2. 
místo ve skoku dalekém solid-
ním výkonem 469 cm, štafeta 
děvčat 4x 200 m ve složení 
Klepáčová, Pišová, Moškořová, 
Horńáčková se rovněž postavi-
la na druhý stupínek za výkon 
2:05.00 min. Třetí příčku vybo-
joval Martin Trybula v dálce. 
Do finále se v početném poli 
probojovala Nikola Horňáčko-
vá a Anna Šmídová na 60 m 
překážek, Katka Klepáčová se 
nelekla starších soupeřek a 
byla ve finále na 60 m a navíc 
časem 8.42 s překonala halový 
oddílový rekord mladších ža-
ček. Stejně tak se probojovala 
do finále ve skoku dalekém. Ve 
finále nechyběl ani Daniel Šev-
čík ve skoku dalekém. 

3. třída
HC Studénka „A“ - HC Frýdek-
-Místek „A“ 3:9 (0:1,2:3,1:3,0:2)
Sestava: Jan Rada - Michal 
Svoboda, Tomáš Piskoř, Adam 
Strakoš, Patrik Srníček, Toník 
Popek, Jaroslav Bátra, Pavel 
Jalůvka, Matěj Vláčil
Trenér: Michal Bobok

7. třída
HC Frýdek-Místek – TJ Nový 

Jičín 4:4 (1:2,1:0,2:2)
15. Volný (Sonnek, Fojtík), 30. 
Volný (Sonnek, Fojtík), 43. Son-
nek (Fojtík), 55. Volný (Fojtík) 

Dorost
SHKM Hodonín - HC Frýdek-

-Místek 3:0 (0:0,0:0,3:0)
HC Frýdek-Místek - HK Kro-
měříž VTJ 5:2 (0:0,3:1,2:1)
29. Palát (Uher), 31. Palát, 32. 
Palát (Uher), 56. Palát (Uher, 
Fiala), 58. Uher (Palát) 

Junioři
HC Frýdek-Místek - HC Kro-
měříž VTJ 5:1 (2:0,1:0,2:1)

9. Sluštík (Smondek), 17. Štochl 
(Jan Barčák), 26. Jakub Barčák 
(Sluštík, Krč), 50. Jan Barčák 
(Sluštík), 56. Blucha (Krč, Sluštík)
HC Rebel Havlíčkův Brod - HC 
Frýdek-Místek 8:2 (2:1,0:0,6:1)
19. Vašenda (Jakub Barčák), 
44. Štochl (Pírek)

V posledním zápase roku 
přivítal náš mužský kádr v 
domácím prostředí vedou-
cí celek tabulky TJ Horní 
Benešov. Náš soupeř prohrál 
pouze jediný zápas, a tak si 
všichni uvědomovali, že pů-
jde o velmi těžký zápas.

Hostující mužstvo zprvu plni-
lo roli favorita soutěže, když 
vedlo po dvaceti minutách hry 
2:0. Do druhé třetiny nastoupili 
naši hráči s odhodláním změnit 
tento nepříznivý výsledek. První 
změna přišla v přesilové hře ve 
24. minutě, kdy se po přihrávce 
Martina Wlaky prosadil Václav 
Merta a snížil tak na 1:2. Touto 
brankou naděje domácích znač-
ně ožily a přišlo i vyrovnání, když 
po přihrávce od Davida Kappela 
uspěl střelec Adam Křivák. Hos-
té vyrovnávací brankou zner-
vózněli a naši hráči toho doká-

Mladší A žáci Fotbalu Frýdek-
-Místek (r. 1995) se v sobotu 22. 
prosince zúčastnili mezinárodní-
ho halového turnaje ve Vsetíně, 
odkud si přivezli 3. místo. Do tur-
naje se přihlásilo osm mužstev, 
které si to mezi sebou rozdaly 
systémem každý s každým. 

VÝSLEDKY: 
Fotbal FM - 1. Valašský FC 0:0 
Fotbal FM - FC Baník Ostrava 2:1 
Burda, Šašinka 2:1 (Burda) 
Fotbal FM - SK Hranice na 
Moravě 0:2 
Fotbal FM - FC Vsetín 3:0 
Šašinka (Burda), Neumann 
(Glembek), Šašinka (Burda) 
Fotbal FM - TJ Poličná 3:0 
Curylo (Šašinka), Petroš (Janík), 
Hill 3:0 
Fotbal FM - FC Luhačovice 5:1 
Petroš (Neumann), Petroš (Neu-
mann), Neumann (Rusina), 
Šašinka (Burda), Burda (Šašinka) 
Fotbal FM - ZŤS Dubnica nad 
Váhom (Slovensko) 7:1 
Petroš (Hill), Hill, Neumann 
(Papaj), Šašinka (Curylo), Šašin-
ka (Burda), Burda, Paleček 

Konečné pořadí: 
1. SK Hranice n. Mor. 16 b (16:4) 
2. Baník Ostrava 16 b (20:4) 
3. Fotbal FM 16 b (20:5) 
4. Dubnica n. V. 10 b (16:18) 
5. Luhačovice 8 b (8:15) 
6. Valašský FC 8 b (6:11) 
7. TJ Poličná 3 b (1:21) 
8. FC Vsetín 2 b (3:12) 
Nejlepší střelec: Jakub Šašinka 
(Fotbal FM) 
Nejlepší brankář: Dominik Hill 
(Fotbal FM) 

Hokejisté porazili lídra z Horního Benešova 
HC Frýdek-Místek - TJ Horní Benešov 5:4 (0:2,4:1,1:1)

zali využít. V polovině utkání se 
zmocnil puku na útočné modré 
Adam Křivák a svůj nájezd 
zakončil úspěšně – 3:2. Do kolen 
poslal hostující Horní Benešov 
Miroslav Kameník, který zvýšil 
na 4:2. I přes velký nápor hostí 
a nevychládající trestnou lavici 
domácích se mužskému kád-
ru HC Frýdek-Místek podařilo 
zvítězit nad lídrem soutěže 5:4. 
Muži HC Frýdek-Místek se tak 
rozloučili s kalendářním rokem 
2007 vítězně.

Vedení hokejového klubu HC 
Frýdek-Místek přeje všem svým 
příznivcům a fanouškům ledního 
hokeje šťastný nový rok 2008. K 
prvnímu zápasu v novém roce 
zavítají naši hráči 5. ledna na led 
do Rožnova pod Radhoštěm a v 
domácím prostředí se představí 
o týden později 12. ledna od 17 
hodin proti soupeři z Krnova.

Ve Vsetíně skončili žáci třetíVe Vsetíně skončili žáci třetí

„Kluci chtěli v poslední akci 
letošního roku turnaj vyhrát. Je 
škoda, že to nakonec nevyšlo. 
Prohráli jsme si to již v úvodním 
utkání s Valašským FC. Jinak 
pořadatelé turnaje nechali všech-
ny hrát v hale s normálním fotba-
lovým míčem. Ten klukům skákal 
jako pinpongáč a spousta zápasů 
neměla s fotbalem nic společného. 
Když jsme žádali, aby míč vyměni-

li, byli jsme jen odpálkováni se slo-
vy – „Tak si ty svoje kluky naučte 
míč zpracovat.“ Nechtěli bychom 
se toho dotyčného pořadatele 
dotknout, ale nejdříve by měl nau-
čit zpracovávat míč své hráče, aby 
neskončili příště poslední. Klukům 
za předvedené výkony děkujeme 
a do nového roku jim přejeme 
hlavně zdraví a spoustu dalších 
sportovních úspěchů.“

Souboj s Frýdkem naznačil, do 
jak skvělé pohody se Zubří dostalo. 
Po 11 minutách vedlo 10:1 a vypa-
dalo to na těžký brankostroj. Nako-
nec z toho bylo „jen“ 36 branek.

Může celek středu tabulky, trpící 
akutním nedostatkem spojek, pře-
kvapit lídra soutěže a k tomu ještě 
na jeho palubovce? Ke třem zra-
něným spojkám se přidal hned po 
utkání s Plzní náš nejlepší střelec 
a tahoun v posledních zápasech 
Kolmajer. Hlas klubu: „Prohra o 
patnáct branek je sice nepříjemnou 
tečkou za podzimní částí sezony, v 
situaci, ve které náš celek nyní je, 

Zubří - SKP Frýdek-Místek 36:21 (19:11)
se ale dá určitě pochopit. Plusem i 
při této porážce by mohly být naby-
té zkušenosti, které jsou doslova 
„přinuceni“ sbírat ti v našem dresu, 
kteří toho zatím příliš neodehráli. 
Asi nejvíce si všichni přejeme, aby 
ta porce nepříjemností, která se na 
nás zatím skutečně valila a valí, 
byla vyčerpána už i pro jarní pokra-
čování soutěže a náš celek mohl v 
únoru vyrukovat na soupeře opět v 
plné síle. Potěšilo nás, že v posled-
ním kole nebodoval žádný z těch 
týmů, se kterými soupeříme o kaž-
dý bod a situace tak zůstala i pro 
jaro zcela otevřenou záležitostí.“
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Ve zdravotnictví od Nového 
roku začíná spoustu změn, lidé z 
Frýdku-Místku ovšem mají pořád 
jednu jistotu – lékařské centrum 
Sagena poskytuje stále kvalitní 
lékařskou péči, často ojedinělou 
v rámci kraje.

Týká se to například těch, kteří 
mají potíže s cévami. V Sageně 
jsou schopni malé cévky vyšetřit 
metodou tzv. prstové kapilární 
perfuze zcela novým přístrojem, 
kapilaroskopem. Tento speciální 
mikroskop k vyšetření kapilár na 
nehtovém lůžku zde mají jako jediní 
na severní Moravě. Vyšetření cév 
v Sageně jsou díky tomu naprosto 
nebolestivá a hrazená ze zdra-
votního pojištění. Pokud i vy máte 
bolesti v lýtkách nebo stehnech při 
chůzi, což jsou potíže často způso-
bené cévami, můžete si v Sageně 
nechat udělat komplexní vyšetření 
cév. Jedná se o kombinací kvalit-
ního ultrazvuku a pletyzmografie, 
kdy lze téměř se stoprocentní jis-
totou stanovit správnou diagnózu 
a zahájit správnou léčbu. Toto 
vyšetření mohou absolvovat i lidé, 
kteří mají otoky končetin bez jasné 
příčiny. Ty mohou být způsobeny 
různými důvody (srdce, ledviny, 
nedostatek bílkovin, štítná žláza), 
ale velmi časté jsou také otoky 
cévní, žilní nebo lymfatické. Všech-
ny tyto stavy spolehlivě odhalí 
v  Sageně pomocí přístrojových 
vyšetření a předepíšou správnou 
léčbu, která často spočívá ve 
speciálních masážích (lymfodre-
nážích) a nošení speciálních kom-
presivních (stahovacích) punčoch. 

