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slovo primátorky

I na přelomu roku 2008 a 
2009 mohli obyvatelé města 
kromě lokálních pyrotechnic-
kých dobrodružství zhlédnout 
i tradiční oficiální ohňostroj 
pořádaný městem.

„Naše město letos objednalo 
scénický ohňostroj v obrazcích s 
výškovým finále, který byl pozo-
rovatelný z celého města a jeho 
nejbližšího okolí. Dodavatelská 
firma garantovala, že se přizpů-
sobí i případným rozmarům po-
časí, tedy větru nebo dešti, a v 
případě inverze použije výrob-
ky méně kouřivé nebo zcela bez 
kouře,“ informoval vedoucí od-

Vážení spoluobčané,
na přelomu starého a nového roku mi do-

volte kratičké zamyšlení nad současnými prio-
ritami rady města. 

I v letošním roce 2008 jsme pokračovali v tom, 
co jsme si vytýčili v programovém prohlášení – co 
nejvíce zpříjemnit život v našem městě. Proto nej-
větší objem financí byl směrován do oprav chod-
níků a komunikací, opravy lávky přes Ostravici, na 
rekonstrukci „lískoveckého“ mostu i vybudování dalšího kilometru cyklos-
tezky na Olešné, která je vhodná i pro vyznavače jízdy na kolečkových 
bruslích. Prioritou byly i opravy budov základních a mateřských škol a škol-
ních kuchyní. Tam byl směřován takový objem finančních prostředků jako 
nikdy předtím. Za významný krok lze považovat také rozhodnutí zastupi-
telstva města o převzetí fotbalového stadionu „Stovky“ do majetku města.

V příštím roce 2009 chceme pokračovat v dalších vylepšeních zaří-
zení našeho města. Hned v lednu bude otevřen nový Dům s pečova-
telskou službou na ulici Zámecká (bývalá budova Policie ČR). Chys-
táme například výměnu oken a zateplení budovy školy J. Čapka za 
více než 30 milionů korun, rekonstrukci dalších dětských hřišť, pokra-
čováním Parku pod zámkem bude budování tzv. „Jižních svahů“. Po-
kračovat bude i příprava výstavby hospice, budeme jednat o možnos-
tech účinné pomoci rekonstrukci nemocnice a očekáváme další po-
sun ve výstavbě tolik chybějícího obchvatu. Doufám, že za rok bude-
me moci konstatovat splnění těchto našich priorit.

Dovolte mi, abych Vám všem do nového roku popřála splnění Va-
šich osobních přání a k tomu hodně zdraví, spokojenosti a optimismu.

Eva Richtrová

Všechno nejlepší

do nového roku,

především hodně

zdraví a štěstí

a spokojený život

v našem městě

Vám, občanům

Frýdku-Místku,

přeje vedení města

Zastupitelé města Frýdku-
-Místku na svém prosincovém 
zasedání schválili v duchu do-
poručení finančního výbo-
ru rozpočet na rok 2009. Ten 
počítá s příjmy ve výši okolo
1 047 milionů korun a výda-
ji ve výši okolo 1 114 milionů 
korun. Rozdíl ve výši 67 milio-
nů korun je kryt zůstatkem ne-
vyčerpaných prostředků z le-
tošního roku a zdroji z účelo-
vých fondů města. Jedná se 
tedy o rozpočet vyrovnaný, 
jak ostatně ukládá zákon, ni-
koliv ztrátový, jak mylně uved-
la některá média.

Ve srovnání s upraveným 
rozpočtem pro rok 2008 jsou 
předpokládané příjmy i výdaje v 
roce 2009 nižší o téměř 300 mi-
lionů korun, protože v něm ne-
jsou zahrnuty výdaje na příspě-
vek na péči, dávky pomoci v 
hmotné nouzi a dávky zdravot-
ně postiženým občanům, které 
jsou kryty z dotací od minister-
stva práce a sociálních věcí.

Největší objem výdajů bude v 
příštím roce směřovat do oblas-
ti dopravy, místní správy, bydle-
ní, komunálních služeb a územ-
ního rozvoje a do oblasti školství. 
V rámci odborů získá z rozpoč-
tu nejvíce financí odbor dopravy, 
a to téměř 267 milionů korun, ná-
sleduje odbor investiční s částkou 
212 milionů korun, odbor vnitřních 
věcí se 167 miliony a odbor škol-

Ohňostroj města nechyběl
boru vnitřních věcí Radovan Ho-
rák. A vy už dnes víte, nakolik se 
ohňostroj povedl, i když ty nej-
důležitější ohlasy přímo z teré-
nu, zejména přímých diváků na 
mostě u Víceúčelové sportovní 
haly, už máme za sebou.

Čtvrthodinový ohňostroj se 
stovkami světelných raket, řím-
ských svící a kulových pum růz-
ných typů i barev, doprovázený ti-
síci výstřely, určitě veselící se ob-
čané ocenili. „Jsme městem tako-
vého formátu, že musíme přispívat 
svým dílem k důstojnému přivítání 
nového roku,“ je přesvědčený ná-
městek primátora Petr Cvik.  (pp)

Zastupitelé schválili rozpočet
ství s téměř 158 miliony korun. 

„Rozpočet má vyčleněny 
prostředky i pro jednotlivé fon-
dy města, největší položky tvo-
ří Centrum sportu s 13,2 miliony, 
sportovní fond ve výši 1,5 milio-
nu a na fond reprezentace a pro-
pagace se pamatuje rovným mi-
lionem,“ připomněl předseda fi-

nančního výboru Petr Rafaj.
Z větších investičních akcí 

lze zmínit vybudování kanaliza-
ce v části Panské Nové Dvory, 
revitalizaci komunikace 8. pěší-
ho pluku, rozšíření ulice Dobrov-
ského, řešení školního a spor-
tovního areálu 5. a 9. ZŠ či další 
modernizaci Jeslí F-M.  (pp)

PF 2009PF 2009

Město Frýdek-Místek získa-
lo 220 milionů korun ze struk-
turálních fondů Evropské unie 
na základě zpracovaného Inte-
grovaného plánu rozvoje sta-
tutárního města Frýdku-Míst-
ku – Přitažlivé město.  Jaké 
projekty mají ve Frýdku-Míst-
ku v dalších letech „táhnout“?

„Máme indikativní seznam pro-
jektů. Mezi ty hlavní patří Rekon-
strukce fotbalového areálu Stov-
ky, Víceúčelová sportoviště v are-
álu Střední školy strojírenské a 
dopravní, Frýdek-Místek, Revitali-
zace areálu bývalých kasáren ve 
frýdeckém lese, Revitalizace ul. 
8. pěšího pluku, Obnova Zámec-
kého parku a nový park Jižní sva-
hy – mobiliář parku včetně cest-

Projekty za evropské stamiliony
ní sítě,“ vyjmenoval náměstek pri-
mátora Michal Pobucký. 

Připraveny jsou i projekty do-
plňkové, kde byla zařazena Re-
konstrukce a revitalizace hor-
ního úseku třídy TGM, Rekon-
strukce divadla Čtyřlístek, Vý-
stavba haly pro asijské bojové 
sporty (BUDO hala), Obnova 
Zámeckého parku a nový park 
Jižní svahy – doplnění, založení 
a údržba parkové zeleně, Obno-
va barokně-klasicistního areálu 
kolem baziliky Navštívení Pan-
ny Marie ve Frýdku, Obnova kul-
turní památky – Střecha a fasá-
da kostela sv. J. Křtitele, Static-
ké zajištění kostela sv. Šimova a 
Judy v Lískovci ...

(Pokračování na straně 12)
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krátce
Investice na Olešné

Na zasedání frýdecko-mís-
teckého zastupitelstva byly zve-
řejněny některé investice spo-
lečnosti Sportplex v souvislosti 
s provozem aquaparku. V roce 
2009 budou především vede-
ny snahou ušetřit provozní ná-
klady – doplnění solárního sys-
tému, zakrývání bazénu pro ze-
fektivnění vytápění, ale počítá se 
například i s doplněním tobogá-
nů o semafor.

Primátorka upravila
své návštěvní dny

Primátorka Eva Richtrová od 
Nového roku přesouvá neohláše-
né návštěvy její osoby ze středy na 
každé pondělí od 13 do 15 hodin.

Tříkrálový průvod
I letos se ve Frýdku-Místku 

plánoval na 5. ledna Tříkrálový 
průvod na koních městem, po-
řádaný v rámci celorepublikové 
Tříkrálové sbírky. Průvod se tře-
mi králi na koních, dětmi, skauty, 
trubači, koledníky a lidmi měl za 
cíl místecké náměstí Svobody u 
živého betlému, kde následova-
ly scénky, zpěvy a koledy.

Zájemci o jógu
Škola jógy Karakal sděluje 

všem, kteří chtějí pomoci reali-
zovat svá novoroční předsevze-
tí, že zápis do pravidelných tý-
denních kurzů jógy se bude ko-
nat ve středu 7. ledna od 16 do 
18 hodin v Jógovém sále 9. ZŠ 
na ulici E. Krásnohorské.  Bu-
dou otevřeny kurzy jednak v 
úrovních pokročilosti začátečníci 
až nároční, i kurzy zaměřené na 
relaxační techniky a učitele jógy. 
Pokračovat budou velmi úspěš-
ná cvičení jógy seniorů. Cviče-
ní začnou v týdnu od 12. ledna.

Kuželky v penzionu
Primátorka města Eva Richtro-

vá při setkání se seniory ve frý-
deckém Penzionu pro důchodce 
přislíbila jeho obyvatelům rozšíře-
ní možností zábavy o ruské kužel-
ky. Tento podnět se podařilo spl-
nit ještě jako vánoční dárek, a tak 
mají senioři v místnosti, kde jsou 
zvyklí cvičit, další příležitost, jak se 
přiměřeně věku hýbat. Že bude 
zařízení v permanenci, nikdo ne-
pochybuje, protože starší oby-
vatelé města si dokázali oblíbit i 
mnohem náročnější bowling.  (pp)

Tajemníky statutárních měst 
i další kolegy přivítal před kon-
cem roku na frýdecko-místec-
kém magistrátu tajemník Petr 
Menšík, který s nimi probíral 
nejdůležitější změny, s nimiž 
se budou muset šéfové úřadů 
v příštím roce vypořádat.

„Sešli jsme se v plné sestavě, 
takže jsme mohli ze všech stran 
zkonfrontovat naše zkušenosti z 
fungování úřadů. Co se týče vý-
hledu do budoucna, tak jsme se 
nejvíce bavili o datových schrán-
kách, které by už v příštím roce 
měly velmi změnit způsob fun-
gování veřejné správy,“ shrnul 
tajemník frýdecko-místeckého 
magistrátu Petr Menšík.

Zavedení datových schránek 
jako jednoho z významných 
prvků dalšího rozvoje e-gover-

Tajemníci si sdělovali zkušenostiTajemníci si sdělovali zkušenosti

SETKÁNÍ TAJEMNÍKŮ: Na frýdecko-místeckém magistrátu se potkali tajemníci statutárních měst, aby 
společně probrali novinky, se kterými se úřady musí v novém roce vypořádat.

nmentu v České republice má být jeden z nejdůležitějších ná-
strojů elektronické komunikace 
právnických osob i občanů s ve-
řejnou správou. Datové schrán-
ky znamenají zcela zásad-
ní přelom ve fungování veřej-
né správy, protože zavádějí po-
vinnost pro každý orgán veřej-
né správy provozovat datovou 
schránku jako místo, do něhož 
se ve smyslu správního řádu a 

ostatních předpisů dá zcela ofi-
ciálně podat jakýkoli dokument. 
„To znamená, že se k těm dvě-
ma klasickým způsobům podá-
ní přes poštu a do podatelny 
přidává třetí způsob v podobě 
podání do datové schránky,“ při-
blížil Petr Menšík, který věří, že 
spoustu občanů možnost lepší 
elektronické komunikace s úřa-
dy potěší.  (pp)

MIKULÁŠ NA PENZIONU: V prosinci se ve městě uskutečnilo 
množství akcí pro seniory – jarmarky, návštěvy Mikulášů s čerty, 
vánoční besídky a podobně.                          Foto: Petr Pavelka

Před koncem roku se zima 
přece jen připomněla alespoň 
teplotami pod bodem mrazu, 
takže pracovníci technických 
služeb TS a.s. měli první šan-
ci ukázat, že jsou na zimu dů-
kladně připraveni.

„Prostřednictvím technických 
služeb města máme zajištěnu 
kvalitní zimní údržbu odpovída-
jícím materiálem a technikou,“ 
říká náměstek primátora Petr 
Cvik. Ředitel TS a.s. pak potvr-
zuje: „Na zimní údržbu jsme peč-
livě připraveni, v areálu máme 
navezeno dostatečné množství 
inertního posypového materiálu 
a posypové soli. Z hlediska vo-
zového parku jsou nachystány 
všechny potřebné mechanismy, 
například sypač s pluhem Mer-
cedes Unimog, traktory s radli-
cemi, multicary s pohonem 4x4 

Město je na sníh připraveno
vybavené radlicemi a sypacím 
zařízením, nakladač UN-053 a 
rýpadlo-nakladač Fiat Kobelco, 
víceúčelový sypač vozovek Ta-
tra 815 VSV-6/IV s nástavbou 
pro posyp inertním i chemickým 
materiálem, ale také univerzální 
nosič nářadí Belos, se kterým se 
občané města zcela jistě potkají 
na chodnících při plužení a sypá-
ní posypovým materiálem.“

Technické služby mají pode-
psány také smlouvy s dodavateli 
na mechanické odklízení sněhu, 
čímž je doplněn potřebný počet 
mechanizace. „Připraveni jsme 
i po personální stránce a obča-
né tak mohou kontaktovat dispe-
čink zimní údržby 24 hodin den-
ně přes telefonní číslo 558 432 
649,“ uvedl Jaromír Kohut.

(Více o tématu zimní údržby 
na stranách 10 a 11)  (pp)

ŽIRAFA – Integrované cen-
trum Frýdek-Místek, příspěv-
ková organizace, která po-
skytuje ve městě služby oso-
bám, které mají sníženou so-
běstačnost z důvodu zdravot-
ního postižení a jejichž situ-
ace vyžaduje pravidelnou po-
moc jiné fyzické osoby, hlási-
la před koncem roku další po-
sun ve svém vybavení.

„Z programu na podporu zvý-
šení kvality sociálních služeb se 
nám podařilo získat dotaci pro 
denní stacionář na Fibichově uli-
ci, kde se nám díky tomu podařilo 
odstranit schodišťovou bariéru,“ 

Plošina pomůže při práci s klientyPlošina pomůže při práci s klienty

SCHODY UŽ NEJSOU PROBLÉM: Plošina usnadní život klientům i 
těm, kteří se o ně starají.   Foto: Petr Pavelka

řekla ředitelka organizace Dana 
Šťastníková. O zlepšení přístupu 
v objektu a usnadnění práce za-
městnanců s fyzickou manipula-
cí klientů se postarala instalace 
schodišťové plošiny na oddělení 
zvýšené péče pro imobilní a čás-
tečně pohyblivé klienty. Podobné 
řešení se připravuje i pro oddě-
lení terapeutických dílen, kde by 
se mohl vylepšit přístup na zre-
konstruovanou půdní vestavbu. 
V tomto prostředí ústavních dí-
len se provádí pracovní terapie v 
dílnách – keramické, košíkářské, 
tkalcovské, rukodělných prací, 
dřevoobráběcí a zácvikové. (pp)

Město Frýdek-Místek každo-
ročně vylepšuje vánoční výzdo-
bu, která si určitě ve své kráse 
již nezadá s jinými. Na opravu 
stávajících, ale také na pořízení 
nových ozdob bylo v roce 2008 
vyčleněno 450 tisíc korun.

