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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou Zpravodaj Rady 

města Frýdku-Místku v nové podobě, se kterou se 
budete setkávat ne jednou za měsíc, jako dosud, 
ale ve čtrnáctidenním intervalu. Vycházíme z toho, 
že doba se neustále zrychluje a měsíční periodicita 
pro přenášení informací z radnice směrem k Vám 
není z hlediska aktuálnosti dostačující.

Ano, máme i rychlejší informační média, jako 
například internet, ale ten ještě pořád není pro 
většinu z Vás samozřejmostí. Proto Vám budeme 
souhrn informací poskytovat každé dva týdny v tištěné formě. Ti z Vás, 
kteří chtějí být informováni ještě aktuálněji, mohou využívat webových 
stránek města www.frydekmistek.cz, kde denně přibývají nové zprávy.

Opozičním zastupitelům se samozřejmě naše aktivita nelíbí a vytýkají 
jí především nákladnost. K tomu musím říct, že jako více než šedesátiti-
sícové město máme v jeho prezentaci ještě obrovské rezervy. I mnohem 
menší města provozují například celé redakce kabelové televize nebo 
dokonce vydávají týdeníky. Čtrnáctideník v podobě, kterou jsme zvolili, 
není tedy rozhodně žádný zbytečný přepych, kterým bychom se odlišovali 
od jiných měst. Co se týká nákladů, je třeba jednoznačně konstatovat, že 
příjmy z inzerce při vydávání měsíčníku nám téměř pokryly veškeré výda-
je s vydáváním zpravodaje spojené. Věříme, že se časem k podobnému 
hospodaření dopracujeme i u čtrnáctideníku, protože jeho kvalitativní 
posun jistě ocení i inzerenti.

Máme nyní k dispozici periodikum, které je schopno obsáhnout 
veškeré dění v našem městě. Získali jsme dostatečný prostor, abychom 
zveřejňovali například vyhlášky, na které v předchozí formě zpravodaje 
nebylo místo. Můžeme také přinést komplexnější informace z radnice a  
pomoci s prezentací aktivit subjektům v oblasti kultury a sportu, které 
potřebují veřejnost informovat o své činnosti. Vždyť i tímto směrem město 
formou dotací z fondů uvolňuje nemalé finance a je správné vědět, jak s 
nimi jednotlivé organizace nakládají. Víme, že náklady na samostatnou 
prezentaci si většina subjektů nemůže dovolit, a proto jim nabízíme dosta-
tečný prostor ve zpravodaji.

Sečteno a podtrženo – čtrnáctideník Vám nabídne více potřebných infor-
mací o tom, co se za Vaše finanční prostředky ve městě děje. Nepochybně 
na to máte právo! Chceme Vás také přesvědčit o tom, že s penězi z měst-
ské pokladny je nakládáno smysluplně a s rozvahou.         Eva Richtrová

MAKETA PRO VZPOMÍNKU: Z rukou prezidenta ČSA Jaroslava Tvrdíka převzala starostka Eva Richtrová 
zmenšeninu, která bude na radnici připomínat slavnostní křest letadla, které nese jméno města.        Foto: ČSA

Frýdek-Místek má „vlastní“ letadlo
České aerolinie mají ve 

zvyku pokřtít letadlo názvem 
českého či moravského města, 
když se jejich letadlový park 
rozroste o další letoun. Před 
koncem roku se dostalo i na 
Frýdek-Místek. Jeho první pís-
menko se aerolinkám „hodilo 
do krámu“ – spolu s Poličkou 
Frýdek-Místek vytvořil stylové a 
symbolické PF.

Samotného křtu, který se usku-

tečnil 20. prosince na ruzyňském 
letišti, se za město zúčastnila sta-
rostka Eva Richtrová, která byla 
unesena zážitkem z kabiny pilota 
a také výčtem atraktivních míst, 
kde všude bude airbus dělat naše-
mu městu reklamu. „Momentálně 
létá Kanadu a Brazílii, řeč byla i 
o Japonsku a dalších zajímavých 
destinacích, takže jsme velmi rádi, 
že se Frýdek-Místek zařadil mezi 
města, které trupy letadel Českých 
aerolinií propagují,“ řekla starostka 
Eva Richtrová. 

Letadlo Frýdku-Místku má v 
křestním listu uvedeno jako jméno 
název města, příjmení Airbus 310-
300, datum narození 14. březen 
1993, místo narození Toulouse, 
Francie, rodiče České aerolinie 
a.s. a kmotra Jaroslava Tvrdíka, 
prezidenta ČSA.  

Na křtinách nechybělo nezbytné 
šampaňské, ovšem o trup letadla 
se rozhodně nerozbíjelo. Bublinky 
pokropily řádně znak města a šam-
paňské nechybělo ani u nezbytné-
ho přípitku zúčastněných na štěstí 
v novém roce 2005.                 (pp)

Město dále výrazně investuje

„Zajímavou investiční akcí by 
mohla být úprava bazénu 11. ZŠ, 
díky které dojde k zpřístupnění 
školního bazénu pro občany a 
mládež z prostor školního hřiště, 
což určitě ocení maminky s dětmi 
ze Slezské. Kromě vnitřního bazé-
nu bude i venku nerezový dětský 

bazének a k tomu jsou k dispozici 
tamější hřiště,“ sdělil vedoucí od-
boru investic Jan Kaspřík.

Na jednotlivých základních 
školách se proinvestuje okolo 
deseti milionů korun, peníze 
jsou vyčleněny také na úpravu 
zpevněných ploch kolem Nové 

scény Vlast a městské knihovny. 
Připravuje se investice do vodo-
vodu ve Skalici, která by měla 
přinést zlepšení stavu v záso-
bování vodou této lokality. „Akce 
budou realizovány dle zásobníku 
investic, ještě bych snad jmeno-
val nové dětské herní městečko, 
které vyhoví veškerým součas-
ným náročným předpisům na 
jeho provozování, a samozřejmě 
máme vyčleněny finance také na 
přípravu projektů na další roky,“ 
uzavřel Jan Kaspřík.              (pp)

Politik by měl mluvit pravdu
V prosincovém Zpravodaji 

opozice Rady města Frýdek-
-Místek je na první straně 
otištěn i článek ing. Svojáka 
s názvem Nulová seberefle-
xe. Autor ze svého pohledu 
popisuje průběh jednání o 
zřízení pietního místa v budo-
vě úřadu. Nechci polemizovat 
s názory ing. Svojáka. Využil 
svého nezadatelného práva 
veřejně sdělit svůj názor. Po-
tud je vše v pořádku.

V závěru svého článku však 
uvádí: „Není možné nevzpome-
nout slova komunistických vůdců, 
kteří při odchodu ze zasedací 
místnosti před hlasováním vykři-

kovali: Teď musí být blokace 21 
hlasů, jinak končí koalice!“. To už 
v pořádku není. 

Žádný z členů Klubu zastupitelů, 
zvolených za KSČM, větu „Teď 
musí být blokace 21 hlasů, jinak 
končí koalice!“ neřekl. Na jednání 
klubu se hovořilo pouze o návrhu na 
zřízení pietního místa. Výsledek hla-
sování, ať by byl jakýkoliv, nemohl 
ohrozit koalici ČSSD a KSČM. 

Nevím, koho ing. Svoják mys-
lel, když hovořil o „komunistických 
vůdcích“. Pokud tím myslel před-
sedu klubu a místopředsedu, tak 
mohu za sebe i za místopředsedu 
ing. Pavlíka prohlásit, že žádný 
z nás zmíněnou větu nepronesl, 

natož aby ji „vykřikoval“, a to ani 
před ing. Svojákem, ani při jednání 
klubu. Znovu prohlašuji, že o koali-
ci se vůbec nejednalo. 

Vyzývat ing. Svojáka, aby se za 
svá nepravdivá tvrzení omluvil, je 
zbytečné. Není to totiž první pří-
pad, kdy ing. Svoják zcela vědomě 
a účelově lže a mate veřejnost. 
Stačí připomenout jeho tvrzení, 
týkající se orgánů společnosti 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.. 

Říká se, že přání je otcem myš-
lenky. Toto rčení se přesně hodí 
na tvrzení ing. Svojáka.   

Mgr. Ivan Vrba, místostarosta 
a předseda Klubu zastupitelů 

zvolených za KSČM

slovo starostky

Město Frýdek-Místek hodlá proinvestovat v letošním roce 
částku okolo 200 milionů korun. Letos zbývá doplatit náklady na 
výstavbu vnějšího areálu aquaparku a počítá se i se zahájením vý-
stavby krytého areálu v celkové hodnotě okolo sto milionů korun. 
Bude dokončena plynofikace Chlebovic a radnice se pokouší najít 
finanční prostředky i pro sousední Zelinkovice.
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krátce

Nejlevnější jízdné
Město Frýdek-Místek se 

může pochlubit v rámci kraje 
nejlevnějším jízdným v městské 
hromadné dopravě. Jednorázo-
vá jízdenka už více než pět let 
činí 5,60 koruny. „Můžeme si 
to dovolit, protože radnice nám 
na provoz dostatečně přispívá,“ 
říká Zdeněk Dannhofer, ředitel 
ČSAD Frýdek-Místek. Dotace 
tomuto subjektu se letos vyšplhá 
na 21,5 milionu korun.

Zimní radovánky
20. prosince 2004 se děti 

školní družiny 5. Základní školy, 
El. Krásnohorské 2254 ve Frýd-
ku-Místku potěšily maňáskovým 
divadelním představením „Zimní 
radovánky veverky Zrzečky“. Za 
pěkný předvánoční zážitek pa-
tří poděkování rodiči tamějšího 
žáka - ing. Karlu Hanouskovi, 
který se stal sponzorem této 
hezké akce, uskutečněné v rám-
ci komunitní školy a projektu ŠD 
„Máme rádi zvířata“.

Dívka roku 2005
Dům dětí a mládeže Frý-

dek–Místek připravuje základní 
kolo celostátní soutěže „DÍVKA 
ROKU 2005“, která je určena 
dívkám od 13 do 15 let. V sobotu 
19. 2. se v sále NOVÉ SCÉNY 
VLAST v Místku od 16.00 do 
20.00 hod. bude hledat dívka ne-
jen nejkrásnější, ale také zručná, 
společenská, pohybově nadaná. 
Soutěžící dívky si mohou vy-
zkoušet své znalosti například z 
bytové kultury, odívání a módy, 
jazykových znalostí apod. Celá 
soutěž bude zakončena volnou 
disciplínou a módní přehlídkou. 
Dívky, které se chtějí této soutě-
že zúčastnit a předvést své zna-
losti, schopnosti a dovednosti, se 
mohou přihlásit do 28. 1. 2005 
na adrese DDM, kam si mohou 
zavolat pro další podrobnosti.

Speciální školy
zvou na zápis 

Speciální školy na ulici Pionýrů 
767 ve Frýdku-Místku sdělují, že 
zápis do 1. třídy Speciálních škol 
se koná v pondělí 14. února 2005 
od 8.00 do 15.30 hodin.

Hovory s občany 
Vedení města Frýdek-Místek 

chystá další setkání s občany v 
okrajových částech. Na setkání s 
lidmi z Panských Nových Dvorů 
se těší místostarosta Miroslav 
Dokoupil už 21. ledna v 17.00, 
16. 2. se sejde v restauraci U 
Bučků od 18 hodin místosta-
rosta Petr Cvik se Skaličany, o 
hodinu dřív v první březnový den 
proběhne setkání starostky Evy 
Richtrové s obyvateli Lysůvek a 
Zelinkovic v tamějším motorestu.

Je nás 61 428
Město Frýdek-Místek má

1. 1. 2005 celkem 61 428 obyvatel. 
Ve Frýdku žije větší polovina – 33 
482, v Místku 24 092, v Lískovci 
1320, ve Skalici 1186, v Chlebo-
vicích 731, v Lysůvkách 326 a 
nejméně v Zelinkovicích – 291.

(pp)

Ples ČSSD
Okresní výkonný výbor ČSSD 

ve Frýdku-Místku si Vás dovoluje 
pozvat na 10. Reprezentační ples 
OVV ČSSD, který se uskuteční 
v pátek 18. 2. 2005 od 19:00 ve 
velkém sále restaurace Ondráš ve 
Sviadnově. Můžete se těšit na bo-
hatou tombolu, zábavný program 
a hudební skupinu Franel Band, 
na jejíž hudbu protančíte celou 
noc. Vstupenky v ceně 150 Kč, ve 
které je zahrnuta i večeře, budou 
k dostání v Beskydském informač-
ním centru, na sekretariátě OVV 
v Komerčním centru, u obsluhy 
restaurace Ondráš ve Sviadnově, 
případně je možno je objednat na 
telefonním čísle 606 617 985. Na 
setkání s Vámi se velice těšíme.

Schůze svazu důchodců
V úterý 18. ledna se od 14 

hodin koná v Národním domě 
výroční členská schůze MěO 
SDČR Frýdek-Místek. Senioři 
budou mít od února možnost po-
tkávat se také v rámci kurzů PC a 

kdy, kde, co
internetu, protože na 9. ZŠ budou 
každé úterý od 15.30 připraveni 
na začátečníky a každý čtvrtek na 
pokročilejší uživatele. Přihlásit se 
zájemci mohou na tel.: 558 647 
846 – po, st, pá – 8-12 hodin.

Besedy s promítáním
Městská knihovna chystá na 

únor další zajímavé pořady, tento-
krát besedy s promítáním. 2. února 
v 18.00 se bude besedovat nad 
filmem o Aljašce a hoře Mt. Mc 
Kinley a 24. února ve stejnou dobu 
je na programu v Modrém salonku 
místecké knihovny Norsko.