Sagena nabízí jedinečnou lékařskou péči
Výše zmíněný jedinečný mikrosko-
pický přístroj může pomoci těm, 
kteří mají barevné změny či chlad 
prstů. Nová diagnostická zobrazo-
vací metoda konečně dorazila díky 
Sageně na severní Moravu, takže 
tzv. Raynaudův syndrom už vás 
nemusí děsit. Barevné změny prs-
tů rukou a nohou pacienta často 
vylekají, ale neříkají nic o ohrožení 
postižených prstů! Pokud se jedná 
o prvotní (primární) Raynaudovu 
chorobu, prsty obvykle ohroženy 
nejsou. V 5 -10% se může jed-
nat o tzv. druhotný (sekundární) 
Raynaudův syndrom, který bývá 
součástí jiných závažných chorob, 
hlavně revmatických. U těchto 
chorob jde o poměrně velké riziko 
a možné ohrožení konečků prs-
tů gangrénou. Včasné vyšetření 
pacienta může mít pro jeho další 
léčbu zásadní význam! Dnes už 
je konečně ve Frýdku-Místku mož-
nost přesné diagnostiky. Umož-
ňuje to nebolestivá diagnostická 
metoda, speciálně k tomuto účelu 
upravená mikroskopie –  tzv. 
kapilaroskopie. Ta je zavedena 
do běžné praxe v rámci provozu 
loni otevřeného angio-kardiolo-
gického centra v Sageně. Objed-
návat pacienty k tomuto vyšetření 
mohou praktičtí i odborní lékaři, 
včetně pediatrů a revmatologů z 
celého Moravskoslezského kraje. 
Vyšetření lze objednávat na tel. 
č.: 558 441 000 nebo 739 911 
111 v centru Sagena s.r.o., Jirás-
kova 457, 738 01, Frýdek-Místek 
(www.sagena.cz). Na uvedených 
kontaktech lze prokonzultovat i 

moderní léčebné postupy v terapii 
lymfedému, která zapadá do zdej-
ší koncepce komplexního vyšet-
ření cévního systému a srdce a 
moderní léčby srdečních a cévních 
onemocnění.

Každý z nás se totiž může 
setkat se zvláštním druhem otoku 
končetin, způsobeným poruchou 
odtoku tkáňového moku (mízy, 
lymfy) – lymfedémem. Projevu-
je se jako chladný, bledý, zprvu 
měkký, posléze tuhý otok horní 
nebo dolní končetiny. Jde obvyk-
le o celoživotní problém, a tedy o 
výraznou fyzickou a psychickou 
zátěž. Neléčený lymfedém může 
vést k invalidizaci a ke snížení 
kvality života, léčba proto musí být 
důsledná a trvalá. Zásadní úlohu 
v léčbě mají speciální masáže: 
Lymfodrenáže ruční jsou jemné 
masážní techniky, které podporují 
mízní oběh a napomáhají odtoku 
mízy z  končetiny, lymfodrenáže 
přístrojové se provádějí speciál-
ním  nafukovacím vícekomorovým 
návlekem na horní nebo dolní 
končetinu. K dalším metodám léč-
by tohoto dlouhodobého onemoc-
nění patří nošení kompresívních 
punčoch, provádění tělesných 
cvičení, užívání léků, tzv.veno-
farmak. Lymfodrenáže v Sageně 
dokazují, že jsou využitelné nejen 
pro krásu, ale také pro zdraví.
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AKCE SVČ KLÍČ: V Kině Petra Bezruče poměřili svůj um všichni 
mladí vyznavači scénického tance.                Foto: Petr Pavelka

Pohádku Velký fuk v podá-
ní brněnského Divadla Kufr 
zhlédli v sobotu 1. prosince 
návštěvníci benefičního před-
stavení v nízkoprahovém klu-
bu pro děti a mládež U-kryt ve 
Frýdku-Místku. 

Výtěžek benefiční akce dosá-
hl výše 27.100 Kč a Nadace 
Divoké husy k němu přidá stej-
nou částku v rámci svého gran-
tového programu zdvojnásobení 
výtěžku benefiční akce.

Získané prostředky budou 

Benefiční divadelní představení v U-krytu
použity na podporu činnosti 
nízkoprahového klubu U-kryt, 
a to na nákup vybavení klubu, 
sportovních potřeb a her pro 
volnočasové aktivity.

Součástí akce byla žonglér-
ská dílna pro děti i dospělé a 
videoprojekce prezentující čin-
nost klubu U-kryt včetně videos-
nímků vytvořených ve spolupráci 
s dětmi, které U-kryt využívají.

Nízkoprahový klub U-kryt se 
věnuje zejména dětem, jež tráví 
svůj volný čas většinou na ulici a 

jsou ohroženy přijetím rizikového 
životního stylu. „Nabízíme jim vhod-
né využití volného času a pomoc v 
jejich konfliktních životních situa-
cích. Snažíme se tak zabránit vzni-
ku společensky nežádoucích jevů 
v jejich chování,“ uvedl vedoucí 
klubu Martin Dubčák. Zdvojná-
sobení výtěžku benefiční akce je 
jedním ze způsobů, kterým Nada-
ce Divoké husy podporuje aktivity 
nestátních neziskových organizací 
zabývajících se sociální a zdravot-
ní problematikou.

Pod záštitou primátorky 
Města Frýdku-Místku pro-
běhl v úterý 11. prosince v 
reprezentativních prostorách 
Nové scény Vlast již čtvrtý 
ročník pěvecké soutěže dětí z 
mateřských a základních škol 
Vánoční nota. Soutěž malých 
zpěváků již tradičně organizu-
je frýdecko-místecká základní 
škola Jiřího z Poděbrad.

Vánoční nálada, živý dětský 
betlém a nádherná výzdoba 
kina Vlast umocnily pohodu 
adventního času před samotnou 
soutěží. Pěvecké klání zahájily 
děti z mateřských školek Mate-
řídouška, Bavlnářská a Slezská. 
Tleskání, cinkot rolniček, nadše-
ný zpěv a čertí růžky provázely 
jejich veselé písničky i koledy. 
Najít mezi nimi vítěze bylo takřka 
nemožné, a tak zvítězili všichni.

Mnohem napjatější byla soutěž 
ve druhé a třetí kategorii. „Devět 
zpěváků z prvních až třetích tříd z 
8., 5. a 11. ZŠ předvedlo vyrov-
nané výkony. Nejlepší však byly 
děti z Osmičky. Patří jim hned 
dvě první příčky. Zlatou získala 
Anna Rykalová, stříbro Eliška 
Minksová a bronzovou medaili 
přiřkla porota hned dvojici děvčat 
z Jedenáctky – Kristýně Šimkové 
a Gabriele Zamazalové,“ uvedla 
hlavní organizátorka soutěže a 
zástupkyně ředitele z Jedenáct-
ky Táňa Janošcová.

Třetí kategorie čtvrtých a 
pátých tříd byla bojem Osmičky 
s Jedenáctkou. „Zvítězila Anna 

Vánoční nota letos již počtvrté

Klečková z 8. ZŠ a její spolužač-
ky Tereza Maroszczyková a 
Lucie Poulová skončily třetí. Dru-
há příčka patří Veronice Slezáko-
vé z naší domácí Jedenáctky,“ 
pokračovala Táňa Janošcová.

Pro téměř zaplněné hlediště 
byl zajímavý i doprovodný pro-
gram. Svižné vystoupení Ostra-
vičky, vojensky rázný tanec 
tanečníka Tomáše Hoška s part-
nerkou, koledy v podání flétno-
vého souboru Radost, sbor páťá-
ků z Jedenáctky i úvodní píseň 
z vánočního repertoáru Čecho-
moru v podání Teuty Prengi za 
doprovodu kapely vedené ředite-
lem Jedenáctky Jiřím Adámkem 
roztleskaly návštěvníky soutěže 
v přestávkách mezi soutěžemi 
jednotlivých kategorií. K příjem-
nému zážitku přispěl i spontánní 
a přirozený projev moderátorů 
soutěže Mirka Slezáka a Teuty 

Prengi, žáků základní školy Jiří-
ho z Poděbrad.

Hostem Vánoční noty byla letos 
i primátorka Města Frýdku-Místku 
Eva Richtrová. „Akce je naprosto 
ojedinělá a v předvánočním čase 
velice milá,“ řekla primátorka Eva 
Richtrová a dodala: „Doufám, že 
Vánoční nota bude pokračovat i v 
příštích letech. Děkuji všem, kteří 
ji připravují, protože je to úžasné.“ 

Renata Spustová

Pěvecký soubor žáků pátého ročníku ze základní školy Jiřího z Podě-
brad pod vedením učitele Ivo Katzlera doprovází flétnový soubor 
Radost Táni Janošcové.   Foto: Zuzana Lanzendőrferová

Letos již po páté (počítaje i 
nultý ročník) se 13. prosince 
dopoledne sešli v Lidovém 
domě zpěváčci z celého okre-
su. Konal se totiž další ročník 
Festivalu dětských pěveckých 
sborů, pořádaný Pěveckým 
sdružením Smetana a Lidovým 
domem za podpory Magistrátu 
města Frýdek-Místek.

My ze 4. ZŠ ve Frýdku-Místku 
jsme nevynechali ani jeden ročník 
a i letos jsme ocenili příjemnou 
„hudební“ atmosféru, která utkví 
dětem ještě na dlouho v jejich 
paměti, neboť mají jedinečnou 
možnost poslouchat, porovnávat, 
poučit se, ocenit výkony ostatních 

Zpívání v prosinci
a v neposlední řadě ukázat, co 
sami dokáží, co se za další rok 
přiučili. Výkon našeho sboru oce-
nila odborná porota letos opět v 
nejvyšším, tedy „zlatém pásmu“. 

Zpívání však pro nás v předvá-
nočním čase neskončilo. Byli jsme 
přizváni k účasti na vystoupení 
21. prosince v kostele Sv. Jana 
a Pavla v Místku, kde jsme spolu 
s Pěveckým sdružením Smetana 
měli zazpívat část Pastorální mše 
Františka Kolaříka. Moc jsme se 
těšili, pilně cvičili a vážili si toho, 
že jsme se na navození té pravé 
předvánoční atmosféry mohli ale-
spoň částečně podílet.

Mgr. Soňa Halamová

V Kulturním domě v Lískovci 
proběhla 15. prosince dobročinná 
akce pro děti z dětských domovů.

Tisíce dětí v České republice 
tráví Vánoce mimo rodinu. Zná-
mé kouzlo domova jim v dětském 
domově vytvářejí vychovatelé a 
učitelé. Vánoční svátky tráví děti 
v rodinných skupinách, do nichž 
jsou rozdělené po celý rok. 

V každé rodince je zhruba 6-8 
dětí a pokaždé se strhne soutěž 
o nejhezčí vánoční výzdobu a 
nejblýskavější stromeček. Zají-
mavé je sledovat a porovnávat 
zvyky a tradice, které jednotlivé 
rodinky dodržují. 

„Na Štědrý den nesmíme 
věšet žádné prádlo a také vstávat 
od štědrovečerní večeře, dokud 
všichni nedojedí. Nosí to smůlu a 
smůla by určitě byla, kdyby pod 
stromečkem chyběly dárky.“ 

Nejmenším dětem v domově, 
kterým je okolo čtyř let, přinese 
dárky Ježíšek. Ti větší se obda-
rovávají navzájem a dárky si rádi 
vyrábějí sami. Teenageři většinou 
nakupují. Za měsíční kapesné, kte-
ré může dosahovat až 300 korun, 

Dobročinná akce pro děti bez rodičů
dokážou pořídit dárky nejen pro 
své kamarády, ale i pro vychova-
tele. Pokud tedy své svěřence v 
průběhu roku moc nezlobili. 