Vánoční ozdoby v podobě 
vloček, zvonků, andělů, cha-
loupek, hvězd, ale také převě-
sů a gejzírů se poprvé naplno 
rozzářily v rámci akce „Dones-
te si zvoneček, rozsvítíme stro-
meček“ a poté udržovaly sváteč-
ní atmosféru až do konce roku. 
Vánočně ozdobené a nasvícené 
byly pochopitelně obě náměstí, 

Vánoce byly zase vánočnější
ale také většina hlavních komu-
nikací. Nové ozdoby byly insta-
lovány na ulicích Slezská a Pivo-
varská a zaujala hlavně modrá 
světla v Parku pod zámkem. Vá-
noční kolorit umocňovaly hned 
tři vánoční stromy, ale přizdo-
bena byla i řada dalších. „Svá-
teční atmosféře ve městě určitě 
pomohlo také dvanáct stylových 
vánočních stánků, které byly 
umístěny na místeckém náměstí 
Svobody a samozřejmě zpříjem-
ní předvánoční čas i v dalších le-
tech,“ okomentoval investici ve 
výši 864 tisíc korun náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)Foto: Petr Pavelka
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ZPOMAL!: Měřiče rychlosti vyzývající k jejímu snížení, pokud překračuje povolený limit, byly instalová-
ny na ulici Bruzovská a v Zelinkovicích.                 Foto: Petr Pavelka

O rozhodnutí městských 
radních pořídit ve Frýdku-
-Místku Bezpečné přecho-
dy třetí generace jsme již ve 
zpravodaji informovali. Dnes 
přinášíme bližší informace, co 
tento prvek přispívající k bez-
pečnosti v dopravě obnáší.

„Budeme jedním z prvních 
měst na severní Moravě, které 
tyto přechody vybuduje. Zvýší-
me tak bezpečnost všech účast-
níků silničního provozu, zejmé-
na chodců. Počítáme s nimi na 
čtyřproudové komunikaci na uli-
ci Ostravská směrem k 8. ZŠ a 
dvouproudové komunikaci na 
ulici Novodvorská u 11. ZŠ,“ vy-
světlil, že přechody pomohou 
především školákům, náměstek 
primátora Petr Cvik, podle kte-
rého radní vycházeli z toho, že 
město je značně dopravně zatí-
ženo a víceproudé komunikace 
jsou na některých místech pro 
chodce zvlášť nebezpečné. 

Takzvané přechody 3. gene-

Bezpečné přechody třetí generace
race chrání chodce ve dne i v 
noci po celý rok, protože se řídí 
požadavkem vidět a být viděn s 
cílem zvýraznit výskyt chodce na 
přechodu do zorného pole řidičů. 

Bezpečné přechody třetí ge-
nerace jsou vybaveny LED ná-
věstidly zapuštěnými uprostřed 
bílých pruhů ZEBRA, doprav-
ní značkou přechodu pro chod-
ce s blikačem oranžové barvy ve 
tvaru chodce a svítidly. Součástí 
přechodu je také detekční zóna, 
která zahrnuje celou plochu pře-
chodu pro chodce společně s 
částí chodníku těsně přiléhající-
ho k přechodu pro chodce.

Při vstupu chodce do této de-
tekční zóny začnou LED návěs-
tidla ve vozovce barevně blikat a 
rozsvítí se oranžové LED indiká-
tory ve tvaru vykračujícího chodce 
na dopravní značce. Jakmile cho-
dec detekční zónu opustí, systém 
bez prodlení přechází do klidové-
ho stavu. I velmi pomalu jdoucí 
osoba malého vzrůstu je spoleh-

Před koncem roku se v Ka-
várně Radhošť setkali posky-
tovatelé sociálních služeb pro 
mladistvé a děti mladší 15 let 
v rámci řízení podle zákona o 
soudnictví ve věcech mládeže. 
Kromě primátorky Evy Richtro-
vé byla přítomna také například 
předsedkyně okresního sou-
du Jiřina Jalůvková či zástupci 
Okresního státního zastupitel-
ství ve Frýdku-Místku a Probač-
ní a mediační služby ČR.

„Vážím si práce všech lidí, kte-
ří pracují s těmi, co se dostanou 
do konfliktu se zákonem v brz-
kém věku, a pomáhají jim, aby se 
nepropadali dál do bahna,“ pro-
hlásila primátorka Eva Richtrová, 
která informovala o tom, že měs-
to schválilo zapojení do systému 
včasné intervence, jenž může v 
dané problematice dále pomoci. 
„Máme také menší oddělení pre-
vence kriminality na městské po-
licii, které prací ve školách i ma-
teřinkách rovněž pomáhá snižo-
vat páchání trestné činnosti mlá-

S mladými delikventy je třeba pracovat
deže,“ připomněla. 

Zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže je v našem okrese uplat-
ňován na špičkové úrovni v rám-
ci republiky. O zkušenostech se 
stovkami hodin vykonávání pra-
covní činnosti jako součásti tres-
tu za překročení zákona si poví-
dali zástupci Renarkonu, Cha-
rity či Slezské církve evangelic-
ké. Lidé z Římskokatolické far-
nosti Frýdek se svěřili, že výjim-
kou nejsou ani extrémní posto-
je mladých, kteří říkají „raději pů-
jdu sedět, než pracovat“, ale ně-
kterým manuální práce pomůže v 
přemýšlení o životních hodnotách 
a přispěje k jejich nápravě i díky 
nadšení nad vykonanou prací. „U 
každého mladistvého, který se 
dostane před soud, je zvažová-
no individuálně opatření, které by 
mělo přispět k tomu, aby se na-
příště trestné činnosti vyvaroval,“ 
vysvětlila předsedkyně okresní-
ho soudu Jiřina Jalůvková, kte-
rá všem do nového roku popřá-
la především pevné nervy.  (pp)

V RADHOŠTI: Primátorka Eva Richtrová poděkovala poskytovate-
lům sociálních služeb pro mladistvé.  Foto: Petr Pavelka

Také v Domově pro senio-
ry si dali záležet, aby navodi-
li místním obyvatelům tu pra-
vou předvánoční atmosféru, 
protože mnozí z nich už ne-
mají sílu načerpat ji při pro-
cházce městem. A tak se zde 
konal již čtvrtý ročník tradič-
ního Vánočního jarmarku.

K dobré náladě vyhrávala cim-
bálová muzika Pramínky, podá-
valy se sladké koblížky a prodá-
valy se výrobky seniorů z domo-
va. „Naši klienti se na Vánoční jar-
mark připravují již mnoho dní do-
předu. Letos za asistence pracov-
nic, které mají na starosti volnoča-
sové aktivity, vyrobili v keramické 
dílně svícny, misky nebo podko-
vy, barvami na sklo ozdobili růz-
ně tvarované láhve, pomocí pří-

Vánoční jarmark v domově pro seniory
rodních materiálů nazdobili vařeč-
ky a dokonce ušili valašské kro-
je, ve kterých pak některé z oby-
vatelek domova nabízely výrobky 
svých kolegů,“ řekl ředitel Domo-
va pro seniory Milan Novák.

„Atmosféra na Vánočním jar-
marku v Domově pro seniory byla 
letos znovu kouzelná, stejně jako 
v minulých letech. Někdy je až 
s podivem, jak se senioři doká-
žou skvěle bavit a nadchnout pro 
dobrou věc. Svědčí o tom i velké 
množství různých výrobků, které 
sami vyrobili a na jarmarku prodá-
vali. S cimbálovkou si někteří i za-
zpívali,“ přiblížila jarmarkové dění 
primátorka Eva Richtrová, která 
neopomenula seniorům popřát 
příjemné prožití vánočních svátků 
a hodně štěstí v roce 2009.  (pp)

JARMARK V DOMOVĚ PRO SENIORY: Předvánoční atmosféru si 
nenechala ujít ani primátorka Eva Richtrová. 

livě registrovaná po celou dobu 
přecházení vozovky. Detekční 
systém je napájen z malého roz-
vaděče umístěného na sloupech 
přisvětlení přechodu pro chodce. 
I řidiči, kteří nesledují silniční do-
pravní značení, tak získají infor-
maci o aktuální změně a bezpeč-
nostním riziku přímo z vozovky z 
jejich směru jízdy i ze souběžné-
ho směru nebo protisměru.

Na ulicích Ostravská a Novod-
vorská by se zapuštěná LED ná-
věstidla, dopravní značky přecho-
du pro chodce s blikačem a sys-
tém aktivní detekce chodce měl 
objevit do května tohoto roku. 
„Náklady jsou vyčísleny na téměř 
dva miliony čtyři sta tisíc korun a 
budou hrazeny z městského roz-
počtu. Budeme však žádat o do-
tace, abychom následně mohli 
upravit i přechody pro chodce na-
příklad na ulici Bruzovská – u ne-
mocnice, Frýdlantská – u Ještěra 
nebo ČSA – u 8. ZŠ,“ uzavřel ná-
městek primátora Petr Cvik.  (pp)

V polovině roku 2008 bylo 
Radou Národní sítě Zdravých 
měst ČR odsouhlaseno při-
jetí Statutárního města Frýd-
ku-Místku do této organizace 
a magistrát již z tohoto člen-
ství čerpá některé výhody. 
Jednou z nich byl i seminář 
pro úředníky, k němuž nemu-
seli pracovníci úřadu nikam 
vyjíždět, protože se uskuteč-
nil přímo na frýdecké radnici.

„Členství nám přináší výhody, 
například toto školení bylo zdar-
ma a zprostředkovalo nám me-
zinárodní pohledy na věci, kte-
ré jsou u nás teprve v začátcích,“ 
prohlásil náměstek primátora Mi-
chal Pobucký. Seminář se zabý-
val principy udržitelného rozvoje v 
návaznosti na strategické pláno-
vání a kvalitu života a v jeho úvo-
du přítomní formulovali svá oče-
kávání, která se následně snaži-
li přednášející naplnit. Konstato-
vali přitom, že v našich poměrech 
se prozatím lépe plánuje, než za-
vádí do praxe. „Zdraví nejsou lé-
kárny nebo nemocnice, ale ce-

Město projevuje zájem o zdraví občanůMěsto projevuje zájem o zdraví občanů

SEMINÁŘ PRO ÚŘEDNÍKY: Zástupci jednotlivých odborů si vyslech-
li, jak zavádět principy Zdravých měst do praxe.  Foto: Petr Pavelka
lostní dobrý stav člověka, i spo-
lečenský, fyzický, psychický, ve 
více souvislostech. Jde nám o lidi 
spokojené a zdravé. Frýdek-Mís-
tek je v tomto směru plný systé-
mových věcí, určitě ovšem najde-
me i ty, které se dají dále vylep-
šit. Každopádně vedení tohoto 
města projevilo o zdraví lidí v na-
šem pojetí nadstandardní zájem, 
který není v této republice běž-
ný,“ pochválili představitele měs-
ta zástupci Národní sítě Zdravých 
měst České republiky, která má 
ve svém statutu cíl systematicky 

podporovat praktickou realizaci 
hodnot, jako je udržitelný rozvoj, 
zdraví a kvalita života v podmín-
kách našich měst, obcí a regionů. 
„Nejedná se pouze o stav životní-
ho prostředí, ale zejména o zdra-
vý životní styl lidí a odpovědnost 
vůči budoucím generacím. Členy 
jsme se stali proto, abychom svě-
tové zkušenosti a všechny dobré 
věci z republikové úrovně umě-
li přenést do místních podmínek,“ 
uzavřel Michal Pobucký, který má 
projekt Zdravé město ve Frýdku-
-Místku na starosti.  (pp)
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školáci a senioři

Žáci navštěvující Kroužek 
objevitelů reprezentovali naši 
školu na třídenním mezinárod-
ním vánočním setkání debru-
járů v Praze. Že nevíte, kdo je 
to debrujár? Hlavním heslem 
malého debrujára – objevitele 
je: „Vždycky si vím rady“. Ji-
nými slovy jsou to malí šiku-
lové, kteří mají chuť objevovat 
něco nového.

Naši mladí objevitelé z 5. až 9. 
ročníků se ve čtvrtek 11. prosin-
ce vydali pod vedením p. uč. Ve-
lecké a Velartové do Prahy. Čekal 
je program nabitý různými „debru-
járskými“ zážitky. Navštívili odbor-
né laboratoře na ČVUT, pražskou 
ZOO, viděli mnoho pamětihodnos-
tí a zavítali také na výstavu „Pro-
kleté zlato – 1000 let zlata Inků“.

Mladí „objevitelé“ z DvojkyMladí „objevitelé“ z Dvojky
na mezinárodním setkání v Prazena mezinárodním setkání v Praze

Ve čtvrteční podvečer naši de-
brujáři otevřeli svůj stánek na se-
tkání dětí z celého světa. V sále 
se to jen hemžilo různými nápa-
dy. Naši žáčci si s sebou přivezli 
nejen tančícího hada, vznášedlo, 
povzbuzovadlo, cvrkačku a další 
„vynálezy“, ale také české i kra-
jové speciality. Protože debrujár 
si vždy ví rady, nezaskočila je ani 
komunikace s Kanaďany, Alžířa-
ny, Francouzi nebo Němci. 

Naši budoucí „vědátoři“ se 
vrátili v sobotu 13. prosince una-
vení, ale bohatší o mnoho no-
vých zážitků a poznatků. Jsme 
rádi, že máme mezi sebou učite-
le, kteří dokáží nadchnout žáky 
pro technické obory, i žáky, kte-
ří jsou zvídaví a otevření novým 
poznatkům. 

KOLEDY VE ŠKOLCE: Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám novi-
ny a další koledy zněly po celý čtvrtek v mateřské škole J. Trnky. Bylo 
to proto, že k nám do školky chodí Ježíšek vždy o trošku dříve. Všude 
zněly koledy, vonělo jmelí a cukroví. Ježíšek si letos opravdu dal prá-
ci, aby vše unesl a dětem udělal radost – a že těch dárků bylo! Děti si 
odpoledne do tříd pozvaly rodiče, aby se pochlubily novými hračkami 
a ochutnali společně cukroví. Den se vydařil a my děkujeme rodičům, 
že si udělali čas v předvánočním shonu a přišli mezi nás. V. Zajacová

JARMARK V MŠ J. TRNKY: Jarmark se stal již tradicí a ani le-
tos tomu nebylo jinak. Dlouho připravovaná akce se konala 16. 
prosince a máme radost, že se přišli podívat nejen rodiče a děti, 
ale i veřejnost, kterou vždy rádi vídáme. A tak za poslechu koled 
mohl každý zapomenout na předvánoční shon a užít si atmosfé-
ru Vánoc v naší školce. Drobnými maličkostmi se potěšil každý. 
Velkou radost nám udělala návštěva školáků, kteří kdysi do naší 
školky chodili. Byli mezi nimi i takoví, kteří se podíleli na přípravě 
jarmarku. Tímto bychom rádi poděkovali p. uč. Renátě Muchové 
a jejím dětem z 8. ZŠ za velmi dobrou spolupráci, ochotu a dob-
rou náladu, kterou do školky vždy přinesou.            V. Zajacová

Chtěla bych se s vámi po-
dělit o zážitky z jednoho všed-
ního odpoledne. Navštívila 
jsem obyčejnou vernisáž s ne-
obyčejnými exponáty. Na 9. 
základní škole vystavují svá 
dílka děti mateřských škol 
města Frýdek-Místek.