Přednáška o zdraví
Ve středu 19. ledna od 17 hod 

se v hotelu Centrum uskuteční 
přednáška prof. MuDr. Jana Bu-
reše, CSc. z cyklu celostátního 
projektu Včasný záchyt a pre-
vence kolorektálního karcinomu. 
Této problematice se intenzivně 
věnují specialisté ve frýdecké 
nemocnici a akce s touto pro-
blematikou se konají pod záštitou 
starostky města.

Až konečně přijde sníh...

ZATÍM NEBYLY TŘEBA: Zima motoristům zatím přeje.                                                        Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek po-
depsalo dohodu o partnerství 
a spolupráci s polskými 
Myslowicemi. A starostka Eva 
Richtrová říká, že podobných 
slavnostních aktů zažila sice 
již hodně, ale nikdy se podpis 
neodbýval s takovou pompou 
jako tentokrát v Polsku.

Podle znění dohody s ohle-
dem na etnickou a kulturní blíz-
kost polského a českého národa 
a také snahu o rozvoj vzájemné 
spolupráce jsou města Frýdek-
-Místek a Myslowice ochotna 
navázat kontakty v různých for-
mách spolupráce cestou výměny 
zkušeností, napomáhajíce tím 
dalšímu rozvoji vztahů vzděláva-

Podpis smlouvy s pompou
cích, kulturních a společenských.

„Strany prohlašují, že mají 
společný zájem o všestrannou 
spolupráci a kontakty mezi městy 
a zavazují se rozvíjet vzájemná 
setkání v duchu přátelství, spolu-
práce, vzájemné úcty, porozumě-
ní, důvěry a dobrého sousedství,“ 
praví se v dokumentu, který dekla-
ruje spolupráci zejména v oblas-
tech kultury, vzdělávání, osvěty, 
rozvoje spolupráce mezi školami, 
rozvoje turistiky a sportu, partner-
ství ve společných projektech, kte-
ré budou směrované na programy 
technické pomoci v Evropské unii, 
a u konzultací odborníků v oblasti 
řízení a samosprávy.

(pp)

Protože poslední zasedání 
zastupitelstva města Frýdek-
-Místek nedokázalo uspokojivě 
probrat všechny body pro-
gramu, sejdou se zastupitelé 
opět už 24. ledna, kdy budou 
hlasovat převážně o materiá-
lech, které již měli k dispozici 
koncem roku.

Na programu je od 13 hodin ve 
velké zasedací síni například vy-
hodnocení plnění koncepce oprav 
místních komunikací za loňský 

Zastupitelstvo
se sejde znovu

rok a výhled na léta 2005 a 2006, 
několik obecně závazných vy-
hlášek, zřízení osadního výboru 
Lískovec a schválení zásad pro 
zřizování a financování osadních 
výborů. Proberou se také statuty 
jednotlivých fondů a výsledky 
činnosti a plán kontrol kontrolního 
výboru. Zastupitelé se aktuálně 
vyjádří rovněž k finančnímu daru 
na pomoc obětem katastrofy v 
oblasti jihovýchodní Asie.

(pp)

Starostka města Eva 
Richtrová předávala dětskému 
domovu na ulici Bruzovská 
finanční dar firmy Coca-Cola a 
při té příležitosti se dozvěděla o 
výrazné finanční pomoci, která 
od spoluobčanů doputovala do 
tohoto zařízení i o milém posto-
ji zdejších dětí, které nezůstaly 
lhostejné k asijské tragédii.

„Chtěli bychom poděkovat 
všem našim občanům za jejich 
finanční příspěvky u předvánoč-
ních akcí jak v hypermarketu 
Tesco, tak v  Intersparu a Hyper-
nově. Určitě potěší, že při akci 
v místeckém Tescu se vybralo 
nejvíc financí v celé republice,“ 
sdělila ředitelka domova Jana 
Konkolová. Přibližně 164.000 ko-
run je o téměř 80 tisíc korun více 
než vloni. „Vybrané peníze pou-
žíváme na rekreace dětí během 
jarních a letních prázdnin. Loni 
v zimě jsme také byli na Horní 

Lidé mysleli na děti bez domova
a i ony se ukázaly jako štědré

Bečvě, kde se děti učily lyžovat, 
v létě pak v Kunčicích pod Ond-
řejníkem a také na cyklotáboře 
na jižní Moravě,“ přiblížila osud 
vybraných financí zástupkyně 
ředitelky Věra Mikolášová. Jana 
Konkolová doplnila, že nyní 
dětský domov na Bruzovské ulici 
hodlá finanční prostředky využít 
na zařízení nové budovy, která 
má umožnit rozšíření dětského 
domova tak, aby se z něj stalo 
zařízení rodinného typu. „Jsme 
rádi za každou korunu a podporu, 
a proto bychom chtěli poděkovat 
také Soukromé hudební škole ve 
Frýdku-Místku, společnosti SEY, 
Eurotel, panu Valáškovi a podě-
kování patří také městu a všem 
dobrým lidem, kteří nás podpo-
řili,“ vypočítává ředitelka, která 
s pýchou pochválila i děti, které 
vybraly ze svého kapesného 
příspěvek na pomoc v Asii.

(pp)

Město Frýdek-Místek zodpoví-
dá pouze za komunikace, které 
má ve svém vlastnictví. V samot-
ném městě jich je drtivá většina, 
přesto stojí za to vyjmenovat ty 
tahy, o jejichž údržbu se starají 
jiné subjekty, většinou ve spolu-
práci se Správou a údržbou silnic. 
Komunikace ve vlastnictví města 
jsou udržovány prostřednictvím 
technických služeb TS a.s., které 
mají od města na zimní údržbu k 
dispozici paušální platbu blížící se 
jedenácti milionům korun. 

Mezi silnice, za jejichž stav 
neodpovídá město, patří:

I/56 - Beskydská; I/48 - Příbor-
ská, Janáčkova, Hlavní  - státní 
silnice I. tř.

II/473 - 17.listopadu, Opletala, 
Revoluční, Bruzovská; II/477 - Lís-
kovecká, Obchodní, Slezská, Sta-
roměstská - krajské silnice II. tř.

III/48411 - Ostravská - od “Rady” 
směr OV, III/4848 - Pod Puklí, Pal-
kovická - krajské silnice III. tř.

Obchvat Dobré a výpadovka na 
Ostravu (zhruba od Hypernovy), 
což jsou rychlostní silnice.      (pp)

Motoristé si počátek zimy užívají rozhodně víc než třeba lyžaři, ale navzdory suchým cestám a zelené 
trávě na většině svahů je naivní si myslet, že za pár dní nemůže být všechno jinak. Sníh nás určitě ještě 
čeká a s ním věčné dohady, kdo by jej měl odklízet.
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městská policie
Napadal své okolí

19. 12. na základě telefonického 
oznámení družky v devět hodin ve-
čer byli městští strážníci nuceni pře-
vézt z ulice Pavlíkova, ve spolupráci 
s Policií ČR, sedmapadesátiletého 
M.V. na záchytnou stanici k vystřízli-
vění poté, co ji a jejího syna napadl. 
Muž se totiž zjevně odmítal uklidnit a 
stále vyhrožoval fyzickou újmou.

Močil na dveře
21. 12. krátce po druhé hodině 

ranní zasahovali strážníci na základě 
telefonického oznámení personálu 
hotelového domu Malý Koloredov 
proti šestadvacetiletému M. C. z Ha-
vířova, který močil v silně podnapilém 
stavu na pokojové dveře. Muž byl 
pro své jednání a neochotu přestat v 
buzení veřejného pohoršení rovněž 
převezen ve spolupráci s republiko-
vou policií k vystřízlivění.

Podnapilá návštěva
21. 12. kolem osmé večer za-

kročovala hlídka městské policie na 
ulici Novodvorská proti osmatřiceti-
letému R.G. z Frýdku-Místku, který v 
silné podnapilosti přišel na návštěvu 
ke své bývalé přítelkyni a začal ji i 
její dceru verbálně napadat. Muž byl 
pro svou podnapilost také převezen 
k vystřízlivění a žena byla poučena o 
dalším možném postupu dořešení v 
souladu s právními předpisy.

O čtyři dny později se podobný 
případ odehrál na Hlavní třídě, od-
kud musel být do stejného zařízení 
odvezen šestadvacetiletý J. S. v 
zájmu ochrany života a zdraví všech 
přítomných osob.

Neklidný Silvestr
31. 12. Příliš zábavné a důstoj-

né přivítání roku 2005 neměl dvaa-
čtyřicetiletý J. D. z Frýdku-Místku, 
kterého byla hlídka nucena zpaci-
fikovat poté, co v silně podnapilém 
stavu fyzicky napadl svou dceru v 
bytě na ulici J. Hakena. Muž byl 
agresivní i ke strážníkům, kteří 
brzy zjistili, že jakákoliv domluva 
ve smyslu Silvestra a klidné oslavy 
je zbytečná. Byli tedy nuceni pou-
žít i donucovacích prostředků.

Agresivita U Zubra
1. 1. v odpoledních hodinách 

zakročovali strážníci na ulici Broží-
kova v restauraci Zubr na základě 
telefonického oznámení personálu 
proti silně agresivnímu a stejně 
silně podnapilému čtyřiačtyřice-
tiletému P. P. z Frýdku-Místku, 
který napadal ostatní hosty v 
restauračním zařízení včetně per-
sonálu. Muž skončil na záchytce a 
musí jen doufat, že v jeho případě 
nebude platit – „jak na Nový rok...“

Děti volaly policii,
že se máma nehýbe

2. 1. volaly na městskou policii 
děti, které oznamovaly, že jejich 
maminku fyzicky napadl otec, udeřil 
ji do hlavy a ona se nehýbe. Otec, 
devětatřicetiletý J. D. z Frýdku-Míst-
ku, po zjištění, že děti telefonují na 
policii, z bytu utekl. Strážníci muže 
sice pronásledovali, ale v daném 
okamžiku nechali muže uniknout 
a věnovali se důležitější činnosti, 
a sice poskytnutí první pomoci. Na 
místo přivolali rychlou záchrannou 
službu a Policii ČR, které celou zá-
ležitost na místě předali.            (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
má k dispozici výsledky dotaz-
níkové akce, která zkoumala 
volnočasové aktivity a patolo-
gické jevy na devíti základních 
školách ve Frýdku-Místku. 
Anonymní data svěřilo bez 
přítomnosti školních pracov-
níků 2397 žáků II. stupně. S 
výsledky v jednotlivých oblas-
tech bude nyní seznamována 
veřejnost ve zpravodaji, vždy 
i s názorem odborníků na 

Radnice zkoumala volnočasové 
aktivity a patologické jevy školáků

Zastupitelstvo Města Frýdku-Místku sice vydalo 13. prosince 
2004 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustano-
veními § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
obecně závaznou vyhlášku, která ruší vyhlášku o místním po-
platku ze vstupného, neznamená to ovšem, že by si mohli zcela 
vydechnout i pořadatelé plesů. Ti musí i v tomto roce nahlásit 
pořádání tomboly.

Místní poplatek ze vstupného
je zrušen, pozor ale na tombolu

VE VOLNU BMX: Patnáctiletý Jiří Rous jako mnoho jiných podlehl kouzlu 
freestyle BMX a už se může pochlubit sedmým místem na mistrovství České 
republiky dospělých.                         Foto: Petr Pavelka

Nové označení městských strážníků
Od nového roku jsou stejno-

kroje strážníků Městské policie ve 
Frýdku-Místku na základě připo-
mínek občanů označeny novým 
způsobem. Především je zvýraz-
něno služební číslo nad odzna-
kem, protože si lidé stěžovali na 
jeho nečitelnost, a podle výložek 
na ramenech občané také poznají 
služebně staršího policistu, který 
vede jednání při zákroku.

„Ministerstvo vnitra slibovalo 
změny vyhlášky, která hovoří o 
stejnokroji strážníků městské po-
licie v České republice. Základní 

prvky se měly sjednotit, ale dosud 
se tak nestalo, a proto si města 
a obce stejnokroje přizpůsobují 
podle sebe. My jsme od ledna 
přistoupili k úpravě stejnokroje, 
kterému na levé náprsní kapse 
přibylo funkční označení strážníků 
a zvětšili jsme rovněž služební čís-

NOVÉ OZNAČENÍ: Pokud uvidíte tuto uniformu, máte tu čest se samot-
ným ředitelem městské policie.      Foto: Petr Pavelka

Finanční odbor Městského 
úřadu Frýdek-Místek povoluje 
uspořádání tomboly u příležitosti 
konání plesu podle § 6 odst. 1 
písmene a) zák.č. 202/1990 Sb. 
o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších 
předpisů. Za povolení se stanoví 

správní poplatek podle bodu a) 
položky 20 zák. č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Zrušení 
vyhlášky o místním poplatku ze 
vstupného tedy nezbavuje po-
vinností vyplývajících z pořádání 
tombol na jednotlivých plesech.

lo, aby jej občané nemuseli luštit,“ 
vysvětlil ředitel Městské policie 
ve Frýdku-Místku Václav Buček. 
Pokud skutečně dojde k novelizaci 

příslušného zákona, na kterou se 
čeká už řadu let, frýdecko-místec-
ká městská policie své stejnokroje 
podle potřeby přizpůsobí.      (pp)

jednotlivé oblasti.
Z části zaměřené na volnoča-

sové aktivity vyplývá, že takřka tři 
čtvrtiny žáků na II. stupni základ-
ní školy navštěvuje organizova-
nou aktivitu pravidelně alespoň 
jednou do týdne. Devadesát pro-
cent z nich tak činí dobrovolně 
bez nátlaků rodičů.