V období vánoční nostalgie se 
v našem městě o úsměv dětí z 
dětských domovů stará soukromá 
hudební škola Virag-Reg, která již 
od roku 1996 pořádá dobročinné 
akce pro děti z dětských domovů 
Na hrázi ve Frýdku, dětský domov 
Bruzovská ve Frýdku, dětský 
domov Srdce v Karviné a dětský 
domov Melč u Opavy.

Na těchto akcích se dětem 
předávají věcné dary a místo 
Ježíška či rodičů jim pytel s dárky 
nosí sponzoři. Mezi ty nejštědřej-
ší patří p. Daniel Virág a Zdeněk 
Valášek s rodinou. Ti ostatní, kte-
ré jsem nejmenoval, mi prominou. 
Aby se u všech sponzorů docílilo 
solidního a důvěrného přístupu, 
nepřijímají se od nich peněžní 
příspěvky, ale pouze věcné dary 
v jakémkoliv množství. Aktéři této 
dobročinné akce budou určitě veli-
ce rádi, pokud se i vy v budoucnu 
připojíte a pomůžete dětem z dět-
ských domovů a jiných zařízení.

Nebo snad máte pocit, že děti 
z dětských domovů jsou „jiné“ 
než ty vaše? Ale vůbec ne! 

Děti z dětských domovů ne-
jsou ani lepší, ani horší než děti 
z běžných rodin. Jsou prostě, a 
to ne vlastní vinou, „jiné“. Každý, 
kdo s nimi pracuje, ví, jak jsou 
vděčné za každý projev zájmu ze 
strany učitele, vychovatele. Práce 
s nimi je nesmírně náročná, ale 
také krásná. Krásná pro toho, kdo 
chce nejen brát, ale je schopen i 
nezištně dávat.

Povedeme-li své děti k tomu, 
že každý člověk má svou cenu, je 
důležitý, že jinakost neznamená 
méněcennost, naučí se přijímat a 
žít i s dětmi, které jsou „jiné“. Vím, 
že to není vždy jednoduché a děti 
dovedou být někdy hodně zlé a 
kruté, ale určitě bychom to neměli 
vzdávat. Naše děti jsou přece těmi 
nejvzácnějšími dary, které od živo-
ta dostáváme, a my bychom se 
měli snažit ze všech sil, aby byly 
šťastné a připravené na život. 
Igor Caysberger, člen kulturní, 
výchovné a vzdělávací komise 

Rady města Frýdku-Místku

Rotary klub Frýdek-Místek uspo-
řádal ve čtvrtek 13. prosince v bazi-
lice minor ve Frýdku již II. benefiční 
předvánoční koncert, který letos 
proběhl ve spolupráci s Moravským 
komorním souborem a jeho sbor-
mistrem Lubomírem Mátlem.

Finanční výtěžek z této bene-
fiční akce překročil částku 100.000 
Kč a jen v samotném chrámu 
před koncertem se podařilo, díky 
štědrosti návštěvníků, shromáždit 
částku takřka 20.000 Kč. 

Po koncertě president Rotary 
klubu Frýdek-Místek předal dva 
symbolické šeky Domu pokojného 

Benefiční předvánoční koncertBenefiční předvánoční koncert
stáří ve Frýdku-Místku na nákup 
polohovacích postelí a Alergolo-
gické ambulanci na nákup speciál-
ního diagnostického přístroje.

I přes mrazivé počasí všech-
ny návštěvníky jistě zahřál nád-
herný umělecký zážitek a pocit, 
že přispěli na pomoc těm, kteří 
naši pomoc potřebují.
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v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT 
ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních 
komisích, veřejně oznamuje
VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO 

ŘÍZENÍ
na funkci ředitele příspěvkové 
organizace „Mateřská škola 
Frýdek-Místek, Anenská 656, 
příspěvková organizace“

Požadavky:
1. vzdělání: středoškolské peda-
gogického směru, splnění předpo-
kladů dle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů
2. znalost problematiky řízení, 
znalost obecně závazných práv-
ních předpisů z oblasti školství

Písemně zašlete:
- přihlášku (uveďte kontaktní 
adresu, telefon, případně e-mail)
- ověřené kopie dokladů o 
dosaženém vzdělání
- strukturovaný životopis, ve kte-

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
rém se uvedou údaje o dosavad-
ních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech
- koncepci rozvoje mateřské školy 
(maximálně 4 strany strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobi-
losti k vykonávané funkci
Ke konkurznímu řízení budou přija-
ty pouze přihlášky doložené kom-
pletními doklady (přihlášku, životo-
pis a koncepci rozvoje mateřské 
školy vlastnoručně podepište).
Předpokládaný nástup do funkce:
březen 2008
Přihlášky podejte do 10. ledna 2008 
na adresu:  MAGISTRÁT MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU, odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, Rad-
niční čp. 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
k rukám Ing. Ilony Nowakové.
Obálku označte textem: „kon-
kurzní řízení - neotvírat“

Frýdecká skládka, a.s. byla 
založena roku 1992 a již od svého 
počátku se zabývá komplexním 
nakládáním s odpady. Součástí 
firmy jsou tato provozní střediska:

Středisko SKLÁDKA
Řízená skládka odpadů 
Panské Nové Dvory č. 3197, 
73801, Frýdek-Místek
Odstranění (trvalé uložení) 
komunálních odpadů od občanů 
a firem včetně velkoobjemových.
603 881 671 – Vedoucí střediska
558 633 234 – Objednávky 
558 633 234 – Fax 
E-mail: skladka@fmskladka.cz

Středisko
BETONY A SUTĚ

Odběr stavebních sutí, betonu, 
cihel. Prodej stavebních materiálů.
603 881 671 – Vedoucí střediska
558 633 234 – Objednávky 
558 633 234 – Fax 
E-mail: skladka@fmskladka.cz 

Středisko DOPRAVA
Areál bývalých kasáren Panské 

Nové Dvory č. 3197, 
73801, Frýdek -Místek
Svoz komunálního, ostatního, 
nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu pro občany.
558 438 331 – Vedoucí střediska
558 623546, 603 881 676 – Dis-
pečink, výměna poškozených 
kontejnerů, popelnic, objednáv-
ky odvozu VOK.
558 627 046 – Fakturace, fax
E-mail: doprava@fmskladka.cz, 
dispecer@fmskladka.cz

Středisko SEPARACE
Dotřiďovací linka v Lískovci
K Sedlištím 402, 738 01, Frýdek-
-Místek
Sběr a dotřídění skla, papíru, 
plastů. Odběr separovaných 
složek zdarma.
605 263173 – vedoucí střediska
558 652 111 – fax
558 652 111 – objednávky
E-mail: separace@fmskladka.cz

Středisko KOMPOSTÁRNA
Odběr kompostovatelných 

Frýdecká skládka, a.s.
odpadů od občanů města F-M 
zdarma. Prodej kompostu a 
zeminového substrátu.
605 263 173 – vedoucí střediska
E-mail: separace@fmskladka.cz

Středisko
NEBEZPEČNÉ ODPADY

Mobilní sběrna – dle harmono-
gramu – www.fmskladka.cz, 
nebo Areál bývalých kasáren 
Panské Nové Dvory č. 3197, 
738 01 Frýdek-Místek
Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu (oleje, 
rozpouštědla, barvy, kyseliny, 
ledničky, televize, PC, tiskárny, 
zářivky, léky apod.) od občanů 
zdarma.
603 881 672 – Vedoucí střediska
558 627 047 - Informace, objed-
návky
558 627 046 – Fax
603 881 675 – Havárie – ekolog, 
vodohospodář
E-mail: stajgrova@fmskladka.cz

Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního a ekonomického 
rozvoje, jako pořizovatel koncep-
tu územního plánu Frýdku-Místku, 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon) ozna-
muje v souladu s ustanovením § 
20 odst. 2 stavebního zákona a 
v návaznosti na § 48 odst. 2 sta-
vebního zákona zahájení projed-
návání konceptu územního plánu 
Frýdku-Místku, jehož součástí je 
rovněž SEA – vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí

V souladu s ustanovením § 48 
odst. 2 stavebního zákona se o kon-
ceptu územního plánu Frýdku-Míst-
ku koná veřejné projednání spojené 
s výkladem v budově Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek, ve vel-
ké zasedací síni, 2. NP, a to: 

a) pro dotčené orgány, ostat-
ní orgány a organizace, Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje 
a sousední obce dne 7. února 
2008 v 11.00 hodin.

b) pro veřejnost dne 7. února 
2008 ve 14.30 hodin.

Podle ustanovení § 48, odst. 2 
stavebního zákona bude koncept 
územního plánu Frýdku-Místku 
vystaven k veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů ode dne doručení 
veřejné vyhlášky, tj. od 23. ledna 
2008 do 21. února 2008 v budově 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
Místek, odboru územního a eko-
nomického rozvoje, 4. NP, č. dveří 
401 (pondělí, středa od 8.00 do 
17.00 h., čtvrtek od 8.00 do 15.00 
h., pátek od 8.00 do 13.30 h.).

V souladu s § 48 odst. 2 sta-
vebního zákona může každý do 
15 dnů ode dne veřejného projed-
nání uplatnit připomínky. Ve stej-

né lhůtě mohou vlastníci pozem-
ků a staveb dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch a zástupce 
veřejnosti uplatnit své námitky. K 
později uplatněným připomínkám 
a námitkám se nepřihlíží.

Dotčené orgány vyzýváme v 
souladu s § 48 odst. 3 stavebného 
zákona, aby uplatnily svá stanovis-
ka do 15 dnů ode dne veřejného 
projednání. Doloží-li dotčený orgán 
nejpozději při veřejném projednání 
závažné důvody, lhůta pro uplat-
nění stanoviska se prodlužuje o 30 
dnů. K později uplatněným stano-
viskům se nepřihlíží.

Sousední obce v souladu s 
§ 48 odst. 4 stavebního zákona 
mohou své připomínky uplatnit 
z hlediska využití navazujícího 
území do 15 dnů ode dne veřej-
ného projednání. O svých připo-
mínkách ve stejné lhůtě informují 
krajský úřad. K později uplatně-
ným připomínkám se nepřihlíží.

Krajský úřad dle § 48 odst. 
5 stavebního zákona sdělí své 
stanovisko do 30 dnů ode dne 
veřejného projednání.

Písemná stanoviska, připo-
mínky a námitky zasílejte na 
adresu: Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor územního a 
ekonomického rozvoje, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek. 

Toto oznámení je zároveň 
oznámením ve smyslu ustanovení 
§ 10 i odst. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostře-
dí), ve znění pozdějších předpisů.

Případné dotazy vám zodpoví 
odbor územního a ekonomické-
ho rozvoje, Ing. arch. Zuzana 
Břachová, tel. č. 558 609 275.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního a ekono-
mického rozvoje, oznamuje veřejné projednání konceptu 

územního plánu Frýdku-Místku
Akční plán sleduje i bezpečí ve městě

(Pokračování ze strany 1)
V tomto ohledu město napří-

klad i pro letošní rok počítá s 
podporou Mezinárodního folklor-
ního festivalu, Svatováclavské-
ho hudebního festivalu, Morav-
ské pouti, Frýdeckých slavnosti 
nebo Veseléta.