Žasnu, kde se v těch malých, 
okatých, usměvavých, ušmudla-

Galerie Duha: To musíte vidět!
Na šedesát dětských originá-

lů je vystaveno v GALERII DUHA 
na 9. ZŠ. Zároveň je to výstava 
soutěžní, kdy samy děti vyhod-
notí obrázek – v jejich očích ten 
nejkrásnější. Pro vítěze jsou při-
praveny hodnotné ceny a celko-
vé slavnostní vyhodnocení a pře-
dání cen bude v lednu.

(Pokračování na straně 5)

Na Základní škole Pod so-
vou (1. ZŠ) se stalo již tradicí, že 
v předvánočním čase děti i uči-
telé myslí na naše seniory v do-
movech důchodců. Děti se svými 

ných, trucovitých i vzdorovitých 
dětech bere tolik citu pro barvy, 
pohyb, rozvržení prostoru a vy-
jádření „své“ představy. Skuteč-
ně obdivuji tyto malé umělce, 
klaním se před paními učitelka-
mi, které musí vynaložit nesmír-
né úsilí, aby právě tyto schop-
nosti a dovednosti u dětí našly a 
dále je prohlubovaly.

Školáci z Jedničky navštívili seniory
učitelkami nacvičily krásné ko-
ledy, zahrály a zazpívaly a pře-
daly dárečky seniorům v Domě 
pokojného stáří a v Oáze poko-
je ve Frýdku. Jsme rádi, že na 

naší škole máme hodné a oběta-
vé děti, které myslí na naše starší 
a často opuštěné spoluobčany. 
Budeme se těšit na další milé se-
tkání.  Mgr. Libuše Stachurová

V úterý 16. prosince zavítali 
žáci naší školy mezi staré ob-
čany do penzionu ve Frýdku. 
Připravili si vánoční program, 
který secvičili pod vedením 
p. uč. Hiklové. Svým vystou-
pením zpříjemnili vánoční čas 
starším občanům města. 

V kulturní místnosti, kde pro-
gram probíhal, se shromáždili ba-
bičky a dědečkové, kterým zdra-
ví ještě slouží a mohou se pohy-
bovat. Žáci 7.A třídy obdarova-
li po programu všechny diváky 
malým voňavým dárečkem, který 
sami vyrobili. Zdobené perníčky 
a voňavé pytlíčky plněné šalvě-
jí a meduňkou všechny moc po-
těšily. Na pokojích jsme navštívi-
li ty, kteří se vystoupení nemoh-
li zúčastnit ze zdravotních dů-
vodů. V očích obyvatel penzio-
nu se mnohdy zaleskla slzička. 
Tak byli dojatí a šťastni, že si v 
předvánočním čase na ně mladí 

I žáci Devítky na Vánoce potěšili 
lidé vzpomněli. Také pro účinku-
jící děti bylo setkání s babičkami 
a dědečky v penzionu působivé a 
nevšední. Odnášely si domů hře-
jivý pocit z toho, že přinesly ra-

dost a pohodu do jejich srdcí.
S přáním zdraví a pohody po 

celé vánoční svátky a štěstí po 
celý další rok jsme se rozloučili. 

Mgr. Marie Nováková

Pozorní a vděční posluchači.   Foto: Marie Nováková
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To musíte vidět!
(Pokračování ze strany 4)

Milé maminky, tatínkové, ba-
bičky a dědečkové, zkuste se ale-
spoň na chvíli zastavit v každo-
denním shonu, vezměte své malé 
ratolesti a přijďte se na výstavu 
podívat. Myslím, že radost dítěte, 
kdy vám ukáže svůj obrázek, je k 
nezaplacení a navždy vám utkví v 

paměti jeho šťastné a rozzářené 
oči z toho, že se může právě vám 
pochlubit svým výtvorem. 

Štěstí ať se na Vás snese 
jako vločky sněhu,
Nový rok ať přinese
Vám zdraví, lásku, něhu

Mgr. Anna Hrabcová,
učitelka 9. ZŠ

I letos zachovala frýdecko-
-místecká Základní škola Ji-
řího z Poděbrad dlouholetou 
tradici vánočních jarmarků a 
v úterý 16. prosince připravi-
la pro žáky, rodiče a obyva-
tele sídliště Slezská bohatou 
nabídku vánočních dekorací, 
korálků, vazeb, ubrousků do-
plněnou o praktickou ukázku 
vánočních zvyků spojenou s 
výrobou svícnů, vizovického 
pečiva a zdobení perníčků.

„Na přípravě vánočního jar-
marku se i letos podíleli žáci a 
učitelé prvního i druhého stup-
ně a děti i vychovatelky školní 
družiny,“ řekl ředitel školy Jiří 
Adámek a pokračoval: „Na ná-
vštěvníky čekalo kromě stánků 
s vánočními dekoracemi a pře-
hlídky vánočních zvyků i boha-

Tradiční vánoční jarmark na JedenáctceTradiční vánoční jarmark na Jedenáctce
té občerstvení.“ 

I tentokrát bylo z čeho vybírat. 
Patchworkové polštáře a pod-
ložky ozdobí každý vánoční stůl. 
Nechyběly ani svícny z větví, ke-
ramiky, papírové lucerny, obráz-
ky s vánoční tématikou, ozdoby 
z perliček, které evokovaly poe-
tiku dávno zapomenutých časů, 
korálky na náramcích i zdobící 
dárkové krabičky, podkovy pro 
štěstí, malované kamínky a an-
dílci jen tak pro radost. 

Ve školní jídelně moh-
li ti nejmenší slepit betlémskou 
hvězdu, poskládat vrkoče z 
jablíček, slepovat cukroví, zdobit 
perníčky nebo jen pouštět lodič-
ky. Dobrou náladu a pravou vá-
noční atmosféru navodilo i vy-
stoupení dětí ze školní družiny. 

 Renata Spustová

Dana Dřínková, Radka Pešková a Hana Michalíková (vpravo) prodávají dětské výrobky na vánočním jar-
marku Základní školy Jiřího z Poděbrad.   Foto: Zuzana LanzendőrferováMaminky a tatínkové,

známí i neznámí,
vezměte své prvňáčky
a přijďte za námi.
12. ledna zveme vás k nám,
na Sedmičku.
Uvidíte školu zvnějšku
a taky i zvnitřku.
Můžete i zkusit
s dětmi pracovat –
v keramice modelovat,
v hudebně zazpívat,
zahrát si na prvňáčka,
v tělocvičně sportovat
a na PC malovat!

Pro nastávající prvňáčky a jejich rodiče
Nakonec z hezkého odpoledne
společně se radovat.
Všichni se těšíme,
že i o Vás se něco dozvíme.
Až půl třetí udeří,
čekáme vás u dveří!!!
Pro děti a rodiče jsme připravili: 
prohlídku školy a školní družiny,
sportování v tělocvičně,
tvoření z keramické hlíny,
zpívání s hudebním doprovodem,
jazykové hrátky,
malování, stříhání a lepení obrázků,
programy na počítači,
hrátky s angličtinou.

„Já mám z Vánoc nejraději,
když se doma všichni smějí,
když se kapři mrskají
a prskavky prskají“
Staroušci zůstanou sami,
už se tam k nim chystáme.
Stromečky jsou připraveny,

Děti a tradice

koledy už umíme.
Zazpíváme, zatančíme,
dárečky všem rozdáme.
Přibalíme usměv s tím,
že na jaře se shledáme.

Děti a učitelky MŠ Slezská 2011

Za Vánocemi si zajeli 10. 
prosince třeťáci 4. ZŠ až do 
skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm, aby se seznámi-
li se životem našich předků. 
Exkurze tak navázala na prá-
vě probírané učivo předmětu 
Člověk a jeho svět.

Děti si přiblížily život lidí na 
vesnici před zhruba 200 lety. 
Navštívily školičku, kovárnu, do-
mečky, ve kterých se tkalo, pek-
lo i přadlo. A protože byl před-
vánoční čas, mohly ochutnat tra-
diční vánoční pečivo a sledovat 
výrobu vánočních ozdob. Pře-
svědčily se, že dřevěné městeč-
ko je krásné nejen v létě, ale i v 

Čtyřka jela na ValašskoČtyřka jela na Valašsko

zimě má své kouzlo. Nakoupily 
si dárečky pro své blízké.

Největším zážitkem pro děti 
bylo vidět pravé valašské čerty, 
ze kterých šel opravdu strach. 

Ještě že znaly nějakou tu koledu 
a čerti odešli s nepořízenou. Za 
pěkný výkon a odvahu si vyslou-
žily od Mikuláše křížaly.

Mgr. Radka Gebauerová

Vychovatelky školní dru-
žiny ze Šestky připravily na 
poslední večer před vánoč-
ními prázdninami pro děti 
oblíbené spaní ve škole. A 
protože to bylo právě před 
Vánocemi, odpovídal tomu 
také celý večerní program. 

Začalo se zpěvem koled u 
klavíru, dále si děti vyzkoušely 
některé vánoční zvyky – kráje-
ní jablíčka, louskání ořechů a 
posílání lodiček, nejvíce oče-
kávaná však byla vánoční na-
dílka pod stromečkem. 

Zpestřením celého veče-
ra byla pyžamová diskotéka a 
cesta odvahy. Ani nepohodlné 
spaní na zemi děti neodradi-
lo a chtěly by si tuto akci zase 
někdy zopakovat. 

Druhý den ráno odcházely 
děti malinko unavené, ale spo-
kojené a nabité pěknými zážitky. 

Text a foto:
Alena Cihlářová

Nadílková noc na ŠestceNadílková noc na Šestce

Spaní ve škole má vždy nádech dobrodružství.

Na dárečky pod stromečkem se těší všechny děti.



6 Prosinec 2008Sport

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

Cena čipu

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

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

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

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

pondělí, úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pá, so, ne a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

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

Volejbalová Extraliga - ženy

Datum Mužstvo Soupeř Čas  
Ne 4. 1. Dorost Úvoz 10:30
Út 6. 1. 6+7 Vítkovice 15:00
Pá 9. 1. Dorost Poruba 19:00
So 10. 1. 8+9 Orlová 11:15
So 10. 1. Muži Rožnov p. R. 17:00
Ne 11. 1. Junioři Šternberk 10:30
Ne 11. 1. 4+5 Orlová 13:00
Út 13. 1. 8+9 Kopřivnice 15:00
Pá 16. 1. Dorost Nový Jičín 19:00
So 17. 1. 6+7 Nový Jičín 11:15
Ne 18. 1. Junioři Orlová 10:30
So 24. 1. 6+7 Havířov 10:00
So 24. 1. Muži Studénka 17:00
Ne 25. 1. Dorost Třebíč 10:30

Utkání hraná v lednu ve VSH F-M

Bruslení ve VSH – leden
3.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
4.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
 16:30-18:00 Veřejné bruslení
7.1.2009 16:30-18:00 Veřejné bruslení
10.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
11.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
  16:30-18:00 Veřejné bruslení
14.1.2009 16:30-18:00 Veřejné bruslení
17.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
18.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
  16:30-18:00 Veřejné bruslení
21.1.2009 16:30-18:00 Veřejné bruslení
24.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
25.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
  16:30-18:00 Veřejné bruslení
28.1.2009 16:30-18:00 Veřejné bruslení
31.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi

Když vyhrajete druhý set 
se čtrnáctkou a jste šťastnější 
i v koncovce setu následující-
ho, měli byste už dovést zá-
pas do vítězného konce. Ale 
u současného velmi mladého 
týmu extraligových žen platí 
bohužel něco jiného. Ztrácejí 
zápas za zápasem.

Liberecká Univerzita záslu-
hou zkušené Ritschelové, ně-
kdejší Volejbalistky roku a re-
prezentantky, rozhodla pro sebe 
napínavou první sadu. Právě po-
dobná osobnost, která by při-

Sokolky hrají stále bídně
Frýdek-Místek – Liberec 2:3 (-24, 14, 24, -19, -14), Brno – Frýdek-Místek 3:0 (15, 17, 18)

SOKOL F-M – LIBEREC: Mladý tým prohrál v tie-breaku.      Foto: Petr Pavelka
nesla jistotu ve vypjatých chví-
lích, v současném málo zkuše-
ném týmu Frýdku-Místku chybí. 
Přesto domácí dokázaly zápas 
otočit v jednoznačném druhém 
setu, po kterém si poradily i v 
koncovce toho dalšího. Hostující 
hráčky se ale nesložily a vynutily 
si tie-break, v němž naše hráčky 
vedly 7:3 a 14:12, ale promarnily 
dva mečboly a musely spolknout 
další hořkou pilulku. Každá tako-
vá sice znamená i posílení je-
jich extraligové imunity, ale vět-
ší odolnost v krátkodobém hori-

zontu nelze očekávat. Potvrdil to 
i zápas s Brnem, který byl jed-
noznačnou záležitostí prozatím 
vedoucího celku nejvyšší žen-
ské soutěže.

Jestli se sokolky nechytí v 
prvním zápase nového roku, 
který odehrají v hale 6. ZŠ 10. 
ledna od 17 hodin s Přerovem, 
sousedem v tabulce, ztratí kon-
takt se slabšími celky v dolní po-
lovině tabulky a budou si hrát 
„vlastní soutěž“ s posledními 
Střešovicemi, které ještě nedo-
kázaly vyhrát.  (pp)

Školský sportovní klub Bes-
kydy o.s., působící i ve Frýd-
ku-Místku, si dal za cíl dát mož-
nost kvalitní sportovní přípravy 
pro budoucí volejbalisty. 

Již po půl roce své činnos-
ti bude mít možnost poskytnout 
svým svěřencům konfrontaci své 
připravenosti s dalšími celky star-
ších žáků našeho regionu a Pol-
ské republiky. Již od počátku roku 
2009 se totiž tým starších žáků, 
vedený trenérem Richardem 

Žákovský volejbal mezinárodně
Šnajderem, zúčastní volejbalové 
Interligy mládeže v rámci progra-
mu EU Překračujeme hranice.

Celek ŠSK Beskydy bude mít 
v základní skupině za soupeře 
týmy: KS Jastrzębie Borynia, TS 
Volley Rybnik a VK Opava. 

První turnaj naší skupiny se 
koná v Rybniku v neděli 11. led-
na 2009. Výhodu domácho pro-
středí budou hráči ŠSK Beskydy 
ve třetím turnaji, který se usku-
teční 8. března 2009.