„S přibývajícím věkem se zvy-
šuje doba, kterou děti tráví ven-
ku. Třetina dětí tráví průměrně 

2-3 hodiny denně venku. Co se 
týká náplně volného času, jsou 
zde zřetelné výrazné vzestupné 
či sestupné tendence dětí podle 
rozdílu věku a druhu činnosti. 
Zatímco v šestých ročnících 62 % 
žáků sportuje a 42 % si povídá, v 
devátých ročnících sportuje 48 % 
žáků a 63 % si povídá. A stejně 
tak když se 17 % šesťáků toulá 
městem a 33 % je zabaveno 
hrou, 29 % deváťáků bloumá 
ulicemi a 12 % si hraje.

Zajímavý je výsledek u otázky 
týkající se sledování televize 
a hraní her na PC. 82 % žáků 
uvedlo denní průměr do 3 hodin 
denně, což je podle mě výsledek 
ještě vcelku dobrý,“ okomentovala 
výsledky této části průzkumu Ka-
teřina Merová, sociální asistent.

Pasáž o kouření odhalila, že 
dvě třetiny žáků přiznávají, že 
alespoň jednou experimentovali v 
kouření tabáku. U deváťáků je to 
dokonce 83 %. Každý pátý žák 
kouří pravidelně, z toho každý 
desátý šesťák a každý třetí devá-
ťák. Zkušenost s alkoholem přiznal 
každý druhý žák, mezi deváťáky 
už je to 81 %. Každý třetí žák 
pije příležitostně a každý desátý 
dokonce pije pravidelně.

Dotazník myslel i na návykové 
látky. Do skupiny dotazovaných 
zneužívaných látek byly zařazeny 
ty, jejichž obstarání je snadné a 
pro děti finančně přijatelné (ma-
rihuanový joint 30-50 Kč, extáze 

200-400 Kč, dávka pervitinu 100-
200 Kč) a zároveň jsou v našem 
regionu nejvíce rozšířené. „Uká-
zalo se, že každý pátý žák experi-
mentoval s marihuanou – případně 
hašišem, u deváťáků každý třetí,“ 
prozradila Kateřina Merová.

Rodiče nepochybně zajímá 
také téma šikany na školách, 
která byla dětem definována 
jako forma opakovaného nátla-
ku (zesměšňování, vydírání, po-
nižování) nebo fyzického násilí. 
„22 % žáků se setkalo s šikanou 
ve smyslu oběti, tedy každý 
pátý, a každý dvacátý žák je 
šikanovaný neustále,“ vyplynu-
lo z dotazníku, který naznačil, 
že s rostoucím věkem se počty 
případů šikany snižují.

„Získali jsme i několik zajíma-
vých srovnání. Například nadpo-
loviční většina (59,2 %) pravidelně 
kouřících žáků navštěvuje kroužek 
či klub. 61 % pravidelných konzu-
mentů alkoholu navštěvuje kroužek 
či klub. 55,3 % uživatelů marihuany 
(hašiše) pravidelně navštěvuje 
kroužek či klub. Z toho vyplývá, že 
ani organizované využití volného 
času nemusí znamenat, že mohou 
být rodiče úplně klidní. Z dalšího 
srovnání také vyplynulo, že třetina 
pravidelně kouřících žáků zároveň 
pravidelně konzumuje alkohol a 
35 % pravidelných konzumentů 
alkoholu zároveň užívá marihuanu 
nebo hašiš. 

(pp)
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Svou nabídkou vzděláva-
cích programů jsou Speciální 
školy Naděje specifikou naše-
ho města. V mateřské škole 
soustřeďují zejména děti se 
zdravotním postižením, děti ze 
znevýhodněného sociokultur-
ního prostředí, ale docházejí 
zde i děti zdravé, které bydlí 
v obvodu školky. V rámci zá-
kladního vzdělávání nabízí Na-
děje program základní školy, 
zvláštní školy a také program 
pomocné školy. 

Naděje se může chlubit 
nadstandardním vybavením a 
pomůckami pro různé druhy 
smyslového, tělesného a men-
tálního postižení dítěte, využívá 
propracované strukturované 
vyučování včetně pomůcek pro 
děti autistické a pro potřeby dětí 
provozuje také odborně vedenou 
jednotku rehabilitace.

Naděje je malá škola, avšak 
svým vnitřním uspořádáním 
zcela vyhovuje dětem, které lépe 
prospívají a nabývají sebedůvěru 
v menším kolektivu žáků, v 
domácím prostředí a za vedení 

Ve Speciálních školách Naděje
nabízí alternativní vzdělávání

individuálního přístupu učitele. Ve 
speciálních školách absolvuje dítě 
první stupeň a pak odchází podle 
nejvhodnějšího způsobu zařazení 
pro dítě buď zpět do kmenové 
školy, nebo jiné školy speciální.

Blíží se zápis do první třídy, 

a proto naše informace patří 
zejména rodičům, kteří váhají s 
umístěním dítěte do velkého ko-
lektivu nebo mají obavu z toho, 
že jejich postižené dítě nebude 
mít potřebné podmínky pro zdár-
ný  nástup školní docházky. Děti 
do naší školy přicházejí i během 
školního roku, když rodiče zjistí, 
že jejich dítě je neustále unave-
né, klesá mu výkonnost, zhoršuje 
se prospěch, přibývá poznámek 
v žákovské knížce. V neposlední 
řadě nabízíme prostor i dětem po 
odkladu školní docházky. Pro ně 
připravujeme program adaptace 
a základní všestranné přípravy 
pro nástup do první třídy.

Tyto všeobecné informace o 
dětech a výuce ve Speciálních 
školách Naděje bychom vám 
rádi přiblížili v dalších číslech 
zpravodaje, stejně jako rámcový 
vzdělávací program v mateřské 
škole nebo pilotní ověřování rám-
cového vzdělávacího programu v 
pomocné škole.                    (pa)

Dovolujeme si Vás tímto 
pozvat na besídku našich Spe-
ciálních škol, která se uskuteční 
dne 25. 2. 2005 od 10.00 do 11.00 
hodin v budově elokovaného 
pracoviště našich Speciálních 
škol na ulici 28. října 1884 ve 
Frýdku-Místku. Školní besídku 
pořádáme u příležitosti konání 
partnerské schůzky účastníků 
mezinárodního projektu Okno 
do mého světa.

Naše Speciální školy již dru-
hým rokem spolupracují v rámci 
programu Socrates – Comenius 
1 – Partnerství škol s Don-Bosco-
-Scule z německého Geldernu, 

Okno do mého světa
s Arvellon Special School ze 
severoirského Omaghu a s Jarve 
Kool z estonského Voru. Společně 
pracujeme na projektu s názvem 
Okno do mého světa, který má 
za cíl sbližovat žáky se speciál-
ními potřebami v rámci různých 
států EU. Od 22. 2. do 27. 2. 
2005 budou naše Speciální školy 
organizovat partnerskou schůzku 
ve Frýdku-Místku. Této schůzky 
se zúčastní delegace všech do 
projektu zapojených škol. V rámci 
schůzky se uskuteční také školní 
besídka našich Speciálních škol.

PaedDr. Ilja Maloušková,
ředitelka Speciálních škol

poděkování

Poděkování vychovatelkám a dětem školních družin
Prostřednictvím Zpravodaje RM děkujeme za ochotnou spolupráci vy-

chovatelkám  školních družin, které s dětmi vyrobily drobné dárky a přání 
k Vánocům pro naše seniory a zdravotně hendikepované spoluobčany v 
domovech důchodců.

Ze všech těchto krásných svícnů, perníčků, vánočních ozdob a přání bylo 
cítit nadšení dětí nejen co nejlépe projevit svůj um a nápad, ale především 
z nich čišela snaha vložit do dárků myšlenku potěšit a předat vzpomínku 
lidem, kteří si zaslouží oživit sváteční dny pozorností a pěkným slovem. 

Děkujeme dětem a všem, kteří se zasloužili o udržení pěkné tradice zave-
dené odborem školství, kultury, mládeže a tělovýchovy města Frýdek-Místek.

Střední průmyslová škola 
ve Frýdku-Místku patří mezi 
deset největších průmyslo-
vých škol v republice. Na 
škole se úspěšně rozvíjí 
projektová činnost, která se 
zabývá využitím moderních 
prostředků a metod při výuce 
technologických oborů. Škola 
vypracovala projekt na vyba-
vení laboratoří automatizace a 
elektrotechniky špičkovým di-
daktickým systémem RC 2000, 
který ve spojení s výpočetní 
technikou umožňuje měření a 
zobrazování závislostí v elek-
trických obvodech. 

Tento projekt byl vybrán komisí 
odboru školství Moravskoslezské-
ho kraje k realizaci a naše učebny 
se tak zařadily mezi opravdu 
moderní školská pracoviště. V 
prosinci 2004 získala škola v rámci 
mezinárodního grantu vypsaného 
firmou AV Media interaktivní tabuli 
SMART Board s datovým projek-
torem, který je využíván při výuce 

Jak se daří střední průmyslové škole 
CAD/CAM technologií. Podmínkou 
pro získání tohoto grantu byla sku-
tečnost, že SPŠ byla jmenována 
ministerstvem školství informač-
ním centrem SIPVZ (státní infor-
mační politiky ve vzdělání). Už od 
roku 2000 je škola také držitelem 
certifikátu Autodesk Academia. V 
rámci tohoto statusu umožňuje 
talentovaným studentům získání 
mezinárodně platného certifikátu 
firmy Autodesk. 

Že jsou nové technologie 
na škole studenty využívány, 
dokazuje skutečnost pravidelné 
účasti v různých soutěžích. Naši 
studenti projevili zájem i znalosti 
v soutěži „Nevaž se, vodvař se, 
zocel se!“, kterou vyhlásily Vítko-
vice Steel, a.s. Úkolem bylo na 
webových stránkách a doprovod-
ném CD vyhledat správné odpo-
vědi na zadané otázky. Získali 2. 
místo a s tím spojenou odměnu 
osobního počítače. Naše škola 
se také každoročně úspěšně 
účastní celostátní soutěže zna-

lostí v AutoCADu.
V prosinci 2004 navázala SPŠ 

spolupráci s Hospodářskou rozvo-
jovou agenturou Třinecka (HRAT), 
která nabídla v oblasti regionální-
ho rozvoje možnost získání 
finančních dotací ze strukturálních 
fondů EU na modernizaci vybave-
ní školních laboratoří a dílen. Tuto 
nabídku přijaly kromě naší školy 
SPŠ Karviná, SOŠ, SOU, OU a 
Praktická škola Třinec Lánská. 

SPŠ taktéž rozvíjí dlouholetou 
spolupráci se Střední průmyslo-
vou školou hutnickou v Košicích. 
Díky společnému úsilí obou škol 
byla navázána spolupráce mezi 
redakcemi školních časopisů 
SPŠ Šroubkem a košické prů-
myslovky Vreskotem v rámci 
projektu Budoucnost školních 
časopisů v Evropě. 

Naší škole přejeme do budouc-
na další úspěchy, které jsou pod-
míněny kvalitní prací pedagogické-
ho sboru a chytrými studenty.

SPŠ

Ing. Ilona Nowaková, vedou-
cí odboru ŠKMaT, vyhlásila na 
podzim 2004 nultý ročník vý-
tvarné soutěže O nejkrásnější 
vánoční pozdrav vyrobený 
žáky škol zřizovaných městem 
Frýdek-Místek.

Vybraná přání formátu A6 (již 
ve složeném tvaru do malé obálky) 
zúčastněných škol byla vystavena v 
prostorách městského úřadu. Před-
stavovala širokou škálu výtvarných 
nápadů realizovaných různými 
technikami. Komise složená ze za-
městnanců odboru ŠKMaT vybrala 
několik nejhezčích návrhů, které by 
měly posloužit jako předloha pro tisk 
vánočních pozdravů.

Protože u většiny vystavených 
prací chybělo konkrétní jméno tvůrce, 

Soutěž „O nejkrásnější 
vánoční pozdrav“

vyhodnocena byla zúčastněná škola. 
Jako pozornost obdržela knihu. 

Úspěšně si v soutěži vedli 
žáci I. stupně ZŠ Chlebovice, ZŠ 
Skalice (B. Špačková, S. Girgová), 
ZŠ na ul. ČSA, dále žáci II. stupně 
ZŠ na ul. Komenského, ZŠ na 
ul. J. Čapka, ZŠ na ul. Pionýrů, 
jejichž nejhezčí přání zhotovená 
počítačovou technikou byla ozna-
čena jmény A. Kocháňová,  L. 
Luňáčková a P. Veselý.

Chceme touto cestou poděko-
vat ředitelstvím základních škol, 
která soutěž přijala za svou a 
přispěla tak k jejímu zdárnému 
průběhu. Blahopřejeme zároveň 
všem žákům, jejichž vystavené 
práce patřily k nejzdařilejším. 

OŠKMaT

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.,
Cihelní 410, 738 01 F-M

sídlící v budově státního Gymnázia a SOŠ ve Frýdku (bývalá 10.ZŠ)
Tel., fax: 558 433 572, www.cogfm.cz, e-mail: vanickovar@seznam.cz

Vstup do Evropy vyžaduje vyšší nároky především na 
jazykové vzdělání.