„V roce 2008 budou nadále 
budována nová dětská hřiště, 
odpovídající novým bezpeč-
nostním normám, postupně 
nahrazují dožívající herní prvky, 

realizované převážné v 70.-
-80. letech v rámci komplexní 
bytové výstavby. Jsou vybrány 
konkrétní lokality, například na 
ulici Slunečná a Nad Lipinou,“ 
zní jedna z pasáží aktuálního 
akčního plánu, který počítá i s 
dalším budováním cyklostezek 
a novými aktivitami v rekreační 
zóně Olešná. 

Soustavné zlepšování kva-
lity života ve městě chtějí radní 
promítnout do zvyšování bez-

pečnosti ve městě rozšířením a 
zkvalitněním kamerového systé-
mu i aktivitami městské policie v 
souvislosti s realizací výstavby 
nošovické automobilky. Akční 
plán zde vidí rizika v nedodržo-
vání dopravního značení, zvýše-
ní provozu na místních komuni-
kacích i v komunikační bariéře 
při řešení přestupků s cizinci. Z 
krátkého výčtu je patrné, že se 
akční plán dotýká všech oblastí 
života ve městě.  (pp)

pronajmout nebytový prostor-
garáž nacházející se v suterénu 
domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek“, který byl schvá-
len Radou města Frýdek-Místek 
dne 8.10.2001.
Den konání „Dražby“: 11.2.2008
Místo konání „Dražby“: Magistrát měs-
ta Frýdek-Místek, ul. Radniční 10

- zasedací místnost III. NP
Hodina konání „Dražby“: 

13:00 hodin

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
Garáž je umístěna v suterénu 

domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního roční-
ho nájemného na 1 m2 plochy 
garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.

Prohlídku garáže možno 
domluvit na tel. č. 558 609 174.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhra-
dila zálohu na úhradu nákladů 
dražby na účet města ve výši 
5.000,- Kč a která nejpozději při 
zápisu účastníka k dražbě před-

ložila doklad o zaplacení zálohy 
na úhradu nákladů dražby (kau-
ce) nebytového prostoru, který je 
předmětem dražby (č.ú.: 6015-
928-781/0100, VS 325 980 005).

Další informace je možné zís-
kat na tel.č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.

„Postup při pronajímání 
garáží nacházejících se v objek-
tech ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek“ je zveřej-
něn na úřední desce umístěné 
v budově Magistrátu města Frý-
dek-Místek.

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení na úze-
mí statutárního města Frýdek-

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Frýdek-Místek
Místek pro rok 2008 lze podat 
na závazných formulářích na 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148, odbor správy 

obecního majetku ve lhůtě od 2. 
do 31. 1. 2008.  Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 558 609 171. 

- p.č. 6802/1 ostatní plocha o 
výměře 2571 m2, p.č. 6802/49 
ostatní plocha o výměře 201 m2, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(ul. Slezská) za účelem vybu-
dování vícepodlažních garáží s 

Statutární město Frýdek-Místek informuje o záměru pronajmout níže uvedené pozemky
maximálním využitím podzem-
ních prostor (max. podlažnost 
do 4 nadzemních podlaží).

Žádosti o pronájem zasílejte na 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, 

Radniční 1148, Frýdek-Místek, a to 
nejpozději do 21. 1. 2008. Po uply-
nutí tohoto termínu budou zájemci 
informováni o dalším postupu.

Bližší informace tel. 558 609 
175, 558 609 178.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

 k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 55,34 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 13,55 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 13,26 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 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)

6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 37,30 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,06 m2 (V.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,06 m2 (V.NP)
3) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,40 m2 (VI.NP)

u Kina Petra Bezruče v prosinci 
mob. sběrna nebude
u Kina Petra Bezruče

2.1. - 3.1. a 29.1. - 31.1.
u krytého bazénu  8.1. - 10.1.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
u Kauflandu  15.1. - 17.1.
u Billy  22.1. - 24.1.
Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10:00 
do 18:00 h. (dle harmonogramu).

I. Úvodní ustanovení
1. Zastupitelstvo města Frýd-

ku-Místku za účelem ocenění 
mimořádných počinů ve všech 
oblastech společenského života 
města, které přispěly k jeho roz-
voji a šíření jeho dobrého jména, 
jakož i k ocenění mimořádných 
projevů odvahy při záchraně lid-
ských životů, rozhodlo udělovat 
Ceny statutárního města Frýdku-
Místku (dále jen „Ceny města“).

2. Ceny města lze udělit v 
následujících oblastech: 
a) vědecká činnost
b) výtvarné umění a architektura
c) hudba
d) literární činnost
e) dramatické umění
f) sport
g) výchova a vzdělávání
h) záchrana lidských životů

3. Ceny města se udělují jed-
nou ročně vždy za uplynulý rok. 
Každý rok lze udělit pouze jednu 
cenu města v dané oblasti. 

4. Cena města může být udě-
lena občanům města. Občanem 
města se rozumí fyzická osoba s 
trvalým pobytem na území města. 
Výjimečně může být cena města 
udělena i jiným fyzickým osobám.

5. Cena města představuje 
pamětní list, umělecké dílo s 
motivem města Frýdku-Místku a 
peněžní dar ve výši 20 000 Kč.

6. Cenu města lze udělit i in 
memoriam. V takovém případě 
bude předána nejbližším rodin-
ným příslušníkům. 

7. Cenu města lze udělit opa-
kovaně. 

II. Předkládání a zpracová-
ní návrhů 

1. Výzva k podávání návrhů se 
zveřejňuje prostřednictvím sdělo-
vacích prostředků v prosinci roku, 
za který má být cena udělena. 

2. Předkládat návrhy na udě-
lení ceny města mohou pouze 
občané města, a to písemně 
prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, nejpozději do 31. ledna 
následujícího roku po roce, 
za který má být cena udělena. 
Návrh musí obsahovat jméno, 
příjmení a bydliště nominova-

Návrhy Cen statutárního města Frýdku-Místku jen do konce ledna
ného a odůvodnění nominace. 
Navrhovatel dále uvede své 
jméno a příjmení, adresu byd-
liště a návrh podepíše.

3. Návrhy eviduje a zpraco-
vává odbor kancelář primátora.

4. Primátor předloží návrhy, 
které obsahují všechny náležitosti 
dle odst. 2, na schůzce předsedů 
politických klubů. Návrhy, které 
nebudou splňovat předepsané 
náležitosti, vrátí odbor kancelář 
primátora zpět navrhovatelům.

III. Rozhodování o udělová-
ní cen a jejich předávání

1. Odbor kancelář primátora 
předloží k projednání radě měs-
ta kandidáty na základě dohody 
předsedů politických klubů. 

2. Doporučení rady města 
není pro zastupitelstvo města 
závazné. Zastupitelstvo města 

může udělit cenu města jen v 
některých oblastech nebo nemu-
sí udělit cenu města vůbec.

3. O udělování cen města se 
rozhoduje zpravidla na únoro-
vém nebo březnovém zasedání 
zastupitelstva města. 

4. Ceny předává primátor na 
slavnostním večeru konaném 
vždy 14. března, u příležitosti 
vzpomínky na ozbrojený odpor 
3. praporu 8. pěšího pluku proti 
okupačním vojskům v roce 1939.

IV. Závěrečná ustanovení
1. O udělení cen města se 

provede zápis do kroniky města.
2. Tato Pravidla pro udělování 

cen statutárního města Frýdku-
Místku schválilo Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
8. zasedání konaném dne 10. 
12. 2007.

pronajmout nebytový prostor-
garáž nacházející se v suteré-
nu domu č.p. 120, ul. K Hájku, 
k.ú. Frýdek na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek“, který byl schvá-
len Radou města Frýdek-Místek 
dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 7. 1. 2008
Místo konání „Dražby“: Magistrát 
města Frýdek-Místek, ul. Radniční 
10 – zasedací místnost III. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:00 h.
Garáž je umístěna v suterénu domu 
č.p. 120, ul. K Hájku, k.ú. Frýdek.
Celková plocha garáže je 14,85 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního roční-
ho nájemného na 1 m2 plochy 
garáže a činí 700 Kč/m2/rok.

Prohlídku garáže možno 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
domluvit na tel. č.: 558 609 174.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhra-
dila zálohu na úhradu nákladů 
dražby na účet města ve výši 
5.000 Kč a která nejpozději při 
zápisu účastníka k dražbě před-
ložila doklad o zaplacení zálohy 
na úhradu nákladů dražby (kau-
ce) nebytového prostoru, který je 
předmětem dražby (č.ú.: 6015-
928-781/0100, VS 325 980 005).
Další informace je možné získat na 
tel. č.: 558 609 174 nebo osobně 
na Magistrátu města Frýdek-Místek, 
odboru správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III. NP, dveře č. 315.

„Postup při pronajímání garáží 
nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek“ je zveřejněn na 
úřední desce umístěné v budově 
Magistrátu města Frýdek-Místek.

K závěru se blíží realizace vzdě-
lávacího projektu z ESF „Vzdělá-
vání – cesta ke zvyšování kvality 
poskytovaných sociálních služeb 
ve frýdecko-místeckém regionu“

Do úplného finále se dostává 
projekt, který měl za cíl nastarto-
vat profesní vzdělávání sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociální 
péči, kteří působí na frýdecko-mís-
teckém magistrátu a v příspěvko-
vých organizacích města.

Nový zákon o sociálních služ-
bách stanovil jednoznačně důraz 
a tím i požadavky na profesní 
vybavenost zaměstnanců, kteří 
pracují v sociální oblasti. Nejde 
tedy jen o povinné vzdělání, ale 
o celoživotní vzdělávání, které 
prakticky nikdy nekončí.

A tak pilotní projekt, se kterým 
radnice přišla, poskytl základ 
uvědomění si, a to i u zaměst-
nanců tzv. pomáhajících profesí, 

Vzdělávání v sociálních službách
že vzdělávání je 
cestou k odbor-
nosti, která vede 
ke kvalitě posky-
tovaných služeb 
a tím spokojenosti 
našich klientů.

Možná tedy v prvopočátku byli 
pracovníci zaskočeni intenzitou a 
množstvím vzdělávacích kurzů, 
seminářů a informací, ale dnes, po 
takřka roce a půl, jsou již frekven-
tanty dalších vzdělávacích cyklů a 
připadá jim to zcela samozřejmé.

Cíl projektu je tedy jak ve 
vzdělanosti pracovníků v sociální 
sféře, tak ve spokojenosti klien-
tů. A o to přece jde – o zvyšování 
kvality poskytovaných sociálních 
služeb v našem regionu.

Tento projekt je financován 
Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České 
republiky.

Frýdecká skládka a.s. oznamu-
je otevření nového sběrného dvo-
ra, který se nachází ve Frýdku pod 
estakádou (vedle skate parku).

Otevírací doba: PO – PÁ 8:00-
18:00 hod, SO 8:00-14: 00hod.

Odebírané odpady:
• Nebezpečné odpady – auto-

baterie, suché články, léky, 

Otevření nového sběrného dvora „Pod estakádou“!
barvy, rozpouštědla, chemický 
odpad, znečištěné obaly

• Objemné odpady – nábytek, 
koberce, pneumatiky, zeleň, 
plasty, papír, kovy, sklo

• Zařízení podléhající zpět-
nému odběru – televizory, bílé 
spotřebiče, zábavní elektronika, 
zářivky, malé spotřebiče apod.