Provozní doba saun na krytém aquaparku

Starší žákyně TJ Sokola Frý-
dek-Místek A si vedou zatím 
více než úspěšně v Českém po-
háru. Kvalifikace ČP, která pro-
běhla ve dnech 14. až 16. listo-
padu v Ústí nad Labem a v Bí-
lovci, se zúčastnilo 26 družstev 
z Čech a 21 družstev z Moravy. 
Děvčata z Frýdku-Místku si za-
jistila účast v 1. osmičce Mora-
vy bez ztráty jediného utkání. 
Celkem postoupilo z kvalifikace 
do dalších bojů 32 týmů.

Prosincové kolo Českého po-
háru – Moravské větve bylo pro 
mladé volejbalistky z Frýdku-
-Místku neméně úspěšné. O ví-
kendu 13. až 14. prosince hostil 
Lanškroun nejlepší volejbalistky 
z Moravy, celkem 8 týmů. 

„Do Lanškrouna jsme se těši-
ly,“ říká kapitánka týmu Kateřina 
Vašinová. „Konečně máme příle-
žitost se utkat i s jinými týmy než 
s těmi, které máme po celý rok 
v našem oblastním přeboru. Moc 
bychom chtěly vybojovat postup 
do 1. osmičky Českého poháru. 
Loni se nám to podařilo a nako-
nec jsme v ČP skončily stříbrné.“

Trenérka Górecká vysvětluje: 
„Po dvou kolech, která se hrají v 

Český pohár starších žákyň ve volejbaluČeský pohár starších žákyň ve volejbalu

Čechách a na Moravě, se soutěž 
spojuje. První 4 družstva z Čech 
a první 4 z Moravy vytvářejí 1. os-
mičku Českého poháru.“ Úspěch 
v Lanškrouně je slibný. Děvčata 
dokázala postupně porazit všech-
ny týmy, překážkou jim nebyl ani 
Nový Jičín, který přijel posílen o 
hráčky hrající kadetskou soutěž. 
Za sebou tak nechaly Lanškroun, 
Opavu, Bílovec, Junior Brno, Hav-
líčkův Brod, Jaroměř a na druhém 
místě už vzpomínaný Nový Jičín.

„Musíme společně s trenérem 

Petrem Vrbou vyzdvihnout a oce-
nit především tento tým po strán-
ce nadšení ze hry, bojovnosti a 
schopnosti poprat se i s nemocí 
a zraněními. Konkrétně chválíme 
Ivu Vašinovou, Nikolu Madejovou 
a kapitánku týmu Katku Vašino-
vou. Bojovnost zdobí a někdy fun-
guje jako sedmá hráčka na hřišti,“ 
uzavírá trenérka Danuše Górecká.

Věříme, že děvčatům forma vy-
drží a v lednu 2009 se jim podaří 
v Bílovci vybojovat kýžený postup 
do 1. osmičky Českého poháru.

Vepředu sedící: Kateřina Musilová; Zleva klečící: Kristýna Závodná, 
Barbora Grygarová, Petra Siudová, Kateřina Vašinová, Petra Kašpa-
rová; Zleva stojící: Trenér Petr Vrba, Klára Foldynová, Michaela Křibí-
ková, Sára Silvestrová, Veronika Štěrbová, Nikola Madejová, Alexan-
dra Šimíková, Ivana Vašinová, trenérka Danuše Górecká
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z atletiky
Skvělý výkon

Petera Mikulenky
Atlet Slezanu Frýdek-Místek 

Peter Mikulenka přijal pozvání po-
řadatelů a vyrazil na Mezinárod-
ní vánoční běh do slovenského 
Bardejova. Na trati 9,5 kilometru 
se sešla skvělá konkurence. Pe-
ter se po tradičně pomalejším za-
čátku propracovával dopředu a 
nakonec podlehl pouze Henryku 
Szostovi z Polska, který zvítězil 
za 27:28 min. Peter zaběhl 27:50 
minuty a vrátil porážku z Hodoní-
na Jakubu Burghardtovi. Až na 6. 
místě doběhl mistr ČR na 5 km 
Milan Kocourek z Brna 28:19. Pe-
terovi blahopřejeme a děkujeme 
za výbornou reprezentaci města.

Atleti na Lysé 
První vánoční svátek nemohl v 

kalendáři atletického oddílu TJ Sle-
zan Frýdek-Místek chybět tradiční 
výšlap na Lysou horu. Na nádra-
ží se sešlo přes dvacet mladých 
atletů a na dalších zastávkách se 
postupně přidávali další. Společ-
ně zdolali nejvyšší vrchol Beskyd. 
Počasí bylo sice zimní, ale tento-

krát nepřálo tak jako vloni, kdy byly 
nádherné výhledy, ty nahradila 
mlha. Přesto to bylo příjemné odtr-
žení od vánočního hodování.

Atlet sezóny
V atletickém oddíle TJ Slezan 

Frýdek-Místek každý rok vyhlašu-
jí nejlepšího atleta sezóny. Ani le-
tošní rok nebude výjimkou, a tak v 
současné době probíhá hlasová-
ní členů. Do nominace bylo zařa-
zeno 17 atletů, kteří se prosadili v 
republikovém měřítku. Favoritem 
je zcela jistě mistr republiky na 
3 km překážek a jeden z nejlep-
ších běžců v ČR Peter Mikulenka. 
Konkurenci má v dalších mistrech 
ČR junioru Romanu Říhovi a žá-
kovi Tomáši Filipcovi. Do nomina-
ce byli zařazeni další úspěšní zá-
vodníci Petr Lukeš, Aleš Roven-
ský, Miroslav Lepíček, Michal Šte-
fek, Daniel Kovář, Martin Trybula, 
Jakub Zemaník. Samozřejmě ne-
chybí ani děvčata Jana Lepíková, 
Nikola Horňáčková, Anna Šmído-
vá, Jana Kučerová, Veronika Mo-
škořová, Simona Dresslerová a 
Ivana Matušková. 

K poslednímu utkání v 
tomto roce zavítali naši ho-
kejisté na led do Kopřivnice. 
Tento zápas nesl ještě jednu 
důležitou věc. Vítěz utkání se 
posune do čela Krajské ligy 
mužů. Naši hráči chtěli zvítě-
zit stejně jako domácí, a tak 
se čekal pěkný hokej.

Do naší branky se postavil 
Jan Unzeitig, který byl připraven 
udělat maximum pro vítězství. Od 
úvodního buly se hrálo na obě 
strany, ale první střela přišla až v 
čase 2:20, kterou vypálil Václav 
Merta a naši hráči se tak dosta-
li do vedení 1:0. Asistenci u prv-
ní branky si připsal Martin Wlaka. 

V polovině 28. minuty přihrál 
David Trubka na hůl rozjetého 
Martina Zapletala, který v situaci 
dva na jednoho přihrál Janu Sluš-
tíkovi, který mu kotouč ještě vrá-
til a Martin Zapletal poslal hráče 
Frýdku-Místku do dvoubrankové-
ho vedení 2:0. Domácí ale doká-
zali ještě do půlky utkání vyrovnat, 
a dokonce otočili vývoj utkání ve 
svůj prospěch až na 4:2.

Do závěrečné třetí dvacetimi-
nutovky nastoupili naši hráči v po-
změněné sestavě a v čase 42:40 
se přece jen dočkali. Ondřej Čára 
našel Michala Ledvoně a ten sní-
žil na rozdíl jediné branky 4:3. Na 
konci 47. minuty přihrál Michal 
Sztefek na útočnou modrou Vác-
lavu Mertovi a ten vyrovnal na 4:4. 
Tlak našich hráčů byl útok co útok 
větší a na konci 52. minuty jsme 
se dostali opět do vedení záslu-

Mužstvo našich hokejistů 
vede Krajskou ligu mužů

HC Kopřivnice – HC F-M 4:5 (0:1,4:1,0:3) 
hou Adama Křiváka.

Všem hráčům patří za předve-
dený výkon a bojovnost na kop-
řivnickém ledě veliké díky. Do hle-
diště Víceúčelové sportovní haly 
zveme všechny příznivce lední-
ho hokeje na sobotu 10. ledna, 
kdy od 17 hodin přivítáme sou-
peře z Rožnova pod Radhoštěm. 
Vedení HC Frýdek-Místek spo-
lečně s mužským kádrem děkuje 
všem svým příznivcům za podpo-
ru v jednotlivých utkáních a přeje 
všem šťastný nový rok 2009. 

Sestava: Unzeitig, Novák, 
Sýkora, Trubka, Pilař, Janečka, 
Kudela, Ledvoň, Bolek, Zaple-
tal, Sluštík, Merta, Motyka, Szte-
fek, Křivák, Wlaka, Bojda, Čára, 
Pastorek. Trenér: Tomáš Špa-
ček, vedoucí: Libor Langer

O POHÁR MĚSTA: Ve dnech 27. – 28. prosince se uskutečnil 2. ročník mezinárodního hokejového tur-
naje žáků 9. tříd „O pohár města Frýdku-Místku. Ten mohl zůstat doma, ale naši mladí hokejisté potře-
bovali k vítězství vyhrát poslední zápas s Prostějovem. Remíza 2:2, kterou sledovali i primátorka Eva 
Richtrová a radní Jiří Zaoral, odsoudila domácí k druhému místu.                     Foto: Petr Pavelka

Beskydská šachová ško-
la potvrdila svou šachovou 
sílu a na mistrovských sou-
těžích „Mistrovství ČR 2009“ 
si postup přes národní kvali-
fikaci zajistila řada jejích čle-
nů. Je to opět největší počet 
startujících z jednoho klubu 
a věříme, že Beskydská ša-
chová škola bude nejen nej-
početnější, ale také i nejú-
spěšnější. 

Kdo bude Frýdek-Místek
reprezentovat?
MČR žen 2009

1. Němcová Kateřina
1. Jacková Jana

MČR juniorů 2009

Naši šachisté reprezentují na mistrovství republiky
1. Rojíček Vojtěch

2. Kočiščák Jiří
MČR mládeže 2009

Kategorie dívek do 10 let
1. Kaňáková Natálie  
2. Nováková Anna

Kategorie dívek do 12 let
1. Bohanesová Vendula

2. Nováková Vendula
3. Zemková Klára

Kategorie dívek do 14 let
1. Nováková Veronika
2. Rohovská Tereza

Kategorie dívek do 16 let
1. Langnerová Karolína
2. Miturová Magdaléna

Kategorie chlapců do 10 let
1. Havelka Ondřej

2. Marek Matyáš  
3. Ramík Dominik

Kategorie chlapců do 12 let
1. Chromík Tomáš
2. Kubík Michael

3. Pavelek Tomáš
4. Svoboda Matěj

Kategorie chlapců do 14 let
1. Bujnošek Tomáš

2. Kozel Jiří
3. Langner Jakub

Kategorie chlapců do 16 let
1. Kočiščák Jiří

2. Rabatin Jakub
Bližší informace o činnos-

ti BŠŠ naleznete na webových 
stránkách Beskydské šachové 
školy – www.chessfm.cz.

V Novém Jičíně se konal fi-
nálový turnaj SMligy mladších 
žáků v házené. Tohoto finále se 
zúčastnila družstva HCB Karvi-
ná, HC Zubří, Sokola Ostrava a 
SKP Frýdek-Místek. V tomto tur-
naji se mělo rozhodnout o třech 
postupujících družstvech do 
česko-slovenské ligy.

Naše družstvo pod vede-
ním trenéra Mojžíška šlo do to-
hoto turnaje s velkým odhodlá-
ním uspět co nejlépe i přes vel-
ké oslabení o zraněného pivo-
ta Martina Kahánka. K prvému 
utkání jsme nastoupili proti od-
věkému rivalovi (nejen u mužů) 
HCB Karviná a po velmi dobrém 
výkonu, hlavně v obrané činnos-
ti celého družstva včetně bran-
kářů Tomáše Šoltyse a Jakuba 
Stříže, se naše družstvo mohlo 
radovat z vítězství 15:13 (7:7). 
Branky SKP: Lukáš Rajnoha 6, 
Jan Rajnoha 4, Barvík 3, Holík a 
Ginter po 1.

Ve druhém utkání s HC Zub-
ří se našemu družstvu výkon ne-

Postup žáků do česko-slovenské ligy

ML. ŽÁCI SKP FRÝDEK-MÍSTEK: Horní řada zleva: trenér družstva 
Vladimír Mojžíšek, Marcel Ginter, Erik Žvak, Přemysl Barvík, Dominik 
Garib, Miroslav Holík, Jan Rajnoha, vedoucí družstva Marcel Ginter. 
Prostřední řada zleva: Patrik Pruchnický, Jiří Stříž, Tomáš Novotný, 
Radek Běčák, Tomáš Latocha. Dolní řada zleva: Lukáš Rajnoha, To-
máš Šoltys, Jakub Stříž, Petr Dulava.
podařilo zopakovat, do základu 
nemohl nastoupit pro zranění z 
předešlého utkání Jan Rajno-
ha a změny v sestavě byly znát. 
Nakonec naši hráči nezvládli po-
slední dvě minuty utkání a pro-
hráli 12:13 (6:5).  Branky: Ga-
rib 4, Dulava 3, Lukáš Rajnoha 
a Jan Rajnoha po 2, Novotný 1.

Poslední utkání se Sokolem 
Ostrava mělo rozhodnout o po-
stupu. Naši chlapci nenechali 
nic náhodě a po zodpovědném 
výkonu všech hráčů rozdrtili 
svého soupeře 21:7 (9:2). Bran-
ky: Jan Rajnoha 6, Lukáš Rajno-
ha 5, Dulava 4, Garib,Holík po 2, 
Novotný, Ginter po 1.

O postup do česko-sloven-
ské ligy se zasloužili všichni hrá-
či svým bojovným výkonem. Je 
třeba pochválit výkony brankářů 
Tomáše Šoltyse a Jakuba Stří-
že, dále nejlepší střelce druž-
stva Lukáše a Jana Rajnohy. 
Dále je třeba poděkovat spon-
zoru družstva, firmě RWE distri-
buční služby, za nákup mikin na 
tento finálový turnaj a česko-slo-
venskou ligu. O konečném pořa-
dí družstev na prvých třech mís-
tech rozhodovalo skóre ze vzá-
jemných utkání.

Pořadí družstev:
1. HCB Karviná 4 b.
2. SKP F-M 4 b. 
3. HC Zubří 4 b. 
5. Sokol Ostrava 0 b.
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Pro inzerci volejte

603 249 743

Finanční prostředky z ESF podpoříFinanční prostředky z ESF podpoří
moderní formy vzdělávání žáků střední školymoderní formy vzdělávání žáků střední školy

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Českosloven-
ské armády 482, 738 01 Frýdek-Místek, zahájila realizaci grantového pro-
jektu „Nová škola“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Žáci soukromé podnikatelské školy využívají v průběhu studia elektro-
nických výukových materiálů a e-learningových opor výuky vytvářených pe-
dagogy jednotlivých vyučovacích předmětů. Projekt „Nová škola“ přispěje 
k dalšímu posílení a rozšíření této moderní formy vzdělávání žáků. Studijní 
materiály jsou vytvářeny v součinnosti s budoucími zaměstnavateli, tak aby 
byly v souladu s požadavky praxe na výstupní odborné kompetence ab-
solventa střední školy ekonomicko-podnikatelského zaměření. Partnerem 
školy v projektu je Krajská hospodářská komora v Ostravě, s kterou ško-
la, jako její člen, spolupracuje. Vytvořené elektronické moduly budou moci 
využívat i další střední školy a poslouží zároveň jako příklady dobré praxe.