- školné 10 000,- Kč/rok
- 4letý a 8letý cyklus (po 9.a 5.třídě ZŠ, výjimečně přijí-

máme žáky i po 6.,7.třídě)
- úspěšnost přijetí na VŠ – 93%
- 1. kolo přijímacích zkoušek – 22.dubna 2005 (pro 4letý, 8letý cyklus)
- 2. kolo přijímacích zkoušek – 20.května 2005 (pro 4letý cyklus)
Nadstandard školy:
- široká nabídka jazyk.vzdělávání – AJ, NJ, kroužky – RJ, Šp, Fr., latina
- rodilý mluvčí nasazen v rozvrhu hodin
- debatní liga v AJ, ČJ (rozvíjení rétoriky, komunikace asertivního chování)
- příprava studentů k mezinárodní zkoušce z AJ (First Certificate in English)
- studijní zájezdy – Anglie
- bezplatné roční studium v USA, podmínka – 15 až 17 let
- věnujeme se i studentům se ZPS

Učební plány víceletých gymnázií jsou ve srovnání ze ZŠ 
náročnější co se týče obsahu i počtu hodin.
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„Hala sama o sobě by nikdy zisková nebyla,“ 
říká nový ředitel společnosti Sportplex Petr Slunský

Petr Slunský je třicetiletým absolventem Obchodně-podnikatelské 
fakulty Slezské univerzity v Karviné se specializací na marketing, 
management a také informatiku v obchodě a službách. Marketingové 
zkušenosti pak sbíral v několika firmách po celé republice, odcestoval 
i do Velké Británie, kde působil v regionální firmě s výpočetní techni-
kou, nabízející servery, sítě a další služby. Za dva roky se zdokonalil 
v jazyce a po návratu do České republiky další tři roky pokračoval v 
oblasti informačních technologií. Od Nového roku je ve funkci ředitele 
městské společnosti Sportplex Frýdek-Místek s. r. o.

ING. PETR SLUNSKÝ: Nový ředitel Sportplexu.       Foto: Petr Pavelka

Co vidíte jako svůj hlavní úkol?
„Jsem výkonný článek pro řízení firmy, který se 

musí postarat o to, aby společnost fungovala v sou-
činnosti se zástupci města Frýdek-Místek. Sportplex 
má na starosti Víceúčelovou sportovní halu, musí roz-
běhnout provoz aquaparku a také obchodní činnost 
v oblasti reklamy, protože máme řadu reklamních 
ploch, kromě haly a aquaparku také na energetických 
lávkách a průčelích domů.“

S jakou vizí jste do společnosti nastoupil?
„Hlavním cílem je hospodařit s naprosto vyrov-

naným rozpočtem. S touto filozofií Sportplex vznikl 
a já jsem byl postaven do funkce s tím, že ji budu 
držet. Problémem je, že máme halu, jejíž provoz je 
výrazně ztrátový, ovšem nemáme k dispozici přesné 
ekonomické údaje od předchozího provozovatele, 
nemáme žádnou časovou linku, takže vše musíme 
teprve zjišťovat. Na druhou stranu máme aquapark, 
od jehož provozování očekáváme zisk, stejně jako z 
další obchodní činnosti.“

Takže je vyrovnané hospodaření reálné?
„Určitě to nebude jednoduché. Hala má za sebou 

dvacet let provozu, během něhož nebyla provedena 
žádná, ani částečná rekonstrukce. My musíme rekon-
struovat nezbytnou technologickou část a vyrovnat se 
s vážným stavem některých částí nemovitosti. Naštěstí 
ocelové nosníky jsou na svůj věk v dobrém stavu, což 
už se ovšem nedá říct například o sociálním zařízení. 
Šatny, sprchy, rozvody vody, tam všude je vidět letité 
intenzivní používání. Vzhledem k omezeným financím 
na opravy bude pro nás důležité především zajistit 
bezpečnost provozu.“

listárna
Vážená paní starostko,
jistě je drahý Váš pracovní čas, 

doufám, že jej podstatně neome-
zím. Velmi jsem uvažovat, mám-li 
Vás oslovit, ale když nic jiného 
Vám můj dopis nepřinese, dodá 
aspoň trochu vzpruhy.

Již delší dobu sleduji „Zpravo-
daj opozice“ rady města Frýdek-
-Místek a mám k němu připomínky. 
Vím, že tento plátek nelze zakázat, 
je možné se aspoň vyjádřit k jeho 
obsahu a zaměření. Činím tak 
proto, aby se pánové z tohoto 
Truczpravodaje nedomnívali, že 
občané F-M jim jejich kydy hltají 
s vyvalenýma očima a neměří je 
kritickým pohledem.

Za prvé, hned prvá strana 
tohoto plátku vpravo nahoře 
uvádí, že jim nebylo dovoleno 
použít znaku Frýdku-Místku. 
Jsem přesvědčen, že je to roz-
hodnutí úplně správné, protože 
nezastupují všechny občany. 
Mluví jen za menšinu a nejsou 
oficiálním orgánem. Je škoda, 
že to vzdělaní pisatelé nechá-
pou. Tím hůř pro ně.

Další připomínka se týká 
obsahu článků. Téměř každý 
článek plivá a znevažuje činnost 
zastupitelů, rady i starostky. 
Demagogicky hodnotí jakoukoliv 
činnost radnice a podkopávají 
tak autoritu rady i jednotlivých 
pracovníků. Negativně kritizují 
vše, co radnice vybuduje, či dá 
do pořádku. Pan Dalibor Hrabec 
nelituje čas a ironicky informuje 
občany, jak se „Nový městský 
zpravodaj“ už brzy vybarví. 
Předtiskují anketu „Anketa č. 3“, 
kterou dávají občanům přihloup-
lé otázky, kolik zaplatí město za 
městský Zpravodaj a kolik opo-

zice. Srovnávají nesrovnatelné 
a domnívají se, že občan neumí 
srovnat rozsah jejich plátku a 
rozsah městského Zpravodaje. 
Já osobně bych navrhoval a se 
mnou jistě další tisíce občanů, 
aby pánové Igor Svoják, Petr 
Hartmann a Jiří Kajzar zvážili 
další vydávání jejich „Zpravoda-
je“ a peníze na jeho vydávání 
věnovali např. na dětskou on-
kologii, katastrofu v Tatrách či 
katastrofu v jihovýchodní Asii. 
Nesporně by jim byly vděčny 
jak postižené děti, tak i posti-
žení občané v Asii. Jistě by to 
ocenili i občané F-M.

Pokud se týká článků na třetí 
straně, čpí z nich již na dálku zá-
vist, nespokojenost a znevažování 
práce radnice, jako u ostatních.

Pokud se týká městského 
Zpravodaje, považuji za správné, 
mít na zřeteli hospodárnost.

Zdálo by se, jako by můj 
dopis příliš kladně hodnotil 
práci radnice, skoro, jako by byl 
na objednávku. Říkám jasně a 
zřetelně, není tomu tak. Nejsem 
slepý, negramotný nebo hluchý a 
dovedu ohodnotit práci v našem 
městě, která se realizovala.

Přeji celému kolektivu 
radnice, aby i v novém roce 
2005 s neutuchající iniciativou 
zkrášloval město a nedal se 
znechucovat opozicí a měl na 
mysli jen dobro občanů. K tomu 
přeji všem hodně sil, zdraví a 
spokojenosti v práci i v osobním 
životě. Věřím, že i opozice při-
jde k rozumu a začne pracovat 
rovněž pro blaho občanů.

Ke splnění jistě náročných úko-
lů v roce 2005 Vám osobně hodně 
zdaru přeje občan Karel Dubina

V 7. čísle Zpravodaje opozice 
rady města byl uveřejněn článek 
nazvaný Rudorůžový poločas, 
který obsahuje „skandální 
odhalení“ praktik vedení Města
Frýdek-Místek. Pominu-li, že 
opozice klidně společnost pře-
jmenuje na Sportpex, což doka-
zuje, že si s „detaily“ příliš hlavu 
neláme, rád bych „skandálnost“ 
jejich tvrzení dokumentoval na 
těchto skutečnostech:

- Ředitelem společnosti Sport-
plex byl jmenován, na základě vý-
běrového řízení, ing. Petr Slunský. 
Funkce jednatele společnosti byla 

Několik faktů o Sportplexu
obsazena jmenováním zřizovate-
lem. Praxe obsazování statutár-
ních orgánů městských společ-
ností zřizovatelem bez výběrových 
řízení je úspěšně praktikována ve 
všech společnostech již 14 let.

- Provozní zkoušky technologie 
Aquaparku na Olešné, včetně 
napuštění vody, jsou v režii do-
davatele díla a město nic nehradí. 
Voda v bazénech musí být na-
puštěna celou zimu z provozních 
důvodů a bude napuštěna přes 
zimní období každý rok.

- Po 4 měsících činnosti spo-
lečnosti Sportplex ve Víceúčelové 

sportovní hale je předčasné hod-
notit její hospodaření. Nevím, z 
jakých podkladů čerpal autor člán-
ku informace, dle mých informací, 
veřejně přístupných, zůstalo po 
minulých vedeních hospodařících 
ve sportovní hale cca 150 milionů 
dluhů. Tyto dluhy byly částečně 
hrazeny prodejem Víceúčelové 
sportovní haly Městu Frýdek-Mís-
tek na jaře roku 2004.

Na závěr zůstává otázka, proč 
nebyl tento článek nikým z řad 
opozičních politiků podepsán.

Ing. Ivo Pavlík,
jednatel společnosti Sportplex

AQUAPARK NA OLEŠNÉ: Lidé z Frýdku-Místku si po letech budou mít kde užít vodní radovánky.      Foto: Petr Pavelka

Kdyby halu předchozí provozovatel
nezanedbával, byla by větší šance

na vyrovnané hospodaření?
„Hala tohoto typu sama o sobě nikdy zisková nebu-

de, to není žádná v republice. Pro nás je problémem 
hokejový klid. Letní sezonu budeme chtít zaplnit halo-
vými letními sporty, výstavnictvím i kulturními akcemi, 
ale dnes nejsme schopni říct, zda třeba můžeme na 
sebe vzít pořadatelské riziko nebo jenom halu čistě 
pronajímat. Budeme ale chtít ekonomicky vyhodnotit 
každou akci, aby bylo jasno, na čem jsme pohořeli a z 
čeho profitujeme.“ 

Hala tedy nebude výhradně
ledovým královstvím?

„Naší strategií bude, abychom provozovali halu, 
která dostojí svému názvu a bude skutečně víceúčelo-
vá, což zatím není. K dispozici navíc máme i venkovní 
plochy, kde by mohlo vzniknout jakési sportovní cent-
rum, které by těžilo z ideální polohy ve městě.“

To ovšem byly argumenty opozice, kterými 
prosazovala v okolí haly aquapark!?

„Tak to pozor. Aquapark není bazén. Aquapark 
je relaxační zařízení, které prostě nemůže být někde 
mezi paneláky v centru města. Neumím si představit, 
že by se člověk na dece díval, jak na viaduktu lítají 
kamiony. Volba Olešné pro výstavbu aquaparku byla 
zcela správná, tamější prostředí je jedinečné, nád-
herný výhled, Beskydy v pozadí, na přehradě surfaři. 
Věřím, že aquapark bude skutečnou chloubou města a 
pomůže i při provozování Víceúčelové sportovní haly.“ 

Text a foto: Petr Pavelka
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Pár dní před koncem roku se 
na fotbalovém stadionu “STOV-
KY“, v někdejší herně stolního 
tenisu, utkali nejtvrdší bojovníci 
Moravy. Hala narvaná fanoušky, 
s tím správným osvětlením, kte-
ré dávalo pocit, že se boje ode-
hrávají někde tajně v podzemní 
garáži, přinesla přítomným 
zážitek s příchutí zakázaného 
ovoce. Nechyběl mezi nimi ani 
poslanec Petr Rafaj, který nad 
akcí převzal záštitu.

„Byla to docela drsná podívaná, 
ale v politice je to často jako v 
ringu a taky to občas neprobíhá 
zrovna v rukavičkách,“ hodnotil 
atmosféru Petr Rafaj. Souboje 
proběhly v různých bojových sty-
lech, včetně nejtvrdšího thajského 
boxu, podle kterého se odbylo i 
několik pouličních bojů „chlapců z 
ulice“. Představil se také Kick box 
Full contact a Taekwondo. Celým 
večerem provázel moderátor Lu-
káš Hrček za pomoci promotéra 
a majitele školy Thajského boxu 
Como-3 gym Martina Vaňky, který 
akci organizoval.

Turnaj „ARÉNA BĚSNÍCÍ“ 
začalo několik pouličních bitek, 
ze kterých vyšel vždy vítězně 
ten důraznější borec. Dalším zá-
pasem byl souboj v Taekwondo, 
který ukázal velmi dobře rozdíl 
techniky například od tvrdého 
pouličního boje. Po elegantním 
zápase Taekwondo nastoupil 
do pouličního boje střet stylů. Za 
boxery nastoupil David (mistr ČR 
v Taekwondo a profiboxer) proti 

 Nejtvrdší bojovníky určila ARÉNA

Danu Švarcovi (Como-3 gym, 13 
zápasů v Thajském boxu). Tento 
střet začal několika tvrdými kopy 
na stehna Davida, ten vše velice 
tvrdě oplácel sériemi boxerských 
úderů. V zápase se oba borci 
střídali v aktivitě, takže nabídli 
perfektní souboj stylu boxu a thai-
boxu. V třetím kole ovšem Švarc 
kopl holení boxera do hlavy, čímž 
došlo k velice tvrdému KO večera. 
K boxerovi musel přistoupit doktor 
a ošetřit jej a díky tomu Švarc 
Daniel Como-3 gym zvítězil KO 
kopem na hlavu. Po tomto zápase 
zase nastoupili mistři Taekwon-
da, ale tentokrát podle pravidel 
Kickboxu. Do červeného rohu 
nastoupil Michal Košátko (mistr 
Taekwondo) proti Mirku Sýkorovi 
(mistr Taekwondo), který nastoupil 
do modrého rohu. Zápas běžel na 
plný počet kol a těsně dva jedna 
na body vyhrál Michal Košátko. 