Vážení rodiče budoucích 
prvňáčků, zápis do prvního 
ročníku základních škol zřizo-
vaných statutárním městem 
Frýdek-Místek proběhne ve 
dnech 5. února a 6. února 
2008 (úterý, středa).

V Základní škole a mateřské 

Zápis do prvního ročníku základní školy
škole Frýdek-Místek – Chlebovi-
ce, Pod Kabáticí 107, příspěvko-
vá organizace a v Základní škole 
a mateřské škole Frýdek-Místek 
– Skalice 192, příspěvková orga-
nizace pouze dne 5. února 2008.

Přehled školských obvodů 
zveřejníme v příštím čísle.
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decko-Místecka. Hlavní příčinou 
specifické vysoké imisní zátěže 
v kraji je koncentrace těžkého a 
těžařského průmyslu s navazující-
mi procesy a energetika. Z posou-
zení emisní situace na úrovni 
jednotlivých okresů Moravsko-
slezského kraje vyplývá, že roz-
hodující množství emisí základních 
znečišťujících látek je emitováno v 
okresech Ostrava-město, Frýdek-
-Místek a Karviná. Na území měst 
s lokálně významným překroče-
ním imisního limitu se na překra-
čování limitu pro pevné částice 
PM10 podílí zejména intenzivní 
dopravní zatížení, sekundární 
vznos prachu z komunikací, zhor-
šené rozptylové podmínky a také 
emise tuhých znečišťujících látek 
z malých zdrojů znečišťování 
ovzduší v přízemní vrstvě. V roce 
2006 byly nejvyšší koncentrace 
suspendovaných částic namě-
řeny na stanicích v Bohumíně, 
Českém Těšíně, Orlové, Ostravě, 
Havířově, Věřňovicích, Karviné a 
Frýdku-Místku. 

Vývoj znečištění ovzduší na území města za období 1995 až 2006
Měření kvality ovzduší

Kontinuální měření kvality 
ovzduší zajišťuje Český hydro-
meteorologický ústav (dále jen 
ČHMÚ), který je pověřenou orga-
nizací pro získávání primárních dat 
o kvalitě ovzduší. Na území České 
republiky je provozováno celkem 
97 automatických měřících sta-
nic kvality ovzduší. Jedna z nich 
je umístěna v areálu někdejšího 
dopravního hřiště, na ulici 28. října 
v Místku. Na této stanici, která je v 
provozu od 1. ledna 1994, se měří 
koncentrace pevných částic frak-
ce PM10, koncentrace oxidu siři-
čitého a oxidu dusičitého. Aktuální 
stav kvality ovzduší lze vyhledat 
na internetových stránkách měs-
ta (www.frydekmistek.cz) nebo 
stránkách ČHMÚ (http://www.
chmi.cz/poboc/OS/salamoun/imi-
sevcera.html).

Imisní limity základních 
znečišťujících látek

Imisní limity znečišťujících látek 
byly stanoveny nařízením vlády 
č. 597/2006 Sb. Tímto nařízením 
došlo k výraznému zpřísnění imis-
ních limitů, které platily v minulosti. 
Například v roce 2001 byl imisní 
limit pro roční průměrnou roční 
koncentraci pevných částic PM10 
stanoven na hodnotu 60 µg/m3, 
avšak od roku 2005 již platí hod-

nota 40 µg/m3. Tabulka č. 1 uvádí 
současné imisní limity pro základ-
ní znečišťující látky. V tabulce č. 
2 jsou uvedeny průměrné roční 
koncentrace naměřené na auto-
matické stanici v Místku za období 
1995 až 2006. Celkový vývoj imis-
ní situace zachycuje graf č.1.
Rok pevné  oxid  oxidy 
  částice siřičitý dusičitý
  µg/m3 µg/m3 µg/m3

1995 69,9 30,0 39,5
1996 59,3 35,8 46,8
1997 36,6 24,9 37,9
1998 33,3 15,2 33,9
1999 32,1 11,3 28,1
2000 36,4 8,6 26,1
2001 45,3 12,3 30,1
2002 45,0 10,4 25,3
2003 51,7 11,7 23,3
2004 43,6 9,2 20,2
2005 48,7 9,2 23,0
2006 43,8 10,2 23,7
TABULKA Č. 1: Současné 
imisní limity základních zne-
čišťujících látek
* Imisní limit se započtením 
meze tolerance 

TABULKA Č. 2: Průměrné roční 
koncentrace

Znečišťující látka Pevné částice PM10 g/m3 SO2 µg/m3 NO2 µg/m3

Imisní limit pro průměrnou 
24hodinovou koncentraci  50 125 není stanoven
Imisní limit pro průměrnou
roční koncentraci 40 50 48*

Vývoj znečištění ovzduší
na území města

Na základě nařízení vlády č. 
597/2006 Sb. a dále na základě 
Věstníku Ministerstva životního 
prostředí České republiky č. 
3/2007 patří území statutární-
ho města Frýdku-Místku mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Na tomto území je 
překračován imisní limit pro sus-
pendované částice frakce PM10 
a benzo(a)pyren. Od roku 1994 
do roku 2000 došlo k výrazné-
mu poklesu emisí znečišťujících 
látek, kdy se situace zlepšila v 
souvislosti se změnami ve struk-
tuře ekonomiky a legislativními 
požadavky, zejména pak plnění 
emisních limitů pro vypouštěné 
látky a přechod na nový systém 
„znečišťovatel platí“. Nejvýznam-
něji se pokles projevil u emisí 
tuhých znečišťujících látek (o 
více než 85 %) a oxidu siřičité-
ho (o více než 65 %). Přibližně 
o polovinu se snížily emise oxi-
dů dusíku a oxidu uhelnatého 
vypouštěné stacionárními zdroji. 
Příznivě také působila změna 

palivové základny malých zdrojů 
včetně rodinných domů. Pře-
sto se však malé zdroje stále 
významně podílí na znečišťování 
ovzduší města Frýdek-Místek. 
Růst cen zemního plynu a elek-
trické energie způsobuje, že se 
lidé opět začínají vracet k tra-
dičním palivům, zejména k uhlí 
a dřevu. Na znečištění ovzduší 
se rovněž podílí velké stacionár-
ní zdroje znečišťování ovzduší. 
Jejich podíl na emisích tuhých 
znečišťujících látek činí 19 %. 
Mezi velké zdroje znečišťová-
ní ovzduší patří Dalkia Česká 
republika a. s., Válcovny plechu 
a.s., Slezan a. s., závod 01 a 
04. Za zmínku ovšem stojí, že 
tyto zdroje zdaleka neprodukují 
takové množství emisí jako ost-
ravské zdroje (např. Elektrárna 
Dětmarovice nebo ArcelorMittal 
Ostrava a.s.). Ostravské zdroje 
mají až 50 % podíl na celkovém 
znečištění Moravskoslezské-
ho kraje. Dále považujeme za 
nutné u velkých stacionárních 
zdrojů zdůraznit, že jejich pro-
vozovatelé investovali značné 
finanční prostředky do instalace 
látkových filtrů, aby splnili emisní 
limity pro tuhé znečišťující látky. 
Účinnost látkových filtrů dosahu-
je hodnoty až 99,95 %.

Vývoj znečištění ovzduší v 
Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj je dru-

hým imisně nejzatíženějším regio-
nem České republiky. Významná 
imisní zátěž je soustředěna do 
průmyslové aglomerace Ostrav-
sko-Karvinska, Třinecka a Frý-

Druh práce: vedoucí oddělení 
ekonomického rozvoje; dotační 
problematika fondů EU včetně 
řízení dotačních projektů, strate-
gické plánování 
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek 
Platová třída: 10
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání eko-
nomického směru výhodou
2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
3. znalost 
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů
• obecná znalost problematiky struk-
turálních fondů a dotačních titulů
• cizího jazyka výhodou (AJ, NJ)
• uživatelská znalost práce s PC 
– Word, Excel, elektronická pošta
• řidičský průkaz skupiny B
4. zkušenost s vedením kolekti-
vu je výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 

mj. tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na 
místo vedoucího oddělení ekonomického rozvoje při odboru 
územního a ekonomického rozvoje Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643

údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem; 
pokud takový doklad domovský 
stát nevydává, doloží se bezú-
honnost čestným prohlášením
Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z Rejstříku trestů 
v termínu do 4. 1. 2008, postačí 
k tomuto datu předložit písem-
nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.
• Předpokládané datum výběrové-
ho řízení - ve 4. týdnu roku 2008
• V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení.

Nabízíme:
• výborné pracovní prostředí, 
mladý pracovní kolektiv, vysoké 
finanční ohodnocení, kariérní růst, 
seberealizaci, sociální výhody
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 4. 1. 2008 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního a ekonomické-
ho rozvoje
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Počátkem tohoto roku bude 
možné požádat na Živnosten-
ském úřadě o výpis z Rejstříku 
trestů na počkání. Za okamžitou 
zpětnou vazbu žadatel zaplatí 
stokorunu, avšak stále bude mít 
možnost nechat si výpis zaslat 
poštou na doručovací adresu, 
který obdrží během 14 dnů. V 
tomto případě zůstane poplatek 
bez změn v podobě padesátiko-
runového kolku. 

Magistrát města tímto rozši-
řuje služby, které dosud nabízel 
v podobě ověřených výstupů z 
informačních systémů veřejné 
správy, přičemž dosud vydával 
výpisy z obchodního a živnos-
tenského rejstříku a výpisy z 
katastru nemovitostí. Osvědčí-
li žadatel právní zájem, může 
požadovat vydání výpisu z 
neveřejné části živnostenské-
ho rejstříku. 

Další novinkou je výpis z 
evidence zemědělských pod-
nikatelů, kterého žadatel může 
využít při získání dotace nebo při 
založení účtu v bance. 

Změnou legislativy dochází 
také k úpravám podacích míst 
pro uplatnění žádosti o výpis z 
Rejstříku trestů, kdy posledním 
dnem v roce tato možnost zani-
ká v případě státních zastupitel-
ství, které v našem městě sídlí v 
budově okresního soudu. 

Rovněž dochází k úpravám 
v sazebníku poplatků, které se 
týkají vydání ověřených výstupů 

Rozšíření služeb pro podnikatele i veřejnost
z informačních systémů veřej-
né správy. Za první stránku je 
poplatek stanoven na 100 korun 
a za každou další i započatou 
stránku 50 korun. 

Současně pracoviště živnos-
tenského úřadu na Radniční 
1148 ve Frýdku provádí vidimaci 
a legalizaci, tzn. ověřuje listiny a 
podpisy. Zde zůstávají poplatky 
na stávající úrovni, tzn. ve výši 
30 korun za každou i započatou 
stránku nebo za každý podpis či 
otisk razítka.