K nadcházející plesové sezo-
ně neodmyslitelně patří tombo-
ly, ne všichni pořadatelé jsou si 
ovšem vědomi, že tyto výherní 
akce podléhají loterijnímu záko-
nu. Úředníci magistrátu proto 
upozorňují na nutnost písemně 
zažádat o povolení k jejich po-
řádání, což je současně spoje-
no s úhradou správního poplat-
ku a následně nakonec i s vy-
účtováním celé akce. 

Tato záležitost není libovůlí ani 
vrtochem magistrátu, ten musí do-
držovat zákonné normy. Povolo-
vání tombol a loterií na území měs-

Při plesech pozor na tomboly
ta má na starosti finanční odbor, 
oddělení místních daní a poplatků. 
Ten vydává rozhodnutí nejpozději 
do 30 dnů od podání písemné žá-
dosti a zaplacení správního poplat-
ku, který činí deset procent z celko-
vé výše herní jistiny, nejméně však 
200 korun. 

„Žádost o povolení pořádání 
tomboly musí obsahovat kromě 
povinných náležitostí, jako je jmé-
no a adresa žadatele, kterým mo-
hou být pouze právnické osoby, 
také iniciály a kopie dokladu o bez-
úhonnosti loterijního zástupce, kte-
rý zajistí řádný průběh a vyúčtová-

ní tomboly, dále musí být v žádosti 
uveden počet vydaných losů, cena 
jednoho losu, výše herní jistiny, 
která se vypočítává z počtu losů a 
jejich ceny, a čas a místo losová-
ní,“ vypočítává Marcela Pilařová z 
oddělení místních daní a poplatků. 
Ještě více informací můžete najít 
na webových stránkách města v 
sekci www.frydekmistek.cz – rad-
nice – pokyny, tiskopisy, životní si-
tuace – finanční odbor.

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

pomůcek v půjčovně pečovatelské službypomůcek v půjčovně pečovatelské služby

V NOVÉM: V nových kancelářích s novou chutí do záslužné práce.     Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek se 
úspěšně snaží každým rokem 
navyšovat počet kompenzač-
ních pomůcek určených pro 
půjčovnu Pečovatelské služ-
by Frýdek-Místek. Poptávka 
sice ještě stále převyšuje na-
bídku, ale o plné pořadníky se 
starají klienti z celého regionu 
a neustálý posun k lepšímu 
nejlépe dokumentují čísla. Za-
tímco v roce 2005 byly tržby 
za půjčovné za neúplný rok 
28 tisíc korun, za loňský rok 
už se vyšplhaly na 350 tisíc.

„Na začátku jsme měli strach 
z platební morálky, ale po této 
stránce nemáme žádné problé-
my a věci se k nám vrací i v dob-
rém stavu. Samozřejmě, že ča-
sem budeme muset zřejmě dá-
vat větší peníze i do oprav, ale za-

tím se pomůcky ani moc nekazí,“ 
svěřila se Eliška Adamová, 
sociální pracovnice Pe-
čovatelské služby Frý-
dek-Místek, která po-
tvrdila, že u klientely 
dávají přednost „do-
mácím“. Největší po-
ptávka je po poloho-
vacích postelích, inva-
lidních vozíkách i chodít-
kách, poslední dobou při-
byla i poptávka po antideku-
bitních elektrických matracích a 
podložkách zamezujících proleže-
ninám. Zájem o služby půjčovny 
personál těší, ale největší radost 
v loňském roce všem samozřej-
mě přineslo přestěhování Pečova-
telské služby Frýdek-Místek do no-
vých prostor v objektu po republi-
kové policii pod frýdeckým náměs-

tím na Zámecké ulici. 
„Je to první opravdo-
vé sídlo pečovatelské 
služby, protože před-

tím jsme působili na různých mís-
tech ve městě. Nyní máme vše 
pod jednou střechou, takže klien-
ti už nemusí chodit po jednotlivých 
kancelářích z Frýdku do Místku a 
podobně. Tady najdou komplexní 
služby ušité na míru, včetně půj-
čovny, která působí pod naší so-
ciálně-právní poradnou. Máme 
teď vlastní prostory a zázemí, tak-
že i když stěhování nebylo nic jed-

noduchého, byl to pro nás vskutku 
krásný vánoční dárek. Jsme nyní 
na perfektním strategickém mís-
tě, s výbornou dostupností a polo-
hou. Poblíž jsou úřady i supermar-
ket, důležité je parkoviště přímo u 
budovy,“ vypočítávala výhody no-
vého sídla pečovatelské služby ře-
ditelka Jaroslava Najmanová.

Zkušenosti s provozováním 
Půjčovny kompenzačních pomů-
cek v Pečovatelské službě Frý-
dek-Místek potvrzují, že pozornost, 
která jí byla věnována v Programo-
vém prohlášení Rady města Frýd-
ku-Místku, byla na místě. Organi-
zace se snaží každoročně získávat 
dotace k rozšíření počtu pomůcek, 
a to nejen z městského rozpočtu.

Sociální pracovnice se při pře-
dávání kompenzačních pomů-
cek snaží poskytovat podrobné 
a přesné informace, vztahující se 

k zacházení s da-
nou pomůckou a 
provádí i potřeb-

ný zácvik. U některých pomůcek 
musí vysvětlit, jak správně sesta-
vit pomůcku, aby sloužila svému 
účelu a nedošlo k úrazu, a také 
jak ji udržovat v náležitém stavu 
z hygienického hlediska. 

Pečovatelská služba udržuje 
dobrou spolupráci se zdravotnic-
kými zařízeními v našem městě 
i jeho okolí. V praxi to znamená, 
že pokud lidé propouštění z ne-
mocnic, léčebny dlouhodobě ne-
mocných či rehabilitačních zaříze-
ní potřebují určitou kompenzač-
ní pomůcku a neobdrží ji okamži-
tě od zdravotní pojišťovny nebo 
si ji nezakoupí, jsou již v těch-
to zařízeních informováni o služ-
bách půjčovny. „Naším cílem je, 
aby správným používáním kom-
penzačních pomůcek došlo ke 
zkvalitnění každodenního života 
lidí se zdravotním handicapem a 
ulehčení fyzicky namáhavé práce 
ošetřujících osob,“ vysvětluje zá-
věrem radní Ivan Vrba.  (pp)

Zdravotní pomůcky
Pomůcka  Cena/měs.
Vanový zvedák 300,- 
Podložka otočná 100,- 
Sedačka na vanu 50,- 
Sedačka do vany 50,- 
Nadstavec na WC (15 cm) 50,- 
Nadstavec na WC (10 cm) 50,- 
Žebříček posazovací 20,- 
Vozík invalidní 150,- 
Postel polohovací ošetřovatelská 150,- 
Postel polohovací s hrazdičkou 200,- 
Elektrická postel polohovací 300,- 
Antidekubitální matrace 150,- 
Stolek s krmicí deskou 70,- 
Bazének na mytí hlavy 70,- 
Chodítko pevný kloub 70,- 
Chodítko dvoukolové 70,- 
Křeslo toaletní 100,-

Činnost Pečovatelské služby Frýdek-Místek je 
velmi rozmanitá a náročná. Společnost stárne 
a přibývá občanů, kteří ztrácejí soběstačnost 
a neobejdou se bez cizí pomoci. Jejím základ-
ním posláním je umožnit uživatelům, kteří se 
ocitli v nepříznivé životní situaci, žít co nejdé-
le běžným a důstojným životem ve vlastním 
sociálním prostředí, podporovat jejich sobě-
stačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. 

IDEÁLNÍ POLOHA: Centrum sociálních služeb najdete nedaleko Kauflandu pod frýdeckým náměstím. 
Foto: Petr Pavelka
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Plán zimní údržby pro zimní období 2008-2009Plán zimní údržby pro zimní období 2008-2009
Rada města na své prosincové schůzi schválila Plán zimní údrž-

by na zimní období 2008-2009, kterým se řídí provádění zimní údržby 
místních komunikací v našem městě.

Plán zimní údržby místních komunikací stanoví:
1. Pořadí důležitosti místních komunikací
2. Seznam neudržovaných místních komunikací
3. Technologie provádění zimní údržby místních komunikací
4. Harmonogram provádění zimní údržby
5. Úložiště posypových materiálů
6. Kontakty
Pozemní komunikace nacházející se na území města Frýdku-Míst-

ku jsou pouze zčásti v majetku a ve správě města. „Páteřní komuni-
kace ve městě jsou buď státními nebo krajskými silnicemi. Dále se na 
území města nachází mnoho soukromých a účelových komunikací, a 
to zejména na území jednotlivých místních částí. Zbytek tvoří místní 
komunikace, na kterých zajišťuje provádění zimní údržby město, pro-
střednictvím správce místních komunikací, společnosti TS a.s. Frý-
dek-Místek. Celkem město udržuje 352 kilometrů místních komunika-
cí, z toho 174 kilometrů chodníků,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství Miroslav Hronovský.

VOZOVÝ PARK TS: Technika technických služeb je připravena k zásahům. Prosinec byl ale v tomto 
ohledu příznivý.       Foto: Petr Pavelka

Město nezajišťuje zimní údržbu na státních a krajských
silnicích na území města. Jedná se o následující ulice:

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

Ředitel technických služeb 
TS a.s. Jaromír Kohut mohl před 
koncem roku konstatovat, že 
charakter této zimy znovu jako v 
předchozích dvou letech je k řidi-
čům a také k těm, co mají údržbu 
silnic na starosti, přívětivý. „Měli 
jsme zatím dva hektičtější dny,
a shodou okolností to zrovna 
bylo ve dny sváteční, ale jinak 
vzhledem k počasí nebo holo-
mrazům mohli naši pracovní-
ci před koncem roku zaslouže-
ně odpočívat,“ řekl Jaromír Ko-
hut, ale varoval, že zima je tepr-
ve na počátku a další měsíce 
mohou vše změnit. Leden i únor 
může přinést ještě hromady sně-
hu. Ten se neodklízí ze všech lo-
kalit se stejnou prioritou. Existu-

je i seznam neudržovaných míst-
ních komunikací, jenž vychází z 
platného nařízení rady města „O 
rozsahu, způsobu a lhůtách od-
straňování (zmírňování) závad ve 
schůdnosti a sjízdnosti na míst-
ních komunikacích a průjezdních 
úsecích silnic a o úsecích míst-
ních komunikací, na kterých se 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí“. 
„I na místních komunikacích za-
řazených do tohoto seznamu se 
ale komunikací v zimním obdo-
bí udržují. Jen se provádění zim-
ní údržby těchto komunikací ne-
řídí ustanoveními platného plánu 
zimní údržby. Tyto místní komu-
nikace se udržují mimo pořadí, až 
poté, co je zajištěna a provedena 

zimní údržba místních komunika-
cí podle plánu zimní údržby,“ při-
blížil systém Miroslav Hronovský.

Pro jednotlivé třídy důležitosti 
místních komunikací jsou určeny 
časové lhůty, během kterých na 
nich musí správce místních komu-
nikací provést tzv. první zásah. To 
neznamená, že v tomto časovém 
limitu musí být na těchto místních 
komunikacích zcela odstraněn 
sníh nebo led, jak si někteří lidé 
myslí. Správce místních komuni-
kací má totiž ze zákona a v sou-
ladu s plánem zimní údržby zmír-
nit závady ve schůdnosti a sjízd-
nosti místních komunikací, čímž 
se myslí provedení posypu míst-
ní komunikace, proplužení místní 
komunikace a podobně,“ doplnil.

Pro malý dopravní význam a s 
ohledem na ekonomické mož-
nosti města se odstraňování 
- zmírňování závad ve schůd-
nosti a sjízdnosti nezajišťuje 
na těchto úsecích místních ko-
munikací: 
• chodníky k zadním vstupům do 
panelových domů 
• chodníky v parcích, kromě 
chodníků páteřních 
• spojovací lávka u Koloredov-
ského mostu od ulice Revoluč-
ní po ul. Míru 
• stará ulice Revoluční 

Seznam neudržovaných místních komunikací
• ulice Dlouhá - od ulice Resslo-
va po ulici Sokolská, nezpevněný 
úsek ulice Dlouhá od ul. Sokolská 
• parkoviště na Olešné - u hráz-
ného, parc. č. 4486/61
• parkoviště na Olešné - u rybár-
ny, parc. č. 4146/16
• panelová cesta Hliník, od ul. 
Nerudova směrem ke skládce 
Válcoven plechu, parc. č. 5193 
• nezpevněná cesta k cihelně a k 
azylovému domu, parc. č. 3915, 
k.ú. Místek 
• nezpevněná cesta do zahrád-
kářské kolonie Hliník, parc. č. 