Po Kickboxu nastoupil za 
velkého fandění pouliční boj. Do 
modrého rohu se svými fanoušky 
nastoupil Jiří TRUMBEL Trupka 

proti spousty fanoušky posilně-
nému Petru Šlahorovi (Como-3 
gym). Tento souboj supertěžkých 
vah od začátku probíhal ve velkém 
a velice tvrdém tempu. Šlahor sil-
ně kopal nohama koleny do hlavy. 
Trupka mu to hlavně oplácel 
boxerskými údery. Souboj skončil 
RSC po tom, kdy trenéři Trumbela 
hodili do ringu ručník. „Tento 
boj ukázal velmi silnou Běsnící 
arénu. Všichni diváci se cítili jako 
v gladiátorském kotli ve starém 
Římě,“ hodnotil souboj pořadatel 
Martin Vaňka.

Poslední dva zápasy byly 
skutečným vrcholem večera. Proti 
sobě nastoupily tři thaiboxerské 
školy. Za Českou republiku 
Como-3 gym a za Slovensko 
Fire gym Bánská Bystrica a Ares 
gym Žilina.

K prvnímu zápasu za Sloven-
sko Maroš SUPERMAN Pecník 
(30 zápasů, Fire gym) proti Ramon 
RAS Ludvík (21 zápasů, Como-3 
gym, instruktor Thajského boxu). 
Tento souboj, ač ve váze do 60 
kg, byl velice tvrdý. Odehrával se 
v tvrdých klinčích, RAS bojoval 
lokty a Superman hlavně koleny. 
Jednou se souboj přerušoval pro 
roztržení hlavy po úderu loktem na 
hlavu Slováka. Souboj dopadl veli-
ce vyrovnaně a skončil remízou.

Finálový zápas, na který každý 
čekal, se bojoval o Titul Moravy do 
71 kg. Proti technickému borci z 
Frýdku-Místku Ervinu ERWOVI 
Kožárovi (6 zápasů,Como-3 gym) 
boxoval velice tvrdý Miro Ščibran 
(21 zápasů, Ares gym).

První kolo převládala technika 
a vítězství skončilo na straně 
ERWY. Druhé kolo bylo více o 
tvrdosti a skončilo remízou. Do 
třetího kola šli borci s vědomím, 
že rozhodne. Erwin trochu povolil 
a nechal Ščibrana tlačit. Nakonec 
ale frýdecký borec vše zachránil, 
když poslal třikrát Ščibrana k zemi, 
což rozhodlo. Moravský titul do 71 
kg vyhrál Ervin ERWA Kožár.

Pro velký zájem, který byl znát 
na diváky přeplněné ARÉNĚ, 
slíbil promotér Martin Vaňka, že 
další ARÉNA bode již 24. února. 
Na ní přijedou velice tvrdí a obá-
vání Holanďané.

(pp)

Extraligové volejbalistky So-
kola Frýdek-Místek se v prvním 
letošním soutěžním zápase 
docela trápily se soupeřem, 
který mu v tabulce dýchá na 
záda – Slavií Praha. Dokázaly 
se sice vyhrabat z nepříznivého 
stavu 0:2 na sety, ale v tie-bre-
aku se znovu do sedla dostaly 
hostující hráčky.

Zpočátku to vypadalo, jako 
by sokolky ještě vstřebávaly 
cukrovíčko, a tak po volejbalu 
mnohem dychtivější Pražanky 
v zaplněné hale uštědřily roztě-
kaným domácím pořádný nářez 
– 25:15. Frýdek-Místek se pak 
částečně zlepšil, ale rozjetá Slavia 
urvala i druhou sadu, i když už 
těsnějším výsledkem 25:20. Až 
ve třetím dějství se karta obrátila 
a pro změnu Sokol zopakoval, 
ale tentokrát ve svůj prospěch, 
přesvědčivý výsledek z úvodního 
setu. V tu dobu se výjimečně daři-
lo Janě Šímové, kterou napodobila 
výborným výkonem v dalším setu, 
kdy Slavia uhrála jen o bodík víc, 
Veronika Kadlecová, která se 
prosazovala skákaným servisem 
i útokem ze zadních pozic. Zápas 
ke spokojenosti publika dospěl do 
tie-breaku, ve kterém se znovu na-
šlo hostující družstvo. V polovině 
zkráceného setu sice nahrávačka 
Andrea Krupníková bodem přímo 
ze servisu stanovila stav při změ-

Sokolky se po Novém roce trápily

NETRADIČNÍ POST: Romana Elb-
lová si zahrála na místě libera a 
povzbuzuje Veroniku Kadlecovou. 

Foto: Petr Pavelka

ně stran na 8:7 pro domácí, ovšem 
na další bod pak Sokol čekal až 
příliš dlouho. Slavia Praha otočila 
na 12:8 a nakonec i vyhrála 3:2 na 
sety. Poslední míč jako by dokres-
loval jistou marnost sokolského 
počínání. Vydařený útok středem 
se odrazil od hlavy slávistického 
libera zpátky do pole domácích, 
které už nedokázaly zareagovat. 

Výsledek nic nemění na tom, 
že Sokol Frýdek-Místek si s pře-
hledem drží lepší čtyřku v tabulce 
a třetím místem v průběžném 
pořadí si prozatím drží loňskou 
celkovou pozici, což nelze brát 
jinak než jako úspěch.           (pp)

DVOJBLOK: Jana Šímová s Andreou Krupníkovou při obraně na síti. 
Foto: Petr Pavelka

Basketbalový klub Frýdek-Místek
15.01.05 14:00 Dorostenky BK Frýdek-Místek Orlová
15.01.05 16:00 Starší dorci BK Frýdek-Místek BBK Ives Brno
16.01.05 9:00 Dorostenky BK Frýdek-Místek Opava
16.01.05 11:00 Starší dorci BK Frýdek-Místek Brno Černovice
22.01.05 9:00 Mladší žáci  BK Frýdek-Místek Třinec
22.01.05 10:45 Mladší žáci  BK Frýdek-Místek Třinec
29.01.05  Mladší žáci  BK Frýdek-Místek Havířov
29.01.05  Mladší žáci  BK Frýdek-Místek Havířov

20. listopadu 2004 se děvča-
ta aerobiku TJ VP, pod vedením 
lektorky Šárky Číhalové, zú-
častnila semifinálové soutěže 
aerobiku v Kopřivnici. 

Pět dívek - Nikola Krutilová, 
Magda Kubečková, Barbora 
Blahutová, Kristýna Blahutová a 
Barbora Budinská - postoupilo 
na republikovou soutěž do Pra-
hy, která proběhla v Praze 18. 
prosince 2004, kde se umístily 
všechny do první patnáctky. Nej-
většího úspěchu pro frýdecko-
-místecký klub dosáhla Barbora 
Budinská, která vybojovala vyni-
kající 3. místo. Velkou radost nad 
výsledky měla lektorka Šárka 
Číhalová, které se tímto zúročila 
tříletá práce s dětmi.

kdy, kde, co

Bruslení rodičů s dětmi
Sobota 15. 1. 8.30 – 9.30
Sobota 29. 1. 8.30 – 9.30
Bruslení veřejnosti
Neděle 16. 1. 16.00 – 17.30
Středa 19. 1. 16.15 – 17.30
Neděle 23. 1. 16.00 – 17.30
Středa 26. 1. 16.15 – 17.30
Neděle 30. 1. 16.00 – 17.30

BOJOVÁ UMĚNÍ
ŠKOLA TAEKWON-DO ITF

ČSA 570 (8. ZŠ), Frýdek-Místek
tel. 603 710 604, tkdfm.taekwondo.cz

korejské bojové umění sebeobrany 
vyučují držitelé černých pásů a medailisté ME a MS

Po a Pá 18.30: Závodní tým, sportovní třídy
St 17.00 a Pá 15.30: Sk. C (děti ZŠ)

Po, Út, St, Čt a Pá: Sk. A, B, D (dospělí ZÁJEMCI)
NÁBOR DOSPĚLÝCH – UČÍME SEBEOBRANU!!!

Také aerobic se dere na výsluní

BARBORA BUDINSKÁ: Bronzová 
na republikové soutěži.

Foto: Archiv TJ VP

Víceúčelová sportovní hala
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Bruslařský klub Frýdek-
-Místek ve spolupráci s 
městem, které ze Sportovního 
fondu uvolnilo finanční pro-
středky na pokrytí pronájmu 
ledové plochy ve víceúčelové 
sportovní hale, vybídl na Ště-
pána všechny, kteří už měli 
sezení před televizí dost, aby 
si trochu protáhli kosti.

Sportovní akce byla určena 
frýdecko-místeckým dětem a 
mládeži, kteří si mohli v průbě-
hu odpoledne volně zabruslit a 
zúčastnit se soutěží na ledě. 
Ve dvě hodiny po obědě byl 
led vyhrazen dětem do desíti 
let, které si samy nebo v do-
provodu rodičů mohly volně 
zabruslit a zapojit se také do 
dovednostních soutěží se slad-
kou odměnou. Malí bruslaři po-

Město na Štěpána vybídlo k bruslení
rovnávali svůj um při slalomu, 
ve střelbě na branku, v přená-
šení míčku na lžičce, ve střelbě 
na koš za jízdy, v podlézání a 
těm nejmenším stačilo chytat 
rybičky na udici. „Této části 
programu se zúčastnilo přes 
sto dětí, pak sváteční odpoled-
ne zpestřila krasobruslařská 
exhibice úspěšných medailistů 
z Mistrovství České republiky 
v kategorii seniorů a juniorů i 
nejlepších závodníků z Morav-
skoslezského kraje,“ uvedl za 

pořadatele Milan Brzý. 
V exhibici, kterou si nene-

chala ujít ani starostka města 
Eva Richtrová a která nabídla 
zajímavý průřez věkovými ka-
tegoriemi, se představily i dvě 
domácí zástupkyně – sedmiletá 
Terezie Šostá a o rok starší 
Blanka Hünerová, vedle repre-
zentantů LR Cosmetic Ostrava, 
KK Orlová, HC Oceláři Třinec a 
SKK Havířov. Podvečer pak patřil 
teenagerům, kteří si rovněž přišli 
zařádit v hojném počtu.         (pp)

Beskydský ledňáček (22. - 23. ledna) – 1. ročník 
soutěže v krasobruslení zařazené do Českého poháru 
a Poháru Českého krasobruslařského svazu („poháry“ 
probíhají během celé sezóny a jsou kvalifikací na Mis-
trovství České republiky)

- soutěže proběhnou ve všech žákovských sólových katego-
riích (6-7, 7-8, 8-10, 10-12 a 12-14 let)

Mladý bruslařský klub má skvělý realizační tým

Bruslařský klub Frýdek-
-Místek vznikl 6. května 2002, 
kdy byla na ustavující valné 
hromadě občanského sdružení 
založena nová tradice sportov-
ního odvětví krasobruslení ve 
Frýdku-Místku. Ve městě neby-
lo na co navázat, začínalo se od 
nuly, ale protože se vytvořil vý-
borný realizační tým, dají se za 
pár let očekávat první výsledky 
práce s mládeží.

V první, přípravné fázi (květen, 
červen 2002) bylo do činnosti 
klubu zapojeno 26 dětí. Informace 
o vzniku nového klubu se rychle 
roznesla městem i okolím a na 
počátku zimní sezóny v září 2002 
začalo na tréninky docházet přes 
50 dětí ve věku od 3 do 10 let. 
Později se počet dětí pravidelně 
trénujících ustálil na hranici 45, 
přičemž některé děti postupně 
končily a nové přicházely. 

„Po dvou úvodních sezónách 
2002/2003 a 2003/2004, kdy byla 
činnost klubu masovou záležitostí 
a byla zaměřena na výuku základů 
bruslení, vzniklo malé závodní druž-
stvo, které se postupně zapojuje do 
závodní činnosti v rámci Českého 
krasobruslařského svazu, jehož je 
klub členem,“ vysvětluje trenér a 
manažer klubu Milan Brzý.

Dnes je tedy činnost klubu 
zaměřena na výuku bruslení dětí 
předškolního věku (4-6 let) a vý-
konnostní sport krasobruslení, ve 
kterém pokračují pohybově nadané 
dětí školního věku. Vzhledem k 
náročnosti sportovního odvětví kra-

sobruslení děti absolvují přípravu 
v tělocvičnách, která je zaměřena 
velmi všestranně, a získávají tak 
v útlém věku dovednosti, které 
mohou později využít v kterémkoli 
sportovním odvětví. Příprava „na 
suchu“ sestává ze všeobecné a 
speciální pohybové přípravy, z 
gymnastiky, od 6 let pak z baletní 
průpravy a aerobiku. „V dalších 
letech plánujeme zařazení atletické 
přípravy, psychologické přípravy 
a v neposlední řadě rehabilitace. 
Současní závodníci ve věku 6–8 let 
absolvují povinně funkční vyšetření 
u sportovního lékaře a výsledky 
ukazují na dobrou připravenost ma-
lých borčíků,“ doplnil Milan Brzý.