V rámci zaváděcího provozu 
praxe ukázala, že v některých 
případech u klientů s větším 
počtem listin určených k vidi-

maci či legalizaci se plynulý 
provoz blokuje, tudíž lze využít 
objednávkového systému. Kli-
ent si telefonicky či elektronic-
kou poštou předem sjedná den 
a hodinu předání dokumentů 
včetně termínu, kdy si písem-
nosti přednostně vyzvedne. 
Tuto službu je možno sjednat 
v úředních hodinách osobně v 
budově magistrátu na Radniční 
1148 v přízemí kancelář č. 131 
nebo v pracovních dnech od 
8.00 do 18 hod. na uvedených 
kontaktech:

pevná linka: 558 609 192
mobil: 777 921 809
e-mail: zivnost@frydekmistek.cz
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

19.1.2008 - Společenský ples
- Fotbal F-M

25.1.2008 - Společenský ples - Střední 
škola strojírenská a dopravní

Nabídka kurzů v Kulturním domě
Válcoven plechu

Lektory tanečních kurzů jsou Mistři ČR v 
latinsko-amerických tancích, vicemistři střední 
Evropy a rovněž pětinásobní Mistři ČR družs-
tev - Marek Swětík a Renáta Dohnanská.
1. Kurzy tance a společenské výchovy 
pro mládež.
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovné-
ho 1.500 Kč na osobu, 12 lekcí + pro-
dloužená + závěrečná, lekce 1x týdně v 
délce 2 hodiny, lekce každé pondělí od 
17.30 do 19.30 hodin. Tance standardní, 
latinsko-americké, moderní i dobové.
Zápis do tanečních kurzů proběhne 7. 
ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven 
plechu mezi 17.30 - 19.00 hodin.
2. Kurzy tance a společenské výchovy 
pro pokročilé taneční
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 
1.500 Kč na osobu, 12 lekcí + prodloužená + 
závěrečná, ukázky tanečního umění profesi-
onálních párů, lekce 1x týdně v délce 2 hodi-
ny, lekce každé pondělí od 19.45 do 21.45 
hodin. Tance standardní, latinsko-americké, 
moderní i dobové. Zápis do tanečních kurzů 
proběhne 7. ledna 2008 v Kulturním domě 
Válcoven plechu mezi 17.30 - 19.00 hodin.
3. Taneční pro dospělé manželské a 
přátelské páry
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovného 2.000 
Kč na osobu, 12 lekcí + závěrečná, lekce 1x týdně 
v délce 2 hodiny, lekce každé úterý od 19.30 do 
21.45 hodin. Zápis do tanečních kurzů proběhne
7. ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven ple-
chu v 19 hodin. Přihlášky je možné si vyzved-
nout v Kulturním domě Válcoven plechu, Hey-
dukova 2330, 738 01 Frýdek-Místek.
Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2007.
Info. na tel.: 731 603 057, 723 293 344
e-mail: m.swetik@centrum.cz nebo přímo 
v Kulturním domě VP.

Heydukova 2330,
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

2.1. Slavnostní otevření Broučků po 
Vánocích

V novém roce se přivítáme tanečky a 
zpěvem. Začátek v 10.00 h.

3.1. Schůzka členek
Přivítáme také všechny aktivní maminky, 
které by se chtěly podílet na tvorbě pro-
gramu KM Broučci. Začátek v 10.00 h.

4.1. Malování na sníh
Přijďte si s dětmi vytvořit zajímavé 

obrázky na sníh! Pokud sněhová nadílka 
nebude, můžeme malovat na krupici.

8.1. Seznámení s Ufonem
Pan Janošec nám nabídne informace o 

bezdrátové mobilní síti. Začátek v 10.00 h.
11.1. Broučci z drátků

Budeme s dětmi vyrábět jednoduché posta-
vičky Broučků. Materiál k dostání u nás.

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

Tel.: 558 647 366, Mobil: 739 511 380
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

15.1. Úloha tatínků ve výchově dětí
Zajímavou přednášku si pro nás připra-
vila paní Grossmannová z Poradny pro 

ženy a dívky. Začátek v 10.00 hod.
18.1. Zasněžený hrad z ovesných vloček
Děti mohou s maminkami vyrobit originál-

ní dekoraci do bytu. Materiál k dostání 
u nás.

22.1. Prezentace firmy Tupperware
Paní Chlebková nás seznámí s výrobky 

této firmy.
Začátek v 10.00 hod. 

25.1. Namalujme si akvárium
Děti mohou barvit akvárium prstovými 

barvami.
29.1. Předváděcí akce firmy Zepter
Paní Jelínková nám předvede čističku 

vzduchu Therapy Air.
Začátek v 10.00 hod.

5.2. Karneval Broučků
Karneval proběhne opět v jídelně Obchodní 
akademie na ul. Palackého od 16.00 hod. 
Čeká nás přehlídka masek, soutěže, disko-
téka, hraná pohádka a předávání odměn!

Pravidelný program:
Pondělí - maňásková pohádka pro děti

Středa - cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek - zpívánky
Pátek - výtvarka

Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. 
Hlídání dětí zajištěno. Cena 40,- Kč/hod. 
ANGLIČTINA HROU – pro děti od 3 let
Kurzy probíhají každé úterý v odpoledních 

hodinách. Cena 25 Kč/vyuč. hod. Bližší 
informace u p. Martinové – tel. 608 888 630

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

12. 1. LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA 
MORÁVKU

Program: SKI Areál Sviňorky
Místo: 300,- Kč (doprava, 
celodenní permanentka, 

pedagogický dozor). Informace a přihláš-
ky: Marie Cidlíková, telefon: 558 434 154, 
736 150 088, e-mail: sport@klicfm.cz
12. 12. S KLÍČEM NA CESTÁCH – NORSKO
Program: Tentokrát se vydáme za sněhem. 
Budou-li dobré sněhové podmínky, posta-
víme sochy ze sněhu. Budeme malovat 
na sklo a připravím si norský salát a zjistíte 
co je to ertestuing – zkrátka obdržíte nejen 
další razítko do cestovatelského pasu, ale 
dozvíte se mnoho zajímavého o této zemi.
Cena: 40,- Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752 v Míst-
ku, 14:00 – 17:30 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz
20. 1. LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA MORÁVKU
Program: SKI Areál Sviňorky
Místo: 300,- Kč (doprava, celodenní per-
manentka, pedagogický dozor)
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz
26. 1. DOLEDNE PRO DOVEDNÉ RUCE
Program: Vyrobíme si JO-JO, připravíme 
zimní dobrotu pro ptáčky a obrázek se 
zlatou rybkou pro štěstí
Cena: 40,- Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 9:00 – 12:00 hodin

Informace a přihlášky: Petra Urbanová, 
telefon: 558 434 154, 731 167 721, e-
mail: petra@klicfm.cz

31. 1. – 1. 2.
NA HROMNICE O DEN VÍCE ANEB 

PŘESPÁNÍ V KLÍČI
Program: Společně si užijeme pololet-
ní prázdniny, budeme tvořit, navštívíme 
bazén a půjdeme bobovat. Cena: 170,- Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752 v Míst-
ku, sraz: 31. 1. v 17:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz. Přihlaste se do 28. 1.

1. 2. (pololetní prázdniny)
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA MORÁVKU

Program: SKI Areál Sviňorky
Místo: 300,- Kč (doprava, celodenní per-

4. 1. pátek METALOVÁ VICHŘICE
NOVÝ ROK ZAČNOU DJS ESTET A 
RAVY S TVRDOU HUDBOU
5. 1. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DÝDŽEJ PETR KLEGA VÍ, CO SE VÁM 
LÍBÍ, HITY DOBY NEDÁVNO MINULÉ + 
AKCE NA BARU!
7. 1. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
NEJEN HITY MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ , VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
9. 1. středa STOUNDRUM+TURNAJ
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!
10. 1. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC 
DJ KASHMIR A ROCKOVE PECKY V 
JEHO, ORIGINÁLNÍ PODOBĚ
11. 1 pátek BREAKING No. 12
VEČER VE ZNAMENÍ ZLOMENÝCH 
BEATŮ, DJS PICFICK, SMARIO + SPE-
CIAL GUEST!!!
12. 1. sobota POSITIVE VIBEZ – 
RAGAE EVENING
LION MOVEMENTS (ZLÍN) A DANCEHALL, 
RAGGAE, RAGAE JUNGLE+SPECIAL MC 
GUEST
14. 1. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
NEJEN HITY MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ , VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
16. 1. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
17. 1. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC 
DJ KASHMIR A ROCKOVE PECKY V 
JEHO ORIGINÁLNÍ PODOBĚ
18. 1. pátek STOUN BIRTHDAY-HIP-
HOP+DNB
13. NAROZENINY STOUNU!!! VEČER PLNÝ 
HIP-HOPU, RAGGAE, BREAKBEATU A 
DNB + BOHATÁ TOMBOLA O ZNAČKOVÉ 
OBLEČENÍ OD NAŠICH SPONZORŮ TITTY 
TWISTER A QUEENS+SPECIALNÍ VÝHRA 
O VOLNÝ VSTUP DO STOUNU NA CELÝ 

ROK, DJS: BURCHAK, LION MOVEMENT, 
MKT BROS.CYBERFIRE, VSTUP JEN 30,-
19. 1. sobota STOUN BIRTHDAY13-
KONCERT
SPECIALNÍ MINIFESTIVAL KE 13. NARO-
ZENINÁM STOUNU, Downbellow, cod livers, 
nirvana rev., tut, TOMBOLA O CENY, MIMO 
JINÉ O VOLNÝ VSTUP PRO ROK 2008
21. 1. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
NEJEN HITY MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ , VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
23. 1. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
24. 1. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC 
DJ KASHMIR A ROCKOVE PECKY V 
JEHO ORIGINÁLNÍ PODOBĚ
25. 1. pátek NAA:SH:UP No.5 
SPECIAL GUEST DJS: KARN EVIL(UK)!!!, 
PURPLE UNIT(UA)!!!, WENIA, PIC-
KFICK, MALAY, SMARIO!!!!SPECIAL 
SOUND, LIGHT
26. 1. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DÝDŽEJKA BARUCHA, HITY DOBY 
NEDÁVNO MINULÉ + AKCE NA BARU!
28. 1. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
NEJEN HITY MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ , VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
30. 1. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE. ENTRY FREE!!!
31. 1. čtvrtek STOUNDRUM – SPECIAL
OSLAVA ZÍTŘEJŠÍCH PRÁZDNIN VE 
ZNAMENÍ ZLOMENÝCH BEATŮ, DJS: 
PICKFICK, JAFFA+SPECIAL GUEST
1. 2. pátek KHOMATOR – KŘEST 
HAVÍŘOVSKÝ RAPPER A FREESTYLOVA 
HVEZDA KŘTÍ SVÉ DALŠÍ CD OPĚT VE 
STOUNU, ÚČAST MÍSTNÍCH NUTNÁ!!!!
2. 2. sobota METALOVA VICHŘICE.
DJS: ESTET A RAVY VÁM VYMLÁTÍ 
PALICE TVRDÝM METALEM…

manentka, pedagogický dozor)
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz

ŠACHY
3. - 1. - ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

MLÁDEŽE S IM KISLOVEM
Informace: Martin Kocur, tel.: 732 224 966

11. 1. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek

25. 1. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

Sobota 5. ledna 2008 v 18.00 hodin
PLES ABSOLVENTŮ

Určen všem absolventům tanečních kur-
zů pro mládež podzim 2007.
vstupné: 120 Kč (předprodej od 8.12.2007 
v Národním domě)

Nabídka pohybových kurzů 
THAI-BOX-ROBICS

Optimální spojení filozofie dálného Východu 
s efektivním tréninkem západního typu, jehož 
cílem je tělesná a psychická rovnováha. 
Lekce jsou inspirovány bojovým uměním, 
ale přizpůsobeny pohybovým možnostem 
klientů. Meditace se střídá s procvičováním 
prvků bojového umění v rychlém tempu ryt-
mické hudby. Při cvičení dochází k efektivní-
mu spalování tuků, zpevňování partií břicha, 
hýždí, stehen, posílení svalů zad. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Lucie Kubalo-
vé každý pátek 17:30-19:00 hod. Kurzovné 
na 12 lekcí činí 480 Kč. 
Zahájení: pátek 25.1. 2008. Platba kurzu 
proběhne v úterý 15.1. a ve středu 16.1. v 
Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. Přihlášky 
obdržíte v recepci Národního domu, ode-
vzdejte nejpozději 13.1. 