3918, k.ú. Místek 
• Lískovec Kavčonky - cesta od 
transformátoru po hřiště, parc. č. 
4130, k.ú. Lískovec 
• Hájek točna - cesta z točny au-
tobusů MHD ke studánce, parc. 
č. 4761, k.ú. Lískovec 

• Panské Nové Dvory - cesta u 
Pětroše od Černé cesty, parc č. 
6138 a cesta u pana Chromce 
od Černé cesty, parc. č. 6114/1 
vše k.ú. Frýdek 
• spojka mezi ulicemi M. Alše a 
ulicí Na Výsluní, parc. č. 6383, 
k.ú. Frýdek 
• nezpevněný úsek ulice Na Vý-
sluní, (k Ranči) parc. č. 6205 a 
6288, k.ú. Frýdek 
• spojka mezi ulicemi Svatoplu-
kova a Přemyslovců, parc. č. 
3185, k.ú. Frýdek 
• Skalice - cesta od zemědělské-
ho družstva po kostel - kolem 
lesa, parc. č. 1401/2 a 1470/3, 
k. ú. Skalice 
• Skalice - cesta k panu Sklářo-
vi, parc. č. 1393 a čp. 321 k.ú. 
Skalice 
• Skalice - cesta k paní Hlostové, 
od domu č.p. 57 po č.p. 12, parc. 
č. 1381/12, k.ú. Skalice 
• Skalice - cesta k panu Ptáčko-
vi, od státní silnice po dům č.p. 
345, parc. č. 774/5, k.ú. Skalice 
• Skalice - Příčnice, parc. č. 1401/1
• Skalice Pod vodojemem - od 
pana Bučka po pilu, parc. č. 1470/3
• Lysůvky - Na Dolinách - od kos-
tela po státní silnici I/48, parc. č. 
512, 118/1 a 118/2, k.ú. Lysůvky 

• Lysůvky, spojnice státní silnice 
a ulice Hraniční (cesta s VO) od 
domu č.p. 1584 po dům č.p.47
• Lysůvky od ul. Fr. Prokopa k 
lesu, parc. č. 388/1 a 389
• Riviéra, panelová spojka ko-
lem „vagonu“ od 28. října k hos-
podě U Žida
• spojka od Okresního archivu 
po Domov důchodců podél teni-
sových kurtů 
• ulice Na Půstkách v celé délce 
• ulice K. Světlé v celé délce 
• panelový chodník od ul. Revo-
luční po vyústění na ul. Zámecká 
• ulice Foglarova od domu čp. 
890, parc. č.3049 k.ú.Místek
• chodník podél silnice III/4843 
ve Skalici, kromě úseku chodní-
ku před školou
• chodník podél silnice III/4846 v 
Chlebovicích - směr Staříč
• chodník podél silnice III/4849 
v Chlebovicích - směr Palkovice
• Chlebovice, ul. Ke Studánce 
jen po dům č.p. 87 provést, zby-
tek neudržovat
• Chlebovice, cesta kolem p. Ko-
zelského, od domu č.p. 88 po 
dům č.p. 242
• Lískovec, cesta u Mokasu od 
zahrádek (mezi ploty) po nový 
mostek
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Plán zimní údržby pro zimní období 2008-2009Plán zimní údržby pro zimní období 2008-2009
Pro účely zimní údržby se 

rozumí zimní období doba od 
1. listopadu do konce března. 
Toto období je naplánováno do 
nejmenších detailů, s plánem 
služeb a mechanismů po celých 
24 hodin. Silnice se ošetřují pod-
le stanoveného pořadí důleži-
tosti. „První v pořadí jsou rych-
lostní a sběrné místní komuni-
kace s hromadnou veřejnou do-
pravou a s linkovou osobní do-
pravou, příjezdové místní komu-
nikace ke zdravotnickým zaříze-
ním a další významné místní ko-
munikace. Ty jsou ošetřeny od 
jedné do čtyř hodin,“ objasňuje 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který má na starosti dopravu ve 
městě. Po těchto dopravních pri-
oritách přicházejí postupně na 
řadu důležité obslužné místní 
komunikace, pro které platí li-
mit 12-48 hodin, a na konci jsou 
ony neudržované místní komuni-
kace, na nichž není třeba vyko-
návat zimní údržbu z důvodu do-
pravní bezvýznamnosti. 

Zvýšená pozornost na vozov-
kách je věnována nebezpečným 
stoupáním a klesáním, křižovat-
kám, autobusovým zastávkám, 
zatáčkám a těmto komunikacím: 
autobusové stanoviště Frýdek, 
průjezd přes bývalé autobusové 
stanoviště Místek, autobusové 
stanoviště VP, ul. Horní, ul. Ol-
brachtova, ul. Dlouhá, ul. Míru, 
bývalá panelovka k Hájku, Lís-
kovec – k Sedlištím, ul. Jirásko-
va, ul. Střelniční, ul. Husova, ul. 
E. Krásnohorské, Černá cesta, 
rampy z E7, železniční přejezd 
ul. Sadová, Skalice – od kultur-
ního domu na Kamenec, Chle-
bovice – okolo kostela.

Při výkonu zimní údržby jsou 
používány technologie, které 

nejlépe vyhovují místním pod-
mínkám a pořadí důležitosti vo-
zovky nebo chodníku. Sledu-
je se předpověď počasí a hlídá 
vývoj teploty v jednotlivých lo-
kalitách pomocí teplotních čidel, 
které jsou instalovány na osm-
nácti místech a jejich výsledky 
jsou přenášeny do PC systému 
dispečera zimní údržby. Na zá-
kladě těchto informací se roz-
hoduje o vhodné alternativě zá-
sahu. „Obecně se s odklízením 
sněhu začíná v době, kdy vrst-
va dosáhne tří centimetrů. Při tr-
valém sněžení se odstraňová-
ní opakuje a s posypem se začí-
ná až po odstranění sněhu,“ vy-
světlil technologii údržby ředitel 
TS a.s. Jaromír Kohut. 

Na extrémní situace plán zim-
ní údržby pamatuje dvěma krajní-
mi řešeními – blokovým čištěním 
a vyhlášením kalamitního stavu. 
Blokové čištění už občané znají, 
město jej úspěšně využívalo k od-
stranění nepojízdných vraků, kte-
ré na parkovištích zbytečně blo-
kovaly parkovací místa. K bloko-
vému čištění lze přistoupit i v zim-
ním období ve vybraných zvlášť 
exponovaných oblastech na úze-
mí města. Vyhlásí se, pokud na 
komunikaci již není prostor pro 
vyplužený sníh a sníh znemož-
ňuje další údržbu a průjezdnost. 
V dané lokalitě je umístěno pře-
chodné dopravní značení „Zákaz 
zastavení“ s dodatkovou tabul-
kou, kterého dne a hodin se ome-
zení týká, vždy minimálně dva 
dny před zahájením samotného 
čištění a vždy na základě poky-
nu kalamitního štábu. „Sníh v ta-
kových případech bude odvážen 
na vymezené skládky nebo me-
chanizačními prostředky přemís-
těn na místa, která to umožňují, 

PŘIPRAVENÝ POSYP: Ředitel technických služeb TS a.s. Jaromír Kohut u zásob soli, které byly před 
koncem roku dostatečné.      Foto: Petr Pavelka

případně nebrání plynulosti pro-
vozu nebo neohrožují bezpečnost 
chodců,“ přiblížil postup náměstek 
primátora Petr Cvik.

Další mezní situací je vyhlá-
šení kalamitního stavu v souladu 
se zákonem o pozemních komu-
nikacích a v souladu s platným 
Plánem zimní údržby. Vyhlašuje 
jej primátorka města v případě, 
kdy správce pozemních komuni-
kací není schopen provádět zim-
ní údržbu ve stanovených časo-
vých lhůtách a rozsahu (z důvo-
du intenzivního sněžení, vzniku 
plošně rozsáhlého náledí, vzni-
ku extrémních povětrnostních 
podmínek apod.). Po vyhlášení 
kalamitního stavu již pro správ-
ce pozemních komunikací ne-
platí časové lhůty pro zmírňová-
ní závad ve sjízdnosti a schůd-
nosti místních komunikací dle 

plánu zimní údržby, a to až do 
doby odvolání kalamitního sta-
vu. „Proto se kalamitní stav vy-
hlašuje pouze ve výjimečných 

případech, aby se v konečném 
důsledku nejednalo o opatření 
pro občany nevýhodné,“ upozor-
ňuje primátorka Eva Richtrová.

Ze zákona o pozemních ko-
munikacích vyplývá povinnost 
pro majitele nemovitostí přilé-
hajících k chodníkům zajišťovat 
zimní údržbu těchto chodníků. V 
zákoně o pozemních komunika-
cích, paragraf 27, odst. 4, se pří-
mo uvádí: „Vlastník nemovitosti, 
která v zastavěném území hra-
ničí se silnicí nebo s místní ko-
munikací, odpovídá za škody, 
jejichž příčinou byla závada ve 
schůdnosti na přilehlém chod-
níku, která vznikla znečištěním, 
náledím nebo sněhem, pokud 
neprokáže, že nebylo v mezích 
jeho možností tuto závadu od-
stranit (zmírnit)“.

Povinnosti nemá jen město
„Stejně tak majitelé nemovitos-

tí přiléhajících k chodníkům ručí 
za škody vzniklé pádem tzv. ram-
pouchů ze své nemovitosti na při-
lehlý chodník nebo komunikaci. 
Majitel nemovitosti se této své po-
vinnosti nemůže zbavit tím, že na 
chodník nebo silnici umístí záta-
rasy s upozorněním Pozor padá 
sníh nebo Pozor padá led. Nehle-
dě na skutečnost, že osazení ja-
kýchkoliv zátarasů, zábran, upo-
zornění na chodník nebo silnici 
nelze umístit bez povolení přísluš-
ného silničního správního úřadu,“ 
připomíná Miroslav Hronovský, 
vedoucí odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství. (pp)

Další informace lze získat na interneto-
vých stránkách města, www.frydekmistek.cz,

internetových stránkách správce místních 
komunikací – www.tsfm.cz. Během zimního 
období lze informace získat i na dispečinku 
zimní údržby, tel. 731 196 584, 558 432 649.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

6) objekt čp. 811 (ul. Malý Koloredov) 
- nebytový prostor o výměře 41,36 m2 (V.NP)
k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)
3) objekt čp. 549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 

k. ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 177 – bývalá pošta
- nebytový prostor o výměře 56,60 m2 (I.NP)

Na vybraná parkoviště ve měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mobilní 
sběrna, a na sběrné dvory může 
občan města Frýdek-Místek bez-
platně přinést tyto nebezpečné 
odpady, velkoobjemové odpady 
a elektrozařízení: - nebezpečné 
odpady a ostatní odpady: maza-
cí a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, televi-
zory, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, po-
užité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné léky, 
lednice, mražáky, zářivky, výboj-
ky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 6. 1. - 8. 1.
U krytého bazénu 13. 1. - 15. 1.
Park. u Kauflandu 20. 1. - 22. 1.
Parkoviště u Billy 27. 1. - 29. 1.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

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

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v našem 
městě provádí Frýdecká skládka 
a.s., tel. 558 627 047, 558 438 
330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

Odbor kanceláře primátora v 
souladu s Pravidly pro udělování 
Cen Statutárního města Frýdku-
-Místku upozorňuje na podávání ná-
vrhů v termínu do 31. 1. – viz níže.

I. Úvodní ustanovení
1. Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku za účelem ocenění mi-
mořádných počinů ve všech ob-
lastech 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 násle-
dujících 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 udělena 
občanům města. Občanem měs-
ta se rozumí fyzická osoba s tr-
valým pobytem na území města. 
Výjimečně může být cena města 
udělena i jiným fyzickým osobám.
5. Cena města představuje pa-
mětní list, umělecké dílo s moti-
vem města Frýdku-Místku a pe-
něžní 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 lze udělit opakovaně. 

II. Předkládání
a zpracování 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 uděle-
ní ceny města mohou pouze ob-
čané města, a to písemně pro-
střednictvím podatelny Magis-
trátu města Frýdku-Místku, nej-
později do 31. ledna následující-
ho roku po roce, za který má být 
cena udělena. Návrh musí obsa-
hovat jméno, příjmení a bydliště 
nominovaného a odůvodnění no-
minace. Navrhovatel dále uve-
de své jméno a příjmení, adresu 
bydliště a návrh podepíše.
3. Návrhy eviduje a zpracovává 
odbor kancelář primátora.
4. Primátor předloží návrhy, které 
obsahují všechny náležitosti dle 
odst. 2, na schůzce předsedů po-
litických klubů. Návrhy, které ne-
budou splňovat předepsané ná-
ležitosti, vrátí odbor kancelář pri-
mátora zpět navrhovatelům.
III. Rozhodování o udělování 

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 závaz-
né. Zastupitelstvo města může 
udělit cenu města jen v někte-
rých oblastech nebo nemusí 
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 pro-
vede zápis do kroniky města.
2. Tato Pravidla pro udělování Cen 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku schválilo Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém 8. zasedá-
ní konaném dne 10. 12. 2007.

Výzva k podávání návrhů pro udělení 
Cen Statutárního města Frýdku-Místku

Ekosystém je soustava ales-
poň jednoho živého prvku a jeho 
vztahů k okolí. Příkladem je na-
příklad ekosystém listnatého 
lesa nebo i řízená skládka odpa-
dů. Protože není zpravidla jed-
noznačně specifikováno, jakou 
prostorovou velikost by měl eko-
systém mít, lze za ekosystém 
považovat v extrémním případě 
i celou biosféru a naopak, třeba 
i trávicí trakt přežvýkavce (s vý-
skytem baktérií a nálevníků).

Ekosystém se skládá ze 

Ekosystém
složky živé, tvořené organismy 
(např. ptáci, půdní organiz-
my), a složky neživé, tvořené 
prostředím (např. půda, sklád-
ka). Tyto složky jsou navzájem 
spojeny výměnou látek, tokem 
energie a předáváním informa-
cí a vzájemně se ovlivňují a vy-
víjejí v určitém prostoru a čase.

V naší přírodě se nacházejí 
dva typy ekosystému:

- Přirozený – přirozený přírod-
ní ekosystém s minimálními nebo 
žádnými zásahy člověka (prales).

- Umělý – dnes převažují-
cí typ ekosystému. Vznikl zása-
hem člověka. Lze mezi ně zařa-
dit pole, louky, lesy, parky, ryb-
níky. Tento ekosystém je nesta-

bilní, snadno narušitelný, není 
schopen autoregulace. 

V případě nezodpovědného 
chování můžou být umělé eko-
systémy poškozeny nebo dokon-
ce znehodnoceny (například les 
černou skládkou, vodoteče vy-
pouštěním odpadních vod atd.). 
Proto je potřeba se zamyslet, zda 
je vhodné naházet odpady do po-
toka či do lesa a přispět tak k po-
škození ekosystému nebo tyto 
odpady odvézt do sběrného dvo-
ra či na řízenou skládku. I člověk 
je součástí ekosystému, a pokud 
se k němu nebude patřičně cho-
vat, vrátí se mu to zpět ve formě 
znečištěného ovzduší, nedostat-
kem pitné vody atd.

Statutární město
Frýdek-Místek

vyhlašuje výběrové řízení
na místo ředitele

Beskydského
informačního centra,

příspěvkové organizace, 
se sídlem Nám. Svobody 6,

738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 66933901. 

Bližší informace jsou
zveřejněny na Úřední

desce v budově Magistrátu 
města Frýdku-Místku,

Radniční 1148 a na inter-
netových stránkách Statu-
tárního města Frýdek-Mís-
tek www.frydek-mistek.cz

TŘÍDIT ODPAD NENÍ TĚŽKÉ: Plast (žlutý kontejner), papír (mod-
rý kontejner), sklo (zelený kontejner). Lokalita ul. Dr. Vaculíka před 
domy č.p. 1893-1899 dokazuje, že ne všichni třídění odpadů zvlá-
dají. V měsíci listopadu každý z nás zaplatil za svoz tříděného od-
padu 8,90 Kč a každý z nás také zaplatil 1,10 Kč za to, že někte-
ří občané nejsou ochotni základní pravidla dodržovat. Vážně chce-
me doplácet na druhé?