Tréninkový proces na ledě 
probíhá v sezóně od počátku srpna 
do konce března v rozsahu 3–5 
tréninkových jednotek, přičemž pří-
pravka předškolního věku potřebuje 
trénovat dva až čtyřikrát v týdnu 
a závodníci minimálně pětkrát v 
týdnu. Žákovské kategorie ve věku 
10-12 let by měly trénovat na ledě 
alespoň osmkrát týdně. „Společně 
s tréninky na suchu to představuje 
značnou zátěž nejen pro děti, ale 
také pro jejich rodiče, kteří musí 
obětovat hodně svého volného 
času. Mnohdy se stává, že právě 
rodiče nejsou schopni a ochotni 
takovou zátěž snést a své děti 
raději přihlásí na jiné, méně náročné 
koníčky,“ posteskl si Milan Brzý, 
který si ale jinak nemůže rodiče 
vynachválit, protože právě na nich 
byl postaven rozjezd klubu, kterému 
se podařilo vybudovat velmi kvalitní 
realizační tým se zkušenými trenéry 
a zapojovat do krasobruslařského 
dění stále více místních lidí. Frýdek-
-Místek se tak dnes může pochlubit 
fungujícím klubem a ještě zvýraznit 
pozici severní Moravy v tomto spor-
tovním odvětví. V kraji totiž působí 
hned 12 klubů, což je asi pětina z 
celé republiky. „V minulosti se v této 
aglomeraci haly provozovaly prak-
ticky v každém městě, ve zbytku 
republiky spíše jen v těch větších,“ 
vysvětluje Milan Brzý, olympionik a 
mistr republiky v tanečních párech 
ve všech kategoriích od žáků až po 
seniory. S Ivanou Střondalovou při 

debutu v roce 1990 obsadil na ME 
9. místo, a na světě byl v témže roce 
jedenáctý. Celkem se na mistrovství 
Evropy podíval čtyřikrát a na mis-
trovství světa startoval třikrát. Bron-
zový kov získal na Světové zimní 
univerziádě. Manželka šéftrenéra 
Monika Brzá se pro změnu může 
pochlubit titulem - mistryně repub-
liky v synchronizovaném bruslení, 
což je specifická krasobruslařská 
týmová disciplína. Byla sice só-
listkou a už v žákovském věku 

uměla vystřihnout dva trojité skoky, 
zdravotní problémy však nedovolily 
její kariéru rozvinout. Manželský 
pár doplňují na trenérských postech 
Veronika Kvapilová a Věra Roško-
vá a osloveni byli i místní trenéři, 
kteří se podílí na suché přípravě. 
Gymnastiku vede Jana Mašínová, 
všeobecnou pohybovou přípravu 
Věra Kvarčáková, baletní průpravu 
Vladimír Kaleta a aerobic Micha-
ela Vařeková. Ti všichni věří, že 
finančně značně náročný sport ve 

Frýdku-Místku zakoření a přinese i 
ovoce v podobě výsledků. „Chceme 
krasobruslení dělat profesionálně 
– ta naše práce se za pár let zúročí. 
Když jsme to dokázali ve své době 
my, proč by to nešlo nyní. Snažíme 
se pracovat stejně poctivě a pokusit 
se o něco podobného,“ věří ve své 
nástupce Milan Brzý. Město v pro-
sinci uvolnilo bruslařskému klubu 
130 tisíc korun na částečné pokrytí 
provozních nákladů.

Text a foto: Petr Pavelka
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Pozor na platnost
Nejdůležitější budou zřejmě informace o skončení platnosti 

dosavadních občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů. Dle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., budou státní občané 
České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů vydaných

- do 31. prosince 1994 nejpozději do 31. prosince 2005
- do 31. prosince 1996 nejpozději do 31. prosince 2006
- do 31. prosince 1998 nejpozději do 31. prosince 2007
- do 31. prosince 2003 nejpozději do 31. prosince 2008
s tím, že žádost bude vždy nutné podat nejpozději do 

30. listopadu daného roku.

Poplatky se mění
Od 16. ledna 2005 dojde ke změně některých správních 

poplatků, a to:
- za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškoze-

ný, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neo-
právněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu 
na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných úda-
jů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana bude činit správní 
poplatek 100,- Kč (pozn. - vydání nového občanského průkazu z 
důvodu skončení platnosti je stále bez poplatku)

- za vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou zapla-
títe 200,- Kč

- za vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou obča-
nům mladším 15 let 50,- Kč

- za vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny (typ 
„blesk“) 600,- Kč (pozn. - jednotný poplatek pro děti i dospělé)

- za vydání cestovního průkazu bude činit správní po-
platek 200,- Kč.

Další změny
Další změny v zákonech č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech, resp. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, jsou 
účinné již od 1. ledna 2005; jedná se o následující oblasti:

- je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanské-
ho průkazu a cestovního dokladu bez souhlasu občana

- mezi druhy cestovních dokladů přibyl náhradní cestovní 
doklad Evropské unie, který se vydává v případě, že občan Ev-
ropské unie cestovní doklady ztratí nebo je mu odcizen na území 
státu, kde se právě nachází, a v tomto státě není zastupitelský 
úřad jeho země; náhradní cestovní doklad Evropské unie mu 
vydává zastupitelský úřad jiného státu Evropské unie. 

- do občanského průkazu lze zapsat dítě do nabytí zle-
tilosti, tj. 18 let

- do cestovního dokladu lze zapsat dítě pouze do 15 let, a to 
pouze v případě, kdy toto dítě je státním občanem České republiky

- do občanského průkazu i cestovního dokladu lze zapsat 
všechny požadované akademické tituly a vědecké hodnosti 
a označení „docent“ nebo „profesor“

- do občanského průkazu lze nyní zapsat také manžela(ku) a 
dítě, kterým nebylo přiděleno rodné číslo, jedná se o cizince

- žádost o vydání obou dokladů lze i nadále podat na kterémkoliv 
matričním úřadě nebo úřadě obce s rozšířenou působností, tam lze 
také nově oba vyhotovené doklady převzít

- při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen pro-
kázat státní občanství České republiky, tzn. že musí předložit 
občanský průkaz, cestovní doklad nebo osvědčení, popřípadě 
potvrzení o státním občanství České republiky; má-li být tedy 
vydán cestovní pas dítěti, bude rodič povinen předložit zmíněné 
osvědčení o státním občanství ČR (bližší informace Vám sdělí 
zaměstnanci oddělení matriky Městského úřadu Frýdek-Místek 
na tel. čísle 558 609 450)

- ohlášením ztráty nebo ohlášením odcizení cestovního 
dokladu platnost tohoto dokladu skončí, a to i v případě, že by 
cestovní doklad byl nalezen.

Dále bychom Vás rádi upozornili na vyplňování žádosti 

Změny v oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů
Vážení občané,
jelikož v současné době dochází v oblasti občanských 

průkazů a cestovních dokladů k několika legislativním změ-
nám, rádi bychom Vás s některými z nich seznámili.

ZKONTROLUJTE DOKLADY!: Pozor na platnost některých průkazů.                                              Foto: Petr Pavelka

v položce podpis držitele (jedná se o oranžový rámeček 
vedle fotografie) - u občanského průkazu se podpisem 
rozumí písemné vyjádření jména i příjmení, popřípadě 
pouze příjmení, u cestovního dokladu se podpisem rozumí 
písemné vyjádření jména i příjmení (správně je např. Jan 
Novák, nesprávně např.  J. Novák, Ing. Jan Novák, Ing. J. 
Novák, Csc. nebo Honzík Novák).

Možné přestupky
Na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů vznikají 

také přestupky (dle zákona č. 328/1999 Sb.), za které lze nově 
uložit pokutu do výše 10 000,- Kč. 

Fyzická osoba se dle § 16a dopustí přestupku tím, že:
a) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, 

odcizením,  poškozením, zničením nebo zneužitím
b) nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 

pracovních dnů
- po uplynutí doby platnosti v OP vyznačené
- po ohlášení ztráty nebo odcizení
- po obdržení oddacího listu
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
- po obdržení úmrtního listu manžela
- po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, 

popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
- po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy naby-

lo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občano-

vi omezena způsobilost k právním úkonům
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi 

uložen trest zákazu pobytu
c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení 

nebo zneužití občanského průkazu
e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občan-

ském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o 
změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů 
zapisovaných do občanských průkazů

f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu 

svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský 

průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
i) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebe-

re občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek
j) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana 
k) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů 

ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
Přestupky na úseku cestovních dokladů (dle zákona č. 

Ve městě Frýdek-Místek je o 
občanský průkaz i cestovní doklad 
možné požádat - a rovněž si jej i 
vyzvednout - na dvou místech v 
budovách Městského úřadu Frý-
dek-Místek, a to na přepážkových 
pracovištích ve 2. NP v budově 
Palackého 115 (bývalá „nová 
přístavba“ okresního úřadu) a v 
kanceláři č. 219 ve 2. NP v budově 
Radniční 1148 v úředních hodinách, 
které jsou stanoveny takto:
pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin

329/1999 Sb.):
Fyzická osoba se dle § 34a dopustí 

přestupku tím, že:
a) poruší povinnost chránit cestovní 

doklad před ztrátou, odcizením, poškoze-
ním, zničením nebo zneužitím

b) neoprávněně provede zápis, změ-
nu nebo opravu v cestovním dokladu

c) se úmyslně vyhne nebo se odmít-
ne podrobit kontrole cestovních dokladů 
při překračování státních hranic ČR na 
hraničním přechodu

d) při opuštění území ČR neo-
právněně překročí státní hranice bez 
platného cestovního dokladu

e) neprodleně neohlásí poškození, 
zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití 
cestovního dokladu

f) neodevzdá neplatný cestovní 
doklad nebo cestovní doklad, který je 
zaplněn záznamy

g) neodevzdá cestovní doklad v 
případě ohlášení jeho ztráty nebo 
odcizení, pokud jej poté nalezne nebo 
získá zpět jiným způsobem

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo 
zneužije cestovní doklad

i) poskytne nebo přijme cestovní doklad 
jako zástavu nebo odebere cestovní doklad 
při vstupu do objektu nebo na pozemek

j) pořídí kopii cestovního dokladu a 
neprokáže souhlas občana.
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Frýdek-Místek je město, ve 
kterém žije přes šedesát tisíc 
obyvatel. Jelikož se jedná o 
obec z rozšířenou působností, 
ve které sídlí spousta úřadů, in-
stitucí a škol, denně zde přijíždí 
několik tisíc lidí za vzděláním, 
jednáním, ale také za prací, 
nákupy či zábavou.

Obyvatelé a návštěvníci města 
Frýdek-Místek dnes využívají v 
rámci systému hromadné dopravy 
služeb technicky zastaralého a z 
hlediska bezpečnosti dopravy ne-
vhodně umístěného autobusového 
nádraží v městské části Místek. 

„Toto autobusové nádraží 
těsně přiléhá k hlavní dopravní 
tepně Moravskoslezského kraje 
silnici I/48, která prochází městem 
Frýdek-Místek jako ulice Hlavní. 
S tím souvisejí také bezpečnost-
ní rizika vznikající při provozu 
tohoto autobusového nádraží,“ 
říká Miroslav Hronovský, vedoucí 
odboru dopravy. V současné době 
je vjezd a výjezd z tohoto nádraží 
na ulici Hlavní zajištěn křižovatkou 
se světelnou signalizací, která 
je v provozu v době největšího 
dopravního vytížení. Toto řešení 
je při stávajícím provozu na au-
tobusovém nádraží nevyhovující. 
Denně do něj zajíždí 634 autobusů 
příměstské dopravy a 362 autobu-
sů MHD a naopak z nádraží vyjíždí  
663 autobusů příměstské dopravy 
a 362 autobusů MHD. Při denním 
průjezdu 30 000 automobilů bě-
hem 24 hodin ulicí Hlavní dochází 
ke značnému snížení bezpečnosti 
a plynulosti dopravy ve městě. 
„Nemožnost plynulého příjezdu a 
odjezdu autobusů z autobusové-
ho nádraží má také za následek 
zvýšené emise výfukových plynů 
a zvýšenou spotřebu pohonných 
hmot autobusů a všech doprav-
ních prostředků projíždějících touto 
lokalitou,“ upozorňuje Hronovský. 

Provoz na autobusovém ná-
draží svou hlučností ovlivňuje také 
kvalitu života obyvatel bydlících 
v nedalekých panelových do-
mech. Zastaralé a až nedůstojné 
zázemí, které nádraží nabízí, je 

Připravuje se výstavba nového autobusového nádraží ve Frýdku-Místku

nevyhovující jak pro cestující, tak 
i pro provozovatele hromadné 
dopravy. Chybí vhodná odstavná 
stání autobusů, nyní je nutno s 
rizikem couvat bez zajištění, a 
jsou zde  i nevyhovující nástupní 
místa linkové dopravy. „Velikost 
stávajícího nádraží neumožňuje 
provedení takových stavebních 
úprav, aby uspořádání autobuso-
vého nádraží vyhovovalo platným 
normám, bezpečnosti, intenzitě 
dopravy a počtu odbavených ces-
tujících, jeho rozvoj a tím pádem 
ani výrazné zlepšení služeb. Velké 
komplikace pak působí zejména 
handicapovaným osobám. V 
současné době přitom autobusové 
nádraží odbaví průměrně 156 000 
cestujících měsíčně, to je skoro 
dva miliony lidí ročně, a to ještě vy-
cházíme z údajů pouze od jednoho 
dopravce - ČSAD Frýdek-Místek,“ 
vysvětluje místostarosta Miro-
slav Dokoupil, proč se město 
výstavbou nového autobusové 
stanoviště zabývá.

O Poříčí se uvažuje dlouho
Po roce 1992, kdy se začal 

tvořit územní plán města, byly 
vyhodnoceny všechny zvažované 
varianty a do konceptu územního 
plánu (dále jen „ÚPN“) bylo 
navrženo jako vyhodnocené 
nejvhodnější umístění v prostoru 
Poříčí, v přímé návaznosti na 
vlakové nádraží. „Cílem bylo 
vytvořit prostor terminálu, kde by 
byly zastoupeny všechny druhy 
hromadné dopravy,“ sdělil Petr 
Šabrňák, vedoucí odboru územ-
ního a ekonomického rozvoje.

ÚPN byl schválen 26. 3. 1996, 
podrobnější zpracování následo-
valo při řešení, projednávání a 
schvalování územního plánu zóny 
Poříčí, který byl schválen 29. 9. 
1998, kdy byly možnosti umístění 
a velikost autobusového nádraží 
znovu prověřeny a projednány se 
zainteresovanými organizacemi, 
včetně vazby na vlakové nádraží. 