KICK BOX AEROBIK
– začátečníci, pokročilí

Aerobní kondiční cvičení, které využívá 
prvků bojového umění Kick box (kopy, 
údery, postoje). Přináší výrazné výsledky 
při formování postavy a je vhodnou alterna-
tivou klasického aerobiku. Boxování působí 
zejména na horní partie těla, zatímco výko-
py zvyšují celkovou intenzitu cvičení. Pracu-
jí zde velké svalové partie – nohy, hýždě, 
ramena, břicho, záda. Dochází ke zlepšení 
srdečně cévní zdatnosti, prostorové ori-
entace, smyslu pro rovnováhu a uvolnění 
negativních emocí. Kurz bude probíhat pod 
vedením lektorky Lucie Kubalové.
začátečníci: pondělí 19:00-20:30 hod., 
pokročilí: čtvrtek 19:00-20:30 hod. Kur-
zovné na 18 lekcí činí 720 Kč. 
Zahájení: 21. a 24.1.2008. Platba kurzu 
proběhne v úterý 15.1. a ve středu 16.1. v 
Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. Přihlášky 
obdržíte v recepci Národního domu, ode-
vzdejte nejpozději 13.1.

FIT BALL
Aerobně méně náročné kondiční cvičení 
na velkých míčích. Jedná se o balanční, 
dynamické i statické cvičení, které prota-
huje i zpevňuje svaly celého těla, procviču-
je stabilizaci páteře a preventivně předchá-
zí bolesti zad. Cviky známé z aerobiku se 
liší pouze tím, že se při nich sedí na míči. 
Pomalejší tempo cvičení je vhodné i pro 
jedince trpící nadváhou.
Možnost zapůjčení balónů. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Lucie 
Kubalové každé pondělí 17:30-18:30 
hod. Kurzovné na 10 lekcí činí 500 Kč. 
Zahájení: pondělí 21.1.2008. Platba kurzu 
proběhne v úterý 15.1. a ve středu 16.1. 
v Národním domě 9:00-12:00 a 13:00-
17:00 hod. Přihlášky obdržíte v recepci 
Národního domu, odevzdejte do 13.1. 

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Nedostatek pohybu, sedavý způsob života, 
špatná životospráva – to vše způsobuje, 
že páteř je nesprávně zatěžována a sval-
stvo, které má rozhodující vliv na udržování 
jejího správného postavení, ochabuje. Při 
klidné hudbě se naučíme soubory cviků na 
protažení, posílení i uvolnění svalů celého 
těla. Kurz bude probíhat pod vedením lek-
torky Ivany Oramové každou středu 17:30-
19:00 hod. Kurzovné na 12 lekcí činí 480 
Kč, s omezeným počtem jednorázových 
vstupů 50 Kč/1 lekce. Zahájení: středa 
23.1. 2008. Platba kurzu proběhne v úterý 
15.1. a ve středu 16.1. v Národním domě
 9:00-12:00 hod. a 13:00-17:00 hod. 
Přihlášky obdržíte v recepci Národního 
domu, odevzdejte do 13.1.

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Lekce jsou zaměřeny na zpevňování a for-
mování svalových skupin. Kurz bude probí-
hat pod vedení lektorky Jany Bretové každé 
pondělí 17:30-19:00 hod. Kurzovné na 18 
lekcí činí 720 Kč, s omezeným počtem jed-
norázových vstupů 50 Kč/1 lekce. Zahájení: 
pondělí 21.1.2008 v 17:30 hod. Platba kurzu 
proběhne v úterý 15.1. a ve středu 16.1. v 
Národním domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 
hod. Přihlášky obdržíte v recepci Národní-
ho, odevzdejte do 13.1.
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, 
Merenge, Samby, Flamenga, Swingu, 
Rock & Rollu… 
Kurz bude probíhat pod vedením Jany 
Šodkové každou středu 19:30-20:30 hod. 
Kurzovné na 12 lekcí činí 700 Kč. 
Zahájení: středa 23.1.2008. Platba kurzu 
proběhne v úterý 15.1. a ve středu 16.1. 
v Národním domě 9:00-12:00 a 13:00-
17:00 hod. Přihlášky obdržíte v recepci 
Národního domu, odevzdejte do 13.1. 

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
– začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Výuka tance pro ženy bez rozdílu věku 
i hmotnosti. Přispívá ke zpevnění těla, 
napravuje špatné držení, uvolňuje klouby, 
působí proti stresu a napětí. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Daniely 
Gavlasové každé pondělí. Kurzovné na 
10 lekcí činí 700 Kč. Zahájení: 21.1.2008. 
Platba kurzu proběhne v úterý 15.1. a ve 
středu 16.1. v Národním domě 9:00-12:00 
a 13:00-17:00 hod., kde si zároveň vybe-
rete hodinu. Přihlášky obdržíte v recepci 
Národního domu, odevzdejte do 13.1.

SALSA PRO POKROČILÉ
Kubánský tanec, který se vyznačuje 
houpavým pohybem. Jedná se o párový 
tanec, ovšem dámy, nebojte se, můžete 
tancovat i s kamarádkou. Kurz bude pro-
bíhat pod vedením lektorů Zuzany Bern-
feldové a Tomáše Váchy každé úterý od 
17:30 do 19:00 hod. Kurzovné na 10 lekcí 
činí 600 Kč. Zahájení: úterý 22.1.2008. 
Platba kurzu proběhne v úterý 15.1. a ve 
středu 16.1. v Národním domě 9:00-12:00 
a 13:00-17:00 hod. 
Přihlášky obdržíte v recepci Národního 
domu, odevzdejte nejpozději 13.1.

CVIČENÍ PRO SENIORY
Nemusíte se bát pohybu ani v nejvyšším 
věku. Čeká vás zdravotní cvičení s over-
balovými balóny. Cvičení s prvky jógy, 
které pomáhá překonat bolesti zad, ztuh-
lost svalů, kloubů. Vše v pomalém tempu. 
Kurz bude probíhat pod vedením lektorky 
Věry Řehové každý čtvrtek 9:30-10:30 
hod. Kurzovné na 10 lekcí činí 350 Kč, s 
omezeným počtem jednorázových vstupů 
45 Kč/1 lekce. Zahájení: čtvrtek 21.2.2008. 
Platba kurzu proběhne ve čtvrtek 14.2. v 
Národním domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 
hod. Přihlášky obdržíte v recepci Národní-

ho domu, odevzdejte do 12.2.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
S PRVKY PILATES

Cvičení v poklidném tempu, zaměřené na 
zlepšení držení těla, nápravu nerovnováhy 
pohybového systému, ovlivňuje i ty nejhlubší 
svalové vrstvy, mírně tvaruje a zlepšuje kon-
centraci. Kurz bude probíhat pod vedením 
lektorky Věry Řehové každé úterý16:00-
17:00 hod. Kurzovné na 12 lekcí činí 420 Kč, 
s omezeným počtem jednorázových vstupů 
45 Kč/1 lekce. Zahájení: úterý 19.2.2008. 
Platba kurzu proběhne ve čtvrtek 14.2. v 
Národním domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 
hod. Přihlášky obdržíte v recepci Národního 
domu, odevzdejte do 12.2.

Kurzovní činnost
Taneční pro mládež - pokročilí

Zahájení: neděle 13.1. 2008 v 15.45 h. 
– vede taneční mistr Miroslav Gillar a 
Pavla Matulová
středa 16.1. 2008 v 17.00 h. – vedou 
taneční mistři manželé Gebauerovi
sobota 26.1. 2008 v 17.00 h. – vede taneční 
mistr David Kaniok a Mgr. Jana Šodková 
– pouze zahájení, dále kurzy budou probí-
hat ve čtvrtek. Platba vždy hodinu před v 
den zahájení daného kurzu.
Kurzovné 800 Kč na osobu, 8 lekcí + 
závěrečná, vždy 1x týdně 2,5 hod.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na www.kulturafm.cz. Informace na tel. 
čísle 558 432 011
Taneční pro manželské páry a dvojice

* začátečníci * pokročilí
jsou určeny párům všech věkových gene-
rací, kteří rádi tančí a chtějí se naučit nebo 
zdokonalit v tancích. Přijímáme pouze páry. 
Zahájení: * začátečníci
neděle 13.1. 2008 v 18.30 h. – vede taneč-
ní mistr Miroslav Gillar a Pavla Matulová
středa 16.1. 2008 v 19.30 h. – vedou 
taneční mistři manželé Gebauerovi
* pokročilí
sobota 26.1. 2008 v 19.30 h. – vede taneční 
mistr David Kaniok a Mgr. Jana Šodková 
POZOR!! Pouze zahájení, dále kurzy 
budou probíhat ve čtvrtek. Platba vždy 
hodinu před v den zahájení daného kurzu.
Kurzovné 900 Kč na osobu, 8 lekcí + 
závěrečná, vždy 1x týdně 2,5 hod.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na www.kulturafm.cz. Informace na tel. 
čísle 558 432 011.
Další informace na telefonním čísle 775 
222 709 p. Kateřina Kubalová 
e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz
www.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

Neděle 6. ledna v 15.00 hodin
Divadlo V batohu

INDIÁNSKÁ POHÁDKA
Loutková pohádka. 

vstupné: 30 Kč
Čtvrtek 10. ledna v 19.00 hodin

AP-prosper Praha
Leonhard Huizinga

ESKYMÁK Z AMSTERODAMU 
aneb žádné zprávy od táty

Konfrontace spořádaných civilizovaných 
obyvatel Amsterodamu s podivným věd-
cem milujícím exotiku a neznámo nejen 
Eskymáků je milou komedií k zamyšlení 

nad hodnotami lidského bytí.
hrají: Igor Bareš, Michaela Dolinová/
Valerie Zawadská, Silvie Koblížková/
Kateřina Jačková, Jan Dolanský/Vojta 
Kotek, Aleš Procházka/David Matásek, 

Zdeněk Vencl/Martin Hruška
režie: Štěpán Chaloupka
Předplatitelská skupina B

vstupné: 350 a 300 Kč 
Neděle 13. ledna v 15.00 hodin

Divadlo Špílberg Brno
KRÁLÍCI Z KLOBOUKU

Po velice úspěšném představení KŮZ-
LÁTKA a VLK se na Vás v novém čino-
herním muzikálku těší BOB a BOBEK. 
Pohádka pro děti, rodiče i prarodiče.

vstupné: 50 Kč
Neděle 20. ledna v 15.00 hodin

Divadlo VĚŽ Brno
KÁŤA a ŠKUBÁNEK

Výpravné zpracování televizního večerníč-
ku o příbězích Káti a jejího věrného přítele 

Škubánka, který v očích malých diváků 
patří mezi nejznámější kreslené postavy.

vstupné: 40 Kč
Pátek 25. ledna v 19.00 hodin

IVO JAHELKA alias zpívající právník
Písničky zpod taláru

Autorský pořad složený z písniček, 
perliček a soudniček.

vstupné: 150 a 100 Kč
Sobota 26. ledna v 15.00 hodin

Divadlo MaléHry Brno 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Premiéra klasické pohádky H. Ch. 
Andersena.

hrají: Daniela a Nikola Zbytovské a 
Barbora Seidlová
vstupné: 40 Kč

Neděle 27. ledna v 15.00 a 19.00 hodin
Studio Dva Praha

Patrik Hartl
KLÁRA & BÁRA

Tragikomedie ze současnosti.
hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, 

Mojmír Maděrič a Martin Brožek
režie: Patrik Hartl
Mimo předplatné

vstupné: 350 a 300 Kč
FILMOVÝ KLUB

Pondělí 7.1. v 19.00 h. ŠŤASTNÉ MÍLE
Komedie o partičce ilegálních kam-

bodžských a iráckých imigrantů, kteří 
jsou vysazeni u břehů Austrálie.
Pondělí 14.1. v 19.00 h. ONCE

Potkali se v ulicích Dublinu: on muzikant, 
ona imigrantka… 

Muzikál Johna Carneyho s hudbou Glena 
Hansarda.