(Pokračování ze strany 1)
Dostavba kaplí křížové cesty 

kolem kostela sv. Jana a Pavla v 
Místku, Janáčkova ulice, Obnova 
kopule věže a střechy kostela p. 
Marie Sněžné na Lysůvkách, Ob-
nova krovu a výměna střešní kry-
tiny kostela Všech svatých v Míst-
ku, Frýdlantská ulice, Zlepšení a 
dovybavení zvukového a světelné-
ho parku Hudebního klubu Stoun, 
Vybudování, vybavení a provozo-
vání zkušebny pro tvorbu taneč-
ní elektronické hudby v HK Stoun, 
Rekonstrukce modlitebny na Slez-
ské ulici a úprava okolního areálu 
v prostorách židovského hřbitova, 
Revitalizace evangelického koste-
la ve Frýdku-Místku a Revitalizace 
zámku ve Frýdku včetně obnovy 
expozice.  (pp)

Projekty za 
evropské stamiliony
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Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ Frýdek-Místek, Tel: 558 434 154, 558 434 525, www.klicfm.cz, info@klicfm.cz

9. – 11. 1.
KVALIFIKAČNÍ TURNAJ 

NA ING CUP V DES-
KOVÉ HŘE GO

Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pioný-

rů 752, Místek, Začátek: 9. 1. v 16:00 hodin. 
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 
167 010, 558 434 154, e-mail: iva@klicfm.cz

10. 1. - CITADELA
„Ve chvíli, kdy se ranní slunce vyhouplo nad 
obzor, ozářily jeho paprsky město rozlože-
né v širokém údolí. Na loukách pod hrad-
bami se dosud převalovaly cáry noční mlhy, 
ale úrodnou krajinou už se k branám blížil 
průvod šlechticů, kteří se rozhodli sjednotit 
zemi a vrátit jí její bohatství a prosperitu. Ni-
kdo z nich netušil, že jsou jen loutkami ve 
vysoké hře temných hrdinů v pozadí …“
Program: Soutěží dvojice v kategoriích: 
A. do 12 let, B. 12 – 15 let. Úkolem dvojic 
bude za určitý časový limit obejít veškeré 
komnaty citadely a v každé komnatě splnit 
těžší či lehčí úkol. Za splnění úkolu obdrží 
zlaťáky, za které si v pokladnici mohou za-
hrát riskantní hru o věci z pokladu citadely.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pi-
onýrů 764, Místek (bývalá SMTu), 8:45 – 
14:00 hodin (prezence: 8:45 – 9:15 hodin)
S sebou: svačinu, pití, přezůvky, dobrou 
náladu a chuť si hrát. Startovné: 20 Kč
Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, te-
lefon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail: 
jirka@klicfm.cz

14. 1. - ATELIÉR DEA
– DRÁTKOVÁNÍ (NÁDOBY)

Program: Na tomto kurzu se naučíte tradič-
ní způsob drátování, který používali dráteni-
ci. K odrátování si přineste 2 nádoby (hrnek, 
láhev, sklenice...) alespoň 15 cm vysoké.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 hodin.

Cena: 240 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz
17. 1. - VÝLET DO FRENŠTÁTU P. R.

Program: Prohlédneme si město Frenštát pod 
Radhoštěm. Navštívíme obří skokanské můst-
ky a budeme se koupat v krytém bazénu.
Místo a čas: Sraz v 8:40 hodin na ná-
draží ČD (u cukrárny). Návrat v 15:30 ho-
din na místo srazu. S sebou: Batůžek, 
vhodné oblečení a obutí dle počasí, plav-
ky, ručník, průkazku zdravotní pojišťovny, 
kapesné. Cena: 95 Kč (doprava, vstupné, 
pojištění, pedagogický doprovod)
Informace a přihlášky: Alena Fabíko-
vá, telefon: 732 383 131, 558 434 154, e-
mail: alena@klicfm.cz

29. – 31. 1. - NA HROMNICE O DEN 
VÍCE ANEB PŘESPÁNÍ V KLÍČI

Program: Společně si užijeme pololetní 
prázdniny, budeme tvořit, navštívíme ba-
zén a zadaří-li se, půjdeme bobovat.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 752, Místek. Sraz: 29. 1. v 17:00 hodin 
v SVČ Klíč FM. Ukončení: 31. 1. v 14:00 h.
S sebou: Karimatka, spacák, oblečení na 
doma i ven. Cena: 300 Kč (ubytování, strava, 
vstupné, materiál, pojištění, doprovod). Infor-
mace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 167 
010, 558 434 154, e-mail: iva@klicfm.cz

31. 1. - ATELIÉR DEA
– PASPARTOVÁNÍ OBRÁZKŮ

Program: Vyzkoušíte si různé způsoby 
paspartování – od nejjednodušších po vel-
mi složité. Vytvoříte vlastní obrázek s vhod-
nou paspartou. Naučíte se používat paspar-
ty u již hotových obrázků – reprodukcí či fo-
tografií. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 752, Místek, 9:00 – 14:00 hodin.
Cena: 230 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

9. ZŠ alias Devítka opět slaví úspěch 
na celostátní úrovni! Z vyhlášení sou-
těže o nejlepší školní časopis jsme se 
vraceli z Brna s červeným mercedesem!

Časné ranní vstávání ani představa 
zdlouhavého cestování nás, zástupce re-
dakční rady Devítkovin, nemohly v pátek 
28. listopadu připravit o úsměv. V počtu 
3+1 (Anna Dašková, Nikol Jungová, Kate-
řina Galušková a paní učitelka Olga Lah-
nerová) jsme se uvelebily v autobuse a ne-
chaly se unášet představami, co na nás v 
nejbližších hodinách čeká. Těšily jsme se 
na program a workshop, jehož jsme se 
měly účastnit, a zároveň nás přepadala 
tréma a nejistota, zda se naše Devítkoviny 
porotě líbily. Věděly jsme, že obstát ve vel-
ké konkurenci desítek dalších školních re-
dakcí z celé republiky není vůbec snadné. 

Do soutěže, kterou pořádala Asociace 
středoškolských klubů České republiky, 
jsme náš časopis přihlásili v září 2008. Po 
letošním březnovém úspěchu, kdy jsme si 
pro Devítkoviny přivezli z Ostravy titul Zla-
tý solokapr za vítězství v soutěži interne-
tového časopisu Solokapr, jsme věřili, že 
náš časopis vydrží i srovnání s ostatními 
školními redakcemi v celostátním měřítku. 

V budově Střední školy informatiky a 
spojů v Brně jsme všichni po příjezdu při-
vítali možnost nahlédnout do práce jiných 
mladých redaktorů a se zájmem jsme listo-
vali vystavenými časopisy. Oceňovali jsme 
nápaditost, grafiku, rubriky, studentský hu-
mor, své komentáře jsme mohli písemně 

Mercedes pro DevítkovinyMercedes pro Devítkoviny
vyjádřit na připravené listy. Pak nás všech-
ny čekala prezentace našich časopisů. 
Probíhala v přátelské náladě a byla proklá-
dána občasnými záchvaty smíchu. Redak-
toři jsou veselé kopy. Zvláště ti mladí.

Výsledky soutěže jsme však už ovliv-
nit nemohli. Rozhodnutí bylo v rukou poro-
ty, kterou tvořili členové Obce spisovatelů, 
profesionální novináři a grafici. „V letošním 
roce ocenila porota vyšší grafickou úroveň 
a obsahovou pestrost časopisů,“ vyjádřil 
se Zbyněk Šolc, předseda ASK ČR. 

Naše velká chvíle přišla zanedlouho. Při 
vyhlašování kategorie základních škol jsme 
skromně postávali v zadní části sálu. Volné 
židle na nás nezbyly. O to rychleji jsme pak 
mířili na pódium k převzetí ceny za 3. místo. 
Naše radost byla tak veliká, že jsme poro-
tě odpustili i malou chybičku – omylem pře-
jmenovala náš časopis na DevítkoNOVINY.

A co jsme si vysoutěžili? Úžasný červe-
ný mercedes! Nevěřili jsme vlastním očím! 
Těšili jsme se, jak při zpáteční cestě do 
Frýdku-Místku v tak přepychovém vozidle 
ohromíme ostatní řidiče. Po několika minu-
tách radostné euforie jsme však přehodno-
tili situaci a přece jen zamířili raději na au-
tobusové nádraží. Autobus skutečné veli-
kosti byl pro nás větší jistotou než náš nový 
mercedes v měřítku 1:18. Naopak pro vy-
stavení do vitrínky je to rozměr ideální!

Za náš úspěch děkujeme všem třice-
ti členům redakční rady z 2. stupně Devít-
ky. Jejich práce a úsilí, které přípravě pří-
spěvků věnují ve volném čase, určitě za-

slouží uznání. Poděková-
ní patří také našim čtená-
řům, protože nám již pá-
tým rokem přinášejí nejen 
inspiraci, ale také chuť dál 
pracovat a vymýšlet nové 
rubriky, soutěže, články.
Anna Dašková, 9. třída, 

redaktorka časopisu
Mgr. Olga Lahnerová,

koordinátorka časopisu

Pěvecký sbor působí na Základ-
ní škole Frýdek-Místek, Komenského 
402, od roku 2000. Skládá se převáž-
ně z žáků 2. stupně a pracuje pod ve-
dením Mgr. Soni Halamové. 

Za dobu své činnosti se zúčastnil mnoha 
kulturních akcí ve městě a také soutěží dět-
ských pěveckých sborů, a to jak na okresní, 
tak i krajské úrovni. Z těchto soutěží si při-
nesl vždy ocenění na nejvyšších místech, a 
to buď ve „stříbrném“ nebo „zlatém“ pásmu. 

Ani letošní podzim nebyl v tomto směru 
nijak výjimečný. Dne 26. listopadu vystou-
pil sbor na koncertě z cyklu „Mladé místec-
ké pódium“. Koncert se konal za podpory 
Lidového domu a Pěveckého sboru Sme-
tana z Frýdku-Místku. Poděkování patří 
především sbormistryni paní Haně Olkové, 
bez jejíž iniciativy by se jen stěží mohli mla-

Dětský pěvecký sbor ZŠ Komenského
dí hudebníci veřejně prezentovat v takové 
míře. Před zcela zaplněným sálem zazně-
ly skladby Emila Hradeckého, písně lidové, 
ale i písně z oblasti hudby populární.

Pomyslnou třešničkou byl letošní 5. 
ročník Festivalu dětských pěveckých sbo-
rů. Všichni se opět mohli radovat z umíst-
nění ve „zlatém pásmu“. Je třeba vyzved-
nout výkony některých sólistů, a to přede-
vším Jany Juroškové za sólový zpěv, Ve-
roniky Galdové za sólový zpěv a skvělý 
houslový doprovod, Barboře Halamové 
za vynikající klavírní doprovody a taktéž 
Kateřině Luskové (violoncello) a Karolíně 
Mičulkové (doprovodné nástroje).

Letošní rok se chýlí ke konci a my dou-
fáme, že i ten příští bude neméně úspěš-
ný. Vždyť hudba a zpěv přináší radost a 
potěšení všem.       Mgr. Soňa Halamová

Město Frýdek-Místek se umístilo vysoko v soutěži O keramickou popelnici, která oceňuje 
obce s nejlepší výtěžností separovaného odpadu. Za loňský rok se Frýdek-Místek umís-
til na 10. místě. Je to slušný výsledek, ale rezervy stále existují.          Foto: Petr Pavelka
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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, vlast@kulturafm.cz

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - Mariánské poutní místo
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
LEDA PEŠATOVÁ – VÝBĚR Z CELOŽI-
VOTNÍHO DÍLA
FRÝDEK A MÍSTEK PŘED STO LETY
Výstava přiblíží život ve Frýdku a v Míst-
ku okolo roku 1909. Např. proměny měs-
ta Frýdku po vybudování veřejných budov 
na třídě císaře Františka Josefa I., stavba 
mostu přes Ostravici, město na mapách, 
domovský katastr, dobové obecní vyhláš-
ky a plakáty, stavba chlapeckého gymná-
zia v Místku, první česká škola ve Frýd-
ku, německé gymnázium korunního prin-
ce Rudolfa Habsburského, společenský 
život, procesí poutníků v uličkách města, 
podnikatelský ruch, tovární čtvrti, život ko-
lem továren, jak vypadala dělnická domác-
nost, měšťanský salón. Ve výstavě se mů-
žete vyfotografovat v dobovém fotoateliéru 
fy. „Josef Jeitner Friedeck, Franz Joseph 
Kaiserstraße“. V době konání výstavy pro-
bíhají doprovodné akce. Z výstavy můžete 
odeslat pohled s příležitostným razítkem.
Vernisáž ve čtvrtek 29. ledna v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.
Potrvá do 5. dubna 2009
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 20. ledna 17,00 h. – zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, videoprojekce.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE,
VYCHÁZKY

Čtvrtek 15. ledna 16,30 h. 
Zelený dům na Zámecké ulici

POBESKYDÍ V DOBĚ BISKUPA BRUNA
Čtvrtek 22. ledna 16,30 h.

Zelený dům na Zámecké ulici
Z CEST PO VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

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

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

Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

Pátek 9. ledna v 19 hodin
Slezské divadlo Opava

Moliére
Lakomec 

Světová komediální klasika. Hra patří k 
vrcholům Moliérovy tvorby.

Hrají: Kostas Zerdaloglu, Michal Stal-
mach, Zdeněk Jorda, Sabina Mucho-

vá, Marta Ondráčková, Martin Táborský, 
Hana Vaňková, Jakub Stránský aj.

Režie: Ivan Krejčí j. h.
Předplatitelská skupina A

Vstupné: 350 Kč
Pátek 16. ledna v 19 hodin

Chantal Poullain – Chansons
Koncert známé herečky a méně známé 
šansoniérky, která představí písně ze stej-
nojmenného alba. Doprovází orchestr Diva-
dla šansonů pod vedením Šárky Králové. 
Host: Jiří Vondrák. Vstupné: 200 Kč

Neděle 18. ledna v 15 hodin
Divadelní agentura Křesadlo Třinec

Pat a Mat III.
A už jsou opět mezi námi.
Jsou ještě nemotornější a nešikovnější 
než v předchozích dílech.
Vstupné: 40 Kč

Neděle 25. ledna v 15 hodin
Malá scéna Zlín

Pejsek a kočička trochu jinak
Veselé příhody o tom, jak pejsek a kočička 
myli podlahu, jak pekli dort, jak našli uplaka-
nou panenku, nebo o tom, jak si pejsek roztrhl 
kalhoty, znají už prarodiče dnešních dětí! Zná-
má pohádka Karla Čapka plná laskavého hu-
moru, gagů a hravosti pro všechny s dětskou 
duší. Hrají: Renata Švrčková, Dalibor Dufek, 
Anna Randárová. Režie: Petr Nýdrle
Vstupné:50 Kč

Sobota 31. ledna v 19 hodin
Divadlo Maléhry

a Divadlo Bolka Polívky Brno 
Peklo

Drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kte-
rým tragicky poznamenal život jeden muž.
Hrají: Daniela a Nikola Zbytovské, Barbo-
ra Seidlová, Michal Bumbálek/Pavel Za-
tloukal, Tomáš Sýkora/Cyril Drozda
Námět a scénař: Daniela Zbytovská 
Hudební spolupráce: Zdeněk Kluka
Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 Kč

Výstava
5. 1. – 31. 1. 2009

Fotoreportáž Karla Fryše z cesty po Aus-
trálii, Novém Zélandu a USA

KINO
Pátek 2. – neděle 4. 1. v 15.00

WALL-I / USA
Animovaný rodinný film o malém robotovi od 
tvůrců filmů Hledá se Nemo a Ratatouille. 

v 17.00 a 19.00
ŽENY / USA

Vtipná a jiskřící komedie o součas-
ných ženách a síle ženského přátelství s 
hvězdným hereckým obsazením v čele s 
Meg Ryan a Annette Bening.