Nezávisle na schváleném 
územním plánu zóny Poříčí byly 
opakovaně prověřeny případné 

další možnosti umístění, např. 
před nádražím ČD, opakovaně se 
stejnými závěry (obtížnější příjezd, 
stísněné územní možnosti).

„Poloha, zapracovaná do 
územního plánu města, je 
optimální vzhledem k přímému 
napojení na ulici Hlavní prostřed-
nictvím stávající mimoúrovňové 
křižovatky. Vlastní propojení 
na nádraží ČD bylo od začátku 
uvažováno buď podchodem, 
umístěným v trase dnes realizo-
vané, nebo nadchodem – lávkou 
v prodloužení ulici Nádražní, 
která v plánu stále figuruje a její 
realizace je možná,“ vysvětluje 
další detaily Petr Šabrňák.

Oproti původním úvahám došlo 
v průběhu let ke změně koncepce 
Českých drah. Byla totiž opravena 
stávající výpravní budova oproti 
předpokládané výstavbě nové 
budovy na druhé straně kolejiště. 
„Tím budou výpravní budovy 
Českých drah a autobusového ná-
draží od sebe vzdálenější, ale díky 
vybudovanému podchodu pod tratí 
bude docházková vzdálenost v 
mezích normy,“ řekl místostarosta 
Miroslav Dokoupil.

Rada se rozhodla konat
Zhoršující se dopravně-

-bezpečnostní situace ve městě 
vedla Radu města Frýdku-Místku 
k rozhodnutí realizovat projekt 
vybudování nového autobusového 
nádraží. Tento projekt, který byl již 
v minulosti zahrnutý do územního 
plánu města, řeší nejen otázku 
zajištění plynulosti a bezpečnosti 
dopravy při průjezdu městem, ale 
je také řešením pro zlepšení kva-
lity služeb nabízených uživatelům 
hromadné dopravy, snižování emi-
sí v centru města a zpřístupnění 
hromadné dopravy handicapova-
ným spoluobčanům.

„Město nechalo v roce 2004 vy-
pracovat dokumentaci pro územní 
řízení, která zahrnuje předběžné 
vyčíslení investičních nákladů. Je-
likož se jedná o částku zhruba 67 
milionů korun, nemůže město tyto 
náklady pokrýt pouze z vlastních 
zdrojů, neboť by to znamenalo 
významné omezení dalších důle-
žitých investičních aktivit města,“ 
vysvětlil Jan Kaspřík, vedoucí 
investičního odboru.

Město Frýdek-Místek učinilo 
loni  v rámci přípravné fáze pro-
jektu několik zásadních kroků. 
Vyřešilo majetkové vztahy v 
lokalitě dotčené výstavbou nové-
ho autobusového nádraží. Část 
pozemků v této oblasti město již 
vlastnilo, část jich bylo za účelem 
realizace tohoto projektu převe-
deno z Pozemkového fondu ČR. 
Dotčené pozemky, které jsou ve 
vlastnictví Českých drah, a.s. a 
společnosti GICCO, a.s., bude 
město užívat na základě nájemní 
smlouvy. Obě tyto společnosti vy-
jádřily souhlas s realizací projektu 
na jejich pozemcích.

Možnosti financování 
projektu

V rámci Společného regio-
nálního operačního programu 
CZ.041.05 (SROP), priority 5.2 
„Regionální rozvoj infrastruk-
tury“, opatření 5.2.1 „Rozvoj 
dopravy v regionech“, podopat-
ření 5.2.1.2 „Rozvoj dopravní 
obslužnosti v regionech“, výzvy 
č. 02, oblast pomoci „Inteligentní 
dopravní systémy“ byla podána 
dne 29. 11. 2004 na Sekreta-

riát Regionální rady NUTS II 
Moravskoslezsko žádost na vý-
stavbu autobusového nádraží ve
Frýdku-Místku. Bylo požádáno 
o dotaci ve výši 75% uznatel-
ných nákladů, které činí celkem 
67.128.829,- Kč. Z toho vyplývá, 
že dotace ze strukturálních fondů 
činí 49.693.372,- Kč, vlastní 
zdroje činí 17.435.457,- Kč. 

Využití možnosti spolufinancová-
ní z grantového schématu SROP se 
jeví jako nejvýhodnější varianta.

Veškeré náklady spojené s 
přípravou projektu jsou hrazeny 
z rozpočtu města. Nicméně z 
výsledků ekonomické a zvláště 
pak finanční analýzy je zřejmé, 
že realizace projektu je vhodná 
pouze za předpokladu získání 
dotace ve výši 75 % uznatel-
ných nákladů projektu.

V souladu s termíny pro 
předkládání doplňujících dokladů 
k žádosti o dotaci zajišťuje inves-
tiční odbor města projektovou 
dokumentaci této akce. Doku-
mentace pro stavební povolení 
a případně, po rozhodnutí o re-
alizaci, pro zadání této veřejné 
zakázky bude zpracována do 
15. 2. 2005, stavební povolení s 
nabytím právní moci lze očekávat 
v termínu 31. 3. 2005. 

„Investorem a následně i 
vlastníkem autobusového nádraží 
bude město Frýdek-Místek, pro-
vozovatelem dopravce zajišťující 
městskou hromadnou dopravu ve 
městě, což je v současné době 
ČSAD Frýdek-Místek,“ řekl mís-
tostarosta Dokoupil.  

Moderněji a bezpečněji
Výstavbou nového autobusové-

ho nádraží bude zajištěno příznivé 
propojení autobusového a vlakové-
ho nádraží, bude zajištěn plynulejší 
provoz na ulici Hlavní, výjezdy a 
vjezdy na autobusové nádraží 
budou probíhat v prostoru mimoú-
rovňové křižovatky na ulici Hlavní 
bezkolizním způsobem. Tím dojde 
k výraznému zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti provozu ve městě a ke 
snížení emisí výfukových plynů a 
spotřeby pohonných hmot.

Nové autobusové nádraží 
nabídne nejen moderní zázemí v 
podobě nové nádražní budovy, 
ale také lepší řešení nástupních 
míst, které přispěje k bezpečnosti 
a  rychlejší orientaci cestujících v 
prostoru nádraží. Nádraží bude 
také lépe uspokojovat specifické 
potřeby handicapovaných spolu-
občanů.

„Autobusové nádraží nebude 
vystavěno tzv. „na zelené louce“, 
ale využije plochy, které dnes 
slouží jako depo Českých drah, 
a.s. Nedojde tedy k znehodnocení 
čisté lokality, ale k zlepšení este-
tického vzhledu této části města,“ 
uzavřel místostarosta Miroslav 
Dokoupil, který má na radnici na 
starosti investice.                 (pp)

DNEŠNÍ STANOVIŠTĚ: O víkendu vcelku klidné, ale přes týden je frekvence autobusů neúnosná. Foto: Petr Pavelka

BUDOUCÍ STANOVIŠTĚ?: Nové autobusové stanoviště se plánuje v 
návaznosti na vlakové nádraží ve Frýdku.                  Foto: Petr Pavelka

VOX POPULI
Vážení občané, zajímá 

nás i Váš názor na téma 
výstavby nového autobu-
sového stanoviště. Můžete 
jej zaslat na e-mail: pavel-
ka.petr@frydekmistek.cz
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Město Frýdek-Místek vyhlašuje
výběrové řízení na místo úředníka Městského úřadu Frýdek-Místek

Druh práce: státní stavební dohled a stavební technik
Místo výkonu práce: Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční 1148
Platová třída: 7 - 8
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-

cích územně samosprávných celků
2. min. středoškolské vzdělání, a to střední průmyslová škola sta-

vební nebo vysokoškolské vzdělání – stavební fakulta
3. občanská bezúhonnost doložena výpisem z evidence rejstříku 

trestů ne starší než 3 měsíce
4. znalost problematiky Správního řádu 71/1967 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a Stavebního zákona 50/1976 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů

Jiné požadavky:
Předpokládá se znalost: 
a) práce s PC (Word, Outlook, práce s Internetem)
b) řidičský průkaz B
c) zákon 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
d) osvědčení o odborné způsobilosti výhodou

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání dle bodu 2
- výpis z evidence rejstříku trestů dle bodu 3
- životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a o odbor-
ných znalostech a dovednostech

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 28. ledna 2005 
na adresu:
  Městský úřad Frýdek-Místek
  sekretariát tajemníka
  Radniční 1148
  738 22  Frýdek-Místek

Pozn.: Pokud zájemce nebude mít k dispozici výpis z evidence 
rejstříku trestů v termínu do 28. ledna 2005, postačí k  tomuto datu 
předložit písemnou žádost o poskytnutí tohoto dokumentu. Originál do-
kumentu bude dodatečně předložen při samotném výběrovém řízení.

listárna
Srdečně Vás zdravím a přeji 

hodně úspěchů ve Vaší další práci 
pro město a okolí.

Chci Vám poděkovat za Vaše 
úsilí a nelehkou práci, kterou 
vykonáváte. Velice se mi líbí ob-
chvat Dobré, aquapark na Olešné, 
vydlážděná obě náměstí a taky 
barevnost domů, jak na náměstí, 
tak i panelových.

Znám mnohá města, jak v 
Čechách, tak i na Slovensku, 
ale Frýdek-Místek je ojedinělý ve 
své kráse.

Bylo by velice dobré a prospěš-
né, kdyby každý občan přispěl k 
lepšímu bydlení ve městě, mladí 
tím, že nebudou ničit fasády domů 
a zdí, ničit lavičky, autobusové 
zastávky, tel. budky a jiné. Ti 
občané, kteří se věnují nějakým 
koníčkům, sběratelství nebo růz-
ným akcím, nemají čas se scházet 
v pochybných partách a ničit to, na 
co město a obyvatelé města vyna-
ložili nemalé prostředky.

Obracím se tímto na radu měs-
ta Frýdku-Místku s návrhem zřídit 
ve městě muzeum.

Mám ve své sbírce více jak 210 
fotoaparátů, mezi nimi jsou exem-
pláře, které jsou ojedinělé a staré 
skoro sto let. Zřízením muzea 
by se město Frýdek-Místek více 
zviditelnilo, přitáhlo více turistů, jak 
z Česka, tak i z ciziny.

Zároveň by to mnoho mladých 
lidí povzbudilo věnovat se nějaké-
mu koníčku. Druhou sbírkou pro 
muzeum by mohly být porceláno-
vé panenky, mám asi 50 ks. Bylo 
by vhodné najít objekt, který by se 
k tomuto účelu hodil, na náměstí 
nebo v jeho blízkosti. Na Hluboké 
ulici jsou rozestavěné základy 
(vedle Kauflandu), ve Frýdku je 
zchátralá stavba (vedle zámku), 
do které město vložilo nemalé 
prostředky, bývalá banka (naproti 
městskému úřadu), pivnice U 
Čecha (u kina Vlast).

Jsem přesvědčen o tom, že 
muzeum fotoaparátů a porcelá-
nových panenek by do našeho 
města přitáhlo další návštěvníky 
a taky finance.

S přátelským pozdravem
Jan Skaško

Občanské sdružení Psí 
útulek F-M

děkuje za projevenou pod-
poru a přeje všem spoluob-
čanům pohodový rok 2005.

odchycení psi
6.11.2004 Kříženec černobílý štěně (fena) – udán, třída T.G.Masaryka
7.11.2004 Pudl černý (pes) – udán, Střelniční
8.11.2004 Kříženec NO štěně (pes) – udán, Slezská
8.11.2004 Kříženec NO štěně (fena), Slezská
11.11.2004 Kříženec menší žíhaný (pes), Lidická
11.11.2004 Kříženec černý (pes), třída T.G.Masaryka
11.11.2004 Kříženec strakatý (fena) – udán, K Hájku
12.11.2004 Belgický ovčák (pes) – udán, Čs.armády
12.11.2004 Křížený jezevčík černý (pes) – udán, Lískovecká
15.11.2004 Kříženec černý štěně (fena), Jana Opletala
15.11.2004 Kříženec NO (fena)
17.11.2004 Kříženec černý štěně (fena), Čs.armády
18.11.2004 Pittbull (pes) – udán, nám. Svobody
20.11.2004 Kříženec černobílý štěně (fena) – udán, Střelniční
21.11.2004 Kříženec pasteveckého psa štěně (pes)
24.11.2004 Kříženec NO štěně (pes) – udán, Škarabelova
24.11.2004 Belgický ovčák (fena) – udán, Nad Lipinou
25.11.2004 Labrador černý (pes) – udán, třída T.G.Masaryka
25.11.2004 Kříženec černobílý štěně (pes) – udán, Frýdlantská
25.11.2004 Kříženec černobílý štěně (pes) – udán, Frýdlantská
25.11.2004 Kříženec bílorezavý (pes), J.Čapka
26.11.2004 Špic černobílý štěně (pes)
28.11.2004 Labrador černobílý (pes) – udán, Lipová
29.11.2004 Kříženec jezevčíka černý (pes)
30.11.2004 Kříženec NO (pes), Palkovická
2.12.2004 NO (fena), Slezská
2.12.2004 NO (pes), Slezská
2.12.2004 Kříženec rezavý (pes) – udán, Třanovského
2.12.2004 Kříženec pinče (fena) – udán
3.12.2004 Jezevčík rezavý – udán, 28. října
3.12.2004 Kříženec béžový (pes), Halkova
3.12.2004 Kříženec černobílý štěně (pes), Třanovského
4.12.2004 Kříženec černobílý (pes), Beskydská
5.12.2004 Jezevčík rezavý (pes) – udán, J.Trnky
8.12.2004 NO (fena) – udán 
9.12.2004 Kříženec bílý (pes) – udán, Malé nám.
9.12.2004 NO (fena) – udán, Příborská
10.12.2004 Kříženec knírače (fena), Nad Mostárnou
10.12.2004 Kříženec šedý štěně (fena) – udán, Nad Mostárnou
10.12.2004 Kříženec černý štěně (fena), Nad Mostárnou
10.12.2004 Kříženec černý štěně (fena), Nad Mostárnou
10.12.2004 Kříženec šedý štěně (fena) – udán, Nad Mostárnou
10.12.2004 Kříženec černý štěně (fena), Nad Mostárnou
11.12.2004 Staffordteriér černobílý (fena) 
11.12.2004 Kříženec staffordteriéra černý (pes) 
11.12.2004 Kříženec černý střední (pes) – utracen 
13.12.2004 NO (fena), Nádražní
16.12.2004 Kříženec malý černý (pes) – udán, Pionýrů
16.12.2004 Kříženec hnědý střední (pes) 
18.12.2004 Kříženec hnědý (pes) – utracen 
20.12.2004 Pudl černý (fena) – udán, Jiřího z Poděbrad
20.12.2004 Stafford teriér rezavý (fena), Pavlíkova
22.12.2004 Kříženec hnědý štěně (pes), Slezská
28.12.2004 300/04/MP Kříženec trikolór štěně (fena) – udán, Pekařská
29.12.2004 301/04/MP Afghánský chrt tmavý (pes) – udán, Slezská
30.12.2004 303/04/MP NO (pes) – udán  
30.12.2004 302/04/MP Erdelteriér (pes) – udán, Fügnerova
31.12.2004 304/04/MP Zlatý retrívr (pes) – udán 
3.1.2005 001/05/MP Dalmatin (pes), Slezská
3.1.2005 002/05/MP NO (pes), J.Haška

Frýdecká skládka
Ve Zpravodaji rady města Frýdku-Místku budete pravidelně nacházet 

informace z oblasti nakládání s odpady. 