Ceny: Sundance FF a MFF v Dublinu 
2007: Cena diváků. 

Raindance FF 2007 Londýn: Nejlepší 
zahraniční film.

Úterý 15.1. v 19.00 h. CARMEN
Taneční film španělského režiséra C. 
Saury zachycuje přípravu inscenace 

Carmen souborem 
Antonia Gadese. Filmový příběh se odvíjí 

paralelně s reálnou love story, která 
vznikne mezi protagonisty při zkouškách 

na baletní představení.
Ceny: MFF v Cannes a Montrealu
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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

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

F.Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

Pondělí 21.1. v 19.00 h. KURZ NEGA-
TIVNÍHO MYŠLENÍ

Černočerná komedie s originálním 
hudebním doprovodem pro rockové 

fajnšmekry (Steppenwolf, Nina Simone 
či Johnny Cash) o tom, jak vzdorovat 
invaliditě a agresivnímu pozitivismu.

Ceny: 42. ročník MFF Karlova Vary za 
nejlepší režii

Úterý 22.1. v 19.00 h. NEBE NAD 
BERLÍNEM

Filmové podobenství o světě plném obtížně 
překonatelných hradeb, ale i andělů bdících 
nad našimi pochroumanými životy, které 

trávíme v cizí alegorii světa s mnoha 
nepochopitelnými hranicemi. Poetické 
dílo výsostných kvalit podle scénáře 

Petera Handkeho.
Pondělí 28.1. v 19.00 h. RENESANCE
Černobílý animovaný sci-fi thriller, v 
němž hrdina s náturou 007 pátrá po 
unesené ženě ve službách mocného 

kosmetického koncernu.
Úterý 29.1. v 19.00 h. ...A BUDE HŮŘ

Film natočený podle úspěšné knihy Jana 
Pelce „... a bude hůř“.

Generační výpověď o hledání životních 
hodnot a jistot, o střetu s policií a měšťáky.

FILM PRO SENIORY
Středa 16.1. v 10.00 h. OBSLUHOVAL 

JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Filmová verze románu Bohumila Hrabala 

sleduje paralelně se prolínající příběh 
zrání mladého pikolíka během předvá-

lečných let a okupace ČSSR s příběhem, 
který zachycuje krátkou epizodu dozrá-
lého muže, který po letech vězení hledá 

klid v osamělém místě.
BIJÁSEK

Pátek 18.1. v 10.00 h. PÁSMO POHÁ-
DEK: DVANÁCT MĚSÍČKŮ

Hloupý vlk, Amálka, Mikeš, krteček a další.
Sobota 19.1. v 10.00 h. PAST NA 

ŽRALOKA
Rybí kluk Panki se přestěhuje na korálový 
útes. Potká rybí slečnu, krásnou Kordelii, 
která má ale hodně zubatého nápadníka. 

Dokáže získat lásku své vyvolené a zároveň 
ji i útes ochránit před divokým žralokem?

VÝSTAVY
4. - 31. ledna

Z KULTURY FM
Výstava fotografií Miroslava Lyska,

4. 1. v 16 hodin – vernisáž

2.-3.1. MÉ DRUHÉ JÁ
Zabili jí snoubence a ji samotnou zranili. 
Pomůže zdrcené ženě (Jodie Foster) v dra-
matu Neila Jordana k uzdravení pomsta?

4.-6.1. v 16.30 h. DIVOKÉ VLNY
Animovaná akční komedie pro malé i vel-
ké diváky o tučňácích a jednom velkém 
surfařském závodu.
4.-6.1. v 19.00 h. KRÁLOVNA ALŽBĚTA:

ZLATÝ VĚK
Postavila se nejmocnější armádě světa. 
Nechala popravit příbuznou. Svou lásku 
obětovala kvůli vyšším cílům. Cate Blanchett 
ve volném pokračování „Královny Alžběty“.

9.1. v 19.00 h. POKOJ 1408
Komorní film podle povídky S. Kinga kom-
binující duchařský příběh s psychologickým 
hororem. Přejeme příjemnou noc v pokoji 
1408. Nikdo nepřežil déle než hodinu. 

10. v 19.00 h. a 11. -13.1. v 16.30 h.
ZLATÝ KOMPAS

Chris Weitz natočil velké dobrodružství 
podle 1. dílu ságy P. Pullmana. Vítejte 
v paralelním světě. Rodinný velkofilm s 
hvězdným hereckým obsazením.

11.-13.1. v 19.00 h. CRASH ROAD
Komedie o lásce, naději a boji s osudem. 
Příběh rebelky (A. Hanychová), která má 
sice po maturitě, ale skutečná zkouška z 
dospělosti ji teprve čeká.

16.-20.1. v 19.00 h. VÁCLAV
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které 
Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za druhým...
Na motivy prezidentských milostí.

17.-20.1. v 16.30 h. BEOWULF
Držitel Oskara R. Zemeckis vypráví starou 
severskou báji o udatném bojovníku Beowul-
fovi s použitím nejmodernějších technologií, 
díky kterým se mu podařilo unikátním způso-
bem skloubit živou akci s magií 3D obrazů.

23.1. v 19.00 h. VÁŠEŇ A CIT
Vášnivý milostný příběh o skutečném 
setkání mladé Jane Austen a Toma Lef-
roye, který pravděpodobně inspiroval její 
největší romány. 
24.-27.12. v 17.00 h. CHYŤTE DOKTORA
Příběh muže, který se ocitne na vrcholu 
manželského trojúhelníku a čeká ho per-
ný den. V debutu režiséra Martina Dolen-
ského si zahrála Tatiana Vilhelmová i 
muzikant Michal Malátný. 
24.-27.12. v 19.00 h. RESIDENT EVIL: Zánik
Milla Jovovich v pokračování postapoka-
lypticko-akční série.

30.-31.1. v 19.00 h. TĚSNĚ VEDLE
Komedie bratří Farellových o muži (Ben 
Stiller), který až na svatební cestě najde 
tu pravou.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
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 šlech-
ty, zámecké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historii dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008.
VÁNOCE DŘÍVE A DNES
Výstava přibližuje proměny oslav vánočních 
svátků a vánočních symbolů v posledních sto 
letech. V pěti výstavních sálech jsou instalo-
vány interiérové celky, nazvané „Vítejte na 
pobabě u chalupníka Pachlopníka - Matička 
naděluje“ (přelom 19. a 20. století), „Čas rado-
sti a veselosti - Než přišel Mikuláš s čertem 
a andělem k obuvníkovi Kolaczkovi“ (kolem 
roku 1920-1930), Štědrý den u sklenáře Blas-
chkeho“ (mezi lety 1940-1955), „Štědrý večer 
v rodině úředníka Rumla“ (mezi lety 1960-
1975) a „Na Nový rok o slepičí krok - Silvestr 
v rodině podnikatele Wenigera“ (mezi lety 
1980-1990). Výstavu doplňují dobové dár-
ky, receptury na vánoční pokrmy, fotografie, 
novoročenky, vánoční pohlednice a další.
Výstava byla připravena ze sbírek Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek, Vlastivědného 
muzea v Olomouci, Muzea Těšínska, Ost-
ravského muzea, Šenovského muzea a dal-
ších institucí, soukromých osob a sběratelů.
Potrvá do 20. ledna 2008.
HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ FOTOGRAFA 
ZDEŇKA STUCHLÍKA
Představujeme fotografickou tvorbu astro-
fyzika a relativistického fyzika prof. RNDr. 
Zdeňka Stuchlíka, CSc., prorektora Slez-
ské university v Opavě.
Vernisáž ve čtvrtek 31. ledna 2008 v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku za 
účasti autora. Potrvá do 16. března 2008.
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 8. ledna 17 hodin – zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-

rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.
Neděle 13. ledna 14 hodin – zámecký klub
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
Historických i současných vánočních 
pohlednic a novoročenek – prezentace, 
výměna a prodej materiálů. Spojeno s pro-
hlídkou výstavy „Vánoce dříve a dnes“.
Neděle 20. ledna 15 hodin – výstavní síně 
frýdeckého zámku
DERNIÉRA VÝSTAVY VÁNOCE DŘÍVE 
A DNES
Závěrečná prohlídka s výkladem autora.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Čtvrtek 15. ledna 2008 17 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku
O KOŇSKÉ HLAVĚ NA TŘECH SLEPI-
ČÍCH NOHÁCH
Málo známé i zcela neznámé moderní 
pohádky z Frýdecko-Místecka. Napínavé 
příběhy pro dospělé i pro děti z připravo-
vané knihy manželů Poláškových.

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622
Petr Vogel - autorský šperk

2. ledna - Nezbednická čajovna 
povídání o zážitcích z Vánoc 

2.-4. ledna - Účast na „Tříkrálové sbírce“
příprava kostýmů, koledy, rozdělení do 

skupin, realizace
8. ledna - Nezbednický parlament
co a jak v klubu v novém roce 2008

10. ledna - Otázky z krabičky
pro chytré hlavičky 

téma – zima, sníh a led, vědomostní soutěž
14. ledna - Zvířátka z perliček

16. ledna - Výtvarné odpoledne 
„Nakresli svého sněhuláka“

24. ledna - Nezbednický pětiboj 
soutěž v pěti disciplínách

31. ledna - Vysvědčení pro Nezbedu 
Všem dětem přejeme

do nového roku 2008 jen to nejlepší.

Plesová sezóna
sobota 26. ledna od 17 hodin

VČELAŘSKÝ PLES
Předprodej místenek – od 1. 12. včelař-

ská prodejna v Domě včelařů
– každou sobotu 9-12 hod. 

Cena místenky 200 Kč (teplá večeře, 
medové občerstvení, kulturní program).

Hudba: Dva a čas.
(Pořadatelé plesů, dejte nám vědět, kdy chys-
táte plesání (pavelka.petr@frydekmistek.cz), a 

my Vaši akci zveřejníme ve zpravodaji)
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