Pondělí 5. - úterý 6. 1. v 17.00
a středa 7. 1. v 17.00 a 19.00

JUNO / USA, Kanada
Vážné i humorné trampoty jedné americ-
ké studentky, která otěhotněla a chce své 
dítě nechat adoptovat. Filmové překvape-
ní roku. Nominace na Oskara.
Sobota 10. - neděle 11. 1. v 17.00 a 19.00

ANGLICKÉ JAHODY / ČR
Milostný příběh ze srpna 1968 o nesnázích 
doby, o lásce, zklamání a ztracených iluzích.

Pondělí 12. – úterý 13. 1. v 17.00
a středa 14. 1. v 19.30
LABYRINT LŽÍ / USA

Leonardo DiCaprio rozehrává špionáž-
ní partii v novém thrilleru Ridleyho Scotta.

Čtvrtek 15. 1. v 19.00
NÁVRAT ČÁPŮ / SR, Německo 

Film je určený lidem, kteří podobně jako 
hlavní hrdinka cítí nejistoty, hledají hodno-
ty a domov (celoevropský fenomén).

Sobota 17. – neděle 18. 1.
v 17.00 a 19.00

HLÍDAČ Č. 47 / ČR
Karel Roden v milostném příběhu o lás-
ce, vášni, smrti a trestu na motivy romá-
nu Josefa Kopty.

Pondělí 19. – úterý 20. 1. v 17.00
a středa 21. 1. v 17.00 a 20.00

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH / ČR
Profesora Cardu, Vikiho Cabadaje a další 
svedla dohromady náhoda a oni se rozhodli 
zavzpomínat na staré časy a svolali starou 
partu na tutéž horskou chatu – po 25 letech.

Čtvrtek 22. 1. v 19.00
RALLYE SMRTI / USA

Rok 2012. V nejdrsnějším kriminále Ame-
riky lze v automobilových závodech usilo-
vat o vítězství, jež může vést k propuštění. 
Jason Statham usedá za volant.

Pátek 23. a neděle 25. 1. v 17.00
a sobota 24. 1. v 15.00 a v 17.00

MADAGASKAR 2 / USA
Další animované dobrodružství zvířat ze zoo 
v New Yorku se tentokrát odehrává v Africe. 

Pátek 23. – neděle 25. 1. v 19.00
VY NÁM TAKY, ŠÉFE! / ČR

Martin Kotík potřetí na téma komedie – 
tentokrát o tom, jak těžké je nechat legál-
ně krachovat vlastní podnik.

Pondělí 26. – úterý 27. 1. v 17.00
středa 28. 1. v 17.00 a 19.00
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:

Maturitní ročník / USA
Muzikál pro teenagery natočený na hollywo-
odský způsob ve stylu televizních sitcomů. 

Čtvrtek 29. 1. v 19.00
MAMMA MIA! / VB

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

Pátek 30.1. v 17.00
SOBÍK NIKO / Finsko, Dánsko

Dobrodružný animovaný film pro celou ro-
dinu o malém sobíkovi Nikovi.

v 19.00
REPO: GENETICKÁ OPERA / USA

Filmová extravagance přináší mix opery, 
divadelní frašky, sci-fi a hororu. Krvavá li-
nie příběhu zvláštního Repomana, který 
odebírá náhradní orgány lidem, jež je ne-
jsou schopni splácet…

FILMOVÝ KLUB:
Pondělí 5. 1. v 19.00

Dokumenty – RENÉ / ČR 
Celovečerní dokument o 20 letech auten-
tického osudu českého kriminálníka.

Úterý 6. 1. v 19.00
Dokumenty – IVETKA A HORA / ČR 

O dalších osudech dívky, která viděla zje-
vení Panny Marie na slovenské hoře Zvir.

Pondělí 12. 1. v 19.30
Španělské emoce

– CHAOTICKÁ ANA / Španělsko
Putování mladé španělské dívky za vlast-
ním osudem ve filmu Julia Medema.

Úterý 13. 1. v 19.30
Španělské emoce

– VOLVER / Španělsko
Penélope Cruz se vrací k Pedru Almodóvaro-
vi, který ji kdysi stvořil, a natáčí s ním tragiko-
medii o ženách odmítajících být kvůli mužům 
neustále na pokraji nervového zhroucení.

Pondělí 19. 1. v 19.00
Sebevraždy v tragikomedii?

– WILBUR SE CHCE ZABÍT / Dánsko
Wilbur se chce zabít, ale pořád se mu to 
ne a ne povést. Má vtip a šarm, kterému 
ženy snadno podléhají, ale stále se mu 
nedaří zdolat hluboký pesimismus.

Úterý 20. 1. 19.00
Sebevraždy v tragikomedii?

– ANGEL-A / Francie
Milovníci francouzského režiséra Luca 
Bessona potěší jeho zajímavě zkonstru-
ované gangsterské melodrama v černo-
bílém provedení.

Pondělí 26. 1. v 19.00
Nejúspěšnější film Projektu 100 2007 
– NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE 

/ Francie
Jeden z posledních Buñuelových snímků o 
neustálém neúspěšném scházení přátel z 
vyšší společnosti získal Oscara za nejlepší 
neanglicky mluvený film. Film bude uveden 
spolu s krátkým předfilmem Andaluský pes.

27. 1. v 19.00
Zahájení Projektu 100

– UPÍR NOSFERATU / Německo
Živý hudební doprovod: kytara – Petr Kru-
žík – Symfonie temnot
Jeden z prvních hororů, který je adaptací kla-
sického díla Brama Stockera Drakula. Vstup 
pouze s novou průkazkou člena FK F-M.

BIJÁSEK 
Pátek 16. 1. v 10.00

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
Krteček, Dorotka, Mikeš a další pohádko-
vé postavičky.

Sobota 17. 1. ve 14.00
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

/ Španělsko, Francie
Asterix a Obelix jsou zpět – tentokrát v 
příběhu plném sportovního zápolení mezi 
Galy a jejich soupeři z celého světa.

FILMY PRO SENIORY
Středa 7. 1. v 10.00
MAMMA MIA! / VB

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

Středa 21. 1. v 10.00
BATHORY / ČR

Byla legendární uherská hraběnka Báthory 
opravdu největší vražedkyní všech dob nebo 
ženou, která se pro své bohatství a šarm sta-
la terčem politicko-mocenských intrik?

5. - 7. 1. - účast na Tříkrálové sbírce
8. 1. - „nezbednická čajovna“ - povídání 
na různá témata při dobrém čaji
13. 1. - výtvarné odpoledne - Zima je prima
15. 1. - Pětiboj - netradiční hry a soutěže
21. 1. - prevent. program - téma „záškoláctví“
29. - 30. 1. - pololetní prázdniny - večerní 
hra „Po stopách Yettiho“ spojená se spa-
ním v klubovně 
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Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

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

Info: www.vcelaricifm.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37, Místek
www.kouzelnykoutek.cz

e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz
mobil: 737 518 840

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

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

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

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

Út pouze 14.30 – 17.00!!! 

GALERIE POD SVÍCNEM

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA
Výtvarně estetická přehlídka

ČERNÝ KOCOUR A INÉ KOČKY 
Vystavuji: Pokluda, Popieluch, Delič, děti 
VO ZUŠ, Fonioková, Korč, Malchar, Pus-

tějovský, Fidzinská, Klímek a další. 

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Jaroslav Pešat

Medvědi na Aljašce

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

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

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních
současných malířů a grafiků

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN  - PROSINEC

9. 1. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL!!!
STARÉ DOBRÉ HITY VŠECH ŽÁNRŮ 
– STAVTE SE DO STOUNU POBAVIT – 
DJ BARUCHA TO ZAŘÍDÍ
10. 1. sobota METALOVÁ VICHŘICE 
DJS RAVY A ESTET A JEJICH VYLEP-
ŠENÁ METALOVKA
14. 1. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…, VSTUP 
ZDARMA!!!
15. 1. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR, ANEB ROCK PROTI 
PROUDU, VSTUP ZDARMA!!!
16. 1. pátek BIRTHDAY STOUN FEST 
14. NAROZENINY STOUNU A KAPELY: 
DOWNBELLOW, T.U.T., STONE FREE, 
TOMBOLA O CENY, ENTRY = 30,-!!!!!!!!!!
17. 1. sobota BIRTHDAY HIP HOP+ 
DNB PARTY
NAROZKY STOUNU A DJS: BUR-
CHAK, BJALY, SHUPSTA, WOJTISHEK, 
DRUM-IT, SOUTĚŽE O CENY 
ENTRY = 30,-!!!!!!!!!
21. 1. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-

SLECHOVKA POKRAČUJE…, VSTUP 
ZDARMA!!!
22. 1. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR, ANEB ROCK PROTI 
PROUDU, VSTUP ZDARMA!!!
23. 1. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL!!!
STARÉ DOBRÉ HITY VŠECH ŽÁNRŮ 
– STAVTE SE DO STOUNU POBAVIT – 
DJKA BARUCHA TO ZAŘÍDÍ
24. 1. sobota REGGAE PARTY !!! 
POSITIVE VIBEZ COME BACK, LION 
MOVEMENTS DJS A JEJICH REGGAE, 
DANCEHALL, REGGAE JUNGLE
28. 1. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…, VSTUP 
ZDARMA!!!
29. 1. čtvrtek PRÁZDNINOVÁ ROCK-
OTÉKA
PRÁZDNINOVÁ ROCKOTÉTA A SUPER 
HUDBA IN DA STOUN A DJ PETR KLE-
GA, FOTBALKY
30. 1. pátek NA:SH:UP - FLASHBACK!!!
DNB PARTY A MKTBROS DJS+ SPE-
CIAL GUEST
31. 1. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL!!!

Pro děti
- vstupné 25 Kč

Sobota 10. a 24. ledna v 15 hodin
Čertice Makrela

veselá hudební pohádka o dětech, čertech a 
pirátech - hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

Pro mládež a dospělé
Sobota 10. ledna v 18 hodin

Norbert Závodský
Hořkosladká barvoslepost

tragédie o mřížích, jež jsou v každém z nás 
- hraje soubor 21 gramů Frýdek-Místek

- vstupné 60 Kč
Sobota 24. ledna v 18 hodin
Jaromír Břehový - Otylka

činoherní komedie s prostředí luxusního sa-
natoria - hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

- vstupné 80 Kč
Půjčování kostýmů v lednu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

pátek 16. ledna
Karneval MŠ Beruška 

ul. Nad Lipinou, začátek v 16.00 hodin.
Velký sál KD Frýdek 

pátek 23. ledna
Společenský ples

Střední škola strojírenská
a dopravní Frýdek-Místek.

úterý 27. ledna
SBD ve FM

- seminář k digitalizaci televizního vysílání.
sobota 31. ledna

Společenský ples
- Fotbal Frýdek-Místek.

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 7. února - TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL

5. 1. Slavnostní otevření Broučků v No-
vém roce. Nový rok přivítáme tanečky a 
také pohádkou.
9. 1. Malování na sníh. Přijďte vytvořit zají-
mavé obrázky ven na sníh! Začátek v 10 h.
12. 1. Masáže kojenců. Paní Mikulíková 
nám vysvětlí vše ohledně masírování ko-
jenců. Začátek v 10.00 h.
16. 1. Sněhové vločky z polystyréno-
vých koulí. Maminky s dětmi si mohou 
vyrobit zajímavé zimní dekorace. Materiál 
k dostání u nás. Začátek v 10.00 h.
19. 1. Umí naše děti dobře mluvit? Před-
náška Mgr. Tesarčíkové o logopedii u před-
školních dětí. Začátek v 10.00 h.
23. 1. Malování temperou
Jednoduchá práce pro děti a jejich ma-
minky. Začátek v 10.00 h.
29. 1. Všichni spolu. Dopoledne bude 
zaměřené na integraci rodin cizinců do 
české společnosti. Děti budou zpívat, cvi-
čit a maminky čeká beseda o životě v ci-
zích zemích. Pokud takové rodiny znáte, 
přiveďte je s sebou! Začátek v 9.30 hod.

30. 1. Ubrousková technika na kachličky.
Přijďte si vyzkoušet jednoduchou ubrous-
kovou techniku. Materiál k dostání u nás. 
Začátek v 10.00 h.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! Otevře-
no 14.30 – 17.00 hod.
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek
na rehabilitačních míčích pod vedením 
zkušené porodní asistentky je vždy ve 
středu v 10.00 hod. Hlídání dětí zajiště-

no. Cena 40 Kč/hod. Možnost proplacení 
zdravotní pojišťovnou!

Angličtina pro nejmenší
Od září probíhá výuka angličtiny pro děti 

s rodiči vždy v úterý odpoledne. 
Orientální tance pro maminky

Zájemkyně o výuku břišního tance se 
mohou hlásit u hospodyňky. Tance bu-
dou zahájeny po přihlášení min. 10 zá-
jemkyň. Proto neváhejte a zapojte se!

OD 1. 1. 2009 NÁS NAJDETE
NA ADRESE

J. V. SLÁDKA 37, Místek
v Místku na náměstí na konci

podloubí před drogerií.
Stále nabízíme:

- Hlídání dětí jednorázově i dlouhodobě 
Potřebujete si odpočinout?

Potřebujete se vrátit do práce?
Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme Vám k dispozici dle Vašich potřeb 

dopoledne i odpoledne.
- Programy a cvičení rodičů s dětmi 

od půl roku věku
stále volná místa v kurzech pro děti od 

půl roku do 3 let
- Program Předškolkové zvykání aneb 

Já to zvládnu bez maminky
pondělí a pátky pro děti od 2 let 

- Kreativní tvoření pro maminky s hlí-
dáním dětí

- Volná herna odpoledne nebo o víkendu 
kdykoli, stačí se telefonicky nebo emailem 

objednat alespoň 1 den předem
- Poradna pro maminky 

lekce kojení, kurzy přípravy k porodu, 
manipulace s dítětem, masáže dětí

lekce šátkování po domluvě

Kolektivní přehlídka Salon
Téma: Klišé 

Výstava potrvá do 30. ledna.

ŠACHY
9. 1. - ŠACHOVÝ TURNAJ 

MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj 

pro děti a mládež 4-14 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752,
Místek, 8:30 - 14:30 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur,
telefon: 732 224 966

13. 1. - OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL
V ŠACHU (1. – 5. TŘÍDA)

Program: Šachový turnaj školních družstev
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752,
Místek, 9:00 - 13:00 hodin

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

9.

Informace a přihlášky: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086

14. 1. - OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL
V ŠACHU (6. – 9. TŘÍDA)

Program: Šachový turnaj školních družstev
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752,
Místek, 9:00 - 13:00 hodin
Informace a přihlášky: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086

14. 1. - OKRESNÍ PŘEBOR
STŘEDNÍCH ŠKOL V ŠACHU

Program: Šachový turnaj školních družstev
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752,
Místek, 9:00 - 13:00 hodin
Informace a přihlášky: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086

23. 1. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
– 7. KOLO

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752,
Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur,
telefon: 732 224 966
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LYŽAŘSKÝ AREÁL FRÝDEK-MÍSTEK - CHLEBOVICE
2 sjezdové svahy pod rozhlednou

607 766 572

737 636 486

http://skichlebovice.zde.cz