Vánoční stromek je taky odpad
Frýdecká skládka, a.s. bude jako každý rok, tak i letos, svážet vánoční 

stromky z našeho města. 
Žádáme občany, aby odkládali vánoční stromky ke svozovým nádo-

bám na komunální odpad. 
Tyto stromky budou odvezeny na kompostárnu společnosti Frýdec-

ká skládka, a.s. v Bruzovicích, kde budou naštěpkovány a dále použity 
do kompostu. 

Důležitá telefonní čísla na Frýdeckou skládku, a.s. :
Dispečink - odvoz popelnic, kontejnerů a nádob na separovaný sběr, 

odvoz velkoobjemových kontejnerů, ostatní přeprava a doprava - 558 623 
546, 558 627 046

Separovaný sběr - 558 652 111
Mobilní sběrna nebezpečných odpadů na parkovištích - 558 627 047, 

558 636 251 
Sběrný dvůr nebezpečných odpadů v Pánských Nových Dvorech - 558 

627 047, 623 546 kl. 205
Kompostárna v Bruzovicích - 736 770 814
Skládka odpadů v Pánských Nových Dvorech - 558 633 234 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových
složek komunálního odpadu ve městě

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu 
je zajištěn pomocí mobilní sběrny, která parkuje vždy v úterý, středu a 
čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin na vybraných parkovištích. Pracovníci 
Frýdecké skládky a.s., odeberou od občanů města Frýdek–Místek bez-
platně přinesené nebezpečné, ale i  velkoobjemové odpady. 

Nebezpečné odpady
- mazací a motorové oleje,

- olejové filtry, televizory, obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, mražáky, sporáky, pračky, 
- použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, 
- zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie a monočlánky, 
- zářivky a výbojky, prošlé a nepotřebné léky
Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce
V lednu je možno tyto odpady odevzdat ještě na těchto místech:
parkoviště u kina P. Bezruče, Místek: 25.1. - 27.1.
naproti zastávce Na Veselé, Frýdek: 18.1. - 20.1.
V únoru pak na těchto stanovištích:
parkoviště u kina P. Bezruče, Místek: 22.2. - 24.2.
parkoviště u krytého bazénu, Místek: 1.2. - 3.2.
parkoviště u Mariánského kostela, Frýdek: 8.2. - 10. 2.
parkoviště naproti zastávky na Veselé, Frýdek: 15.2. - 17.2.
Se svými náměty a připomínkami se můžete obrátit na Frýdeckou 

skládku, a.s.
Tel.: 558 627 047, 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a země-

dělství, Palackého 115
Tel.: 558 609 489 

VOX POPULI
Vážení občané, zajímá 

nás i Váš názor na myšlen-
ku zřízení nového muzea 
podle nápadu pana Skaška. 
Můžete jej zaslat na e-mail: 
pavelka.petr@frydekmis-
tek.cz
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stalo se před rokem

Romanticky zasněžené město 
uvítalo nový rok 2004. Od 1. ledna 
si mohou návštěvníci Národního 
domu prohlédnout na chodbách 
tvorbu tří fotografů – Arnošta Ča-
ply, Jaroslava Kupčáka a Michala 

Loni touto dobou bylo město romanticky zasněženéLoni touto dobou bylo město romanticky zasněžené

V DOBROVOLNICKÉM CENTRU: Aktivity ADRY provází podpora radnice, takže na slavnostním otevření nechyběla 
starostka města Eva Richtrová (vpravo), místostarosta Ivan Vrba či vedoucí odboru školství Ilona Nowaková (oba vlevo).

Foto: Petr Pavelka

GALAVEČER KULTURISTIKY A FITNESS: Akci moderoval Pavel Poulíček.                         Foto: Petr Pavelka

Město má ze zákona po-
vinnost vést kroniku obce 
a uchovávat tak historii pro 
další generace. Rozšířením 
zpravodaje máme možnost 
některé historické okamžiky 
připomínat.

Vydáme se na několik prochá-
zek historií Frýdku-Místku, a to 
konkrétně do období památného 
roku 1945, kdy v květnu na zá-
kladě bezpodmínečné kapitulace 
musela německá vojska zastavit 
boje a složit zbraně.

Než si však připomeneme 
jubilejní 60. výročí osvobození 
naší vlasti od německého ve-
třelce, podívejme se do kroniky 
Frýdku-Místku jako do cenného 
pramene informací.  

Když v březnu 1939 byl 
zřízen Protektorát Čechy a Mo-
rava, české kroniky musely být 
povinně odevzdány na okresní 
hejtmanství. Přesto se ve většině 
obcí našli lidé, kteří vedli tajně 
záznamy o různých událostech. 
Ty byly  po osvobození dodateč-
ně do kronik vepsány.  

Na hejtmanství byly odevzdány 
často jen narychlo zpracované 
kroniky s několika popsanými 
stránkami. Tak tomu bylo i v přípa-
dě původní kroniky Frýdku, kterou 
se podařilo před Němci ukrýt. Rov-
něž Místečané odevzdali kroniku, 
v níž bylo jen jedenáct stránek 
záznamů. Tuto kroniku použil 
nadučitel Alois Sponder, když 
od strany 13 začal psát kroniku 

Frýdek-Místek v roce osvobození (1.) 
města Místku v únoru 1940 poté, 
co byl pověřen vedením městské 
kroniky vládním komisařem města 
Místek Rudolfem Chwostkem. O 
sobě sděluje, že se v tomto městě 
zdržuje více než 45 let a dlouhý 
čas se zabývá bádáním historie 
druhého domova. Úkol považuje 
za příležitost sdělovat historii v 
protikladu k předposlednímu kro-
nikáři Františku Linhartovi, jenž 
ve své pamětní knize o Místku 
nezapře duch Matice místecké, 
která ho svého času jmenovala  
profesorem českého gymnázia. 
„Chci se pokusit napraviti, co 
doposud bylo o Němcích, asi 
úmyslně, uvedeným pisatelem 
zamlčeno,“ sděluje své mínění o 
významném badateli a českém 
buditeli Františku Linhartovi.

Záznamy německého kronikáře 
Spondera končí prosincem 1942. 
Kronika byla zřejmě ihned pře-
dána archivu, a proto zde zůstala 
uchována i přesto, že nacisté před 
osvobozením v roce 1945 ničili 
veškeré písemnosti. Kronikář se 
vrací k nejstarší historii města 
včetně období vzniku samostat-
ného československého státu. 
Život v protektorátu zachytil po-
hledem na místní události souvi-
sející často s činností německých 
formací a složek ve městě, po-
pisuje i různá válečná opatření, 
ale jen málo píše o protičeských 
opatřeních a persekucích. 

Po sloučení Frýdku a Místku 
v jeden celek v roce 1943 nebyl 

kronikář nacisty ustaven. 
Převážnou část záznamů pro 

kroniku města Frýdku-Místku z 
období  let 1938 až 1953 zpra-
coval odborný učitel Emil Kon-
vička. Také o roce osvobození, 
jemuž bude věnována pozornost 
v příštím pokračování, píše Emil 
Konvička do kroniky dodatečně z 
tajně pořízených zpráv, dokladů a 
vzpomínek přímých účastníků, kte-
ří v našem městě prožili fašistickou 
okupaci i válečné utrpení. 

Anna Nováková, kronikářka

Popielucha.  5. ledna zazněla v 
podvečer v chrámu Navštívení 
Panny Marie Vánoční mše od 
J. J. Ryby v podání Lašského 
smíšeného pěveckého sboru 
Baška. 6. ledna v muzejní učebně 

na Zámecké ulici byla zahájena 
výstava  Josefa Langa, který 
se v tento den dožívá životního 
jubilea 80 let. 8. ledna se konal 
pohřeb v bazilice minor ThLic., 
PhDr., Mgr. pátera Libora Kovala, 

autora básně Frýdecká madona.  
Ve dnech 8. – 11. ledna se konal 
již potřinácté veletrh cestovního 
ruchu REGIONTOUR 2004 Brno. 
Sport, turistiku i ubytování a 
zajímavosti  Beskyd prezentovali 
zástupci všech tří republik – ČR, 
Polska i Slovenska. 12. ledna 
zahájila ředitelka Vyšší odborné 
školy Goodwill Ing. Tkáčová v 
prostorách školy výstavu výtvar-
níka Martina Pawery. Tvorbu 
jubilujícího padesátiletého autora 
přiblížil PhDr. Bogar. 13. ledna 
zpěvák Pavel Novák pokřtil v kině 
P. Bezruče u příležitosti svého 
nového hudebního programu pro 
děti „cédéčko“ s názvem Zpívej-
me si, zpívejme, jehož autorkou 
je paní Jaroslava Horáčková z 
Frýdku-Místku. Dvacet písniček 
nazpívalo osm dětských zpěváč-
ků v nahrávacím studiu Michala 
Smolana. 16. ledna v  Nové scéně 
Vlast byli vyhlášeni nejúspěšnější 
kulturisté ČR. Galavečerem, 
jehož součástí byla vystoupení 
nejlepších sportovců, provázeli 
Eva Soukupová a Pavel Poulíček. 
Ocenění putovala do Havířova, 
do Brna, do Přerova a do Ústí 
nad Labem, odkud přijel absolutní 
vítěz – úřadující mistr Evropy a 
vicemistr světa ve fitness Fran-
tišek Bartoš, zvolený nejlepším 
sportovcem Svazu kulturistiky a 
fitness ČR za sezonu 2003. Také 
o den později zde vládla příjemná 
atmosféra, když se tu sešlo osm-
náct dívek ve věku 13 – 15 let, 
aby se utkaly v základním kole 
soutěže Dívka roku 2004, kterou 
uspořádal Dům dětí a mládeže ve 
Frýdku-Místku. Vítězkou se stala 
Kristýna Kaňoková z Nošovic. 
Mezi postupujícími do semifinále 
v Havířově chyběla dívka z Frýd-
ku-Místku. 

19. ledna ve velké zasedací 
síni MěÚ za přítomnosti náměst-
kyně hejtmana Moravskoslez-
ského kraje PhDr.  Jaroslavy 
Wenigerové a vedoucí odboru 
ŠKMaT MěÚ ing. Ilony Nowakové 
předvedli studenti Čtyřletého a 

osmiletého gymnázia ve Frýdku-
-Místku skvělou připravenost na 
debatu o problému, zda světové 
velmoci měly v roce 1994 vojen-
sky zasáhnout na území Rwandy. 
Kroužek debatní ligy jako jedné 
z nových forem výuky českého 
jazyka a společenských věd však 
působí  na školách ojediněle. 
20. ledna se konala schůzka 
mezi vedením Nemocnice ve 
Frýdku-Místku, jejím primářským 
sborem a předsedy odborových 
organizací nemocnice s předsedy 
všech politických klubů Zastupi-
telstva města F-M a starostkou. 
Bylo odmítnuto provozování této 
nemocnice formou ekonomic-
kého pronájmu. 20. a 21. ledna 
se uskutečnily zápisy dětí do 
prvních tříd základních škol ve 
Frýdku-Místku. S představením 
Play Strindberg přijelo 21. do 
Vlasti Divadlo Ungelt. 22. ledna 
za účasti představitelů radnice 
bylo slavnostně otevřeno dobro-
volnické centrum v domě Nadace 
ADRA na Radniční ulici. V hotelu 
Centrum se uskutečnilo regionál-
ní kolo soutěže v čepování piva. 
26. ledna navštívil Frýdek-Místek 
ministr práce a sociálních věcí 
Zdeněk Škromach. V průmyslové 
zóně v Lískovci zahájila výstavbu 
závodu na výrobu plastových 
uzávěrů firma Viroplastic CZ. 
28. ledna se konalo ve velké 
zasedací síni MěÚ zasedání 
rozpočtového výboru Parlamentu 
ČR za přítomnosti poslance a 
člena rozpočtového výboru ing. 
Petra Rafaje. 29. ledna Muzeum 
Beskyd zvalo na zahájení výstavy 
Příroda jižní Afriky, jež přiblížila  
pestrý program dvouměsíční 
výpravy zoologů, kteří urazili přes 
16 000 km  Jihoafrickou republi-
kou a Namibií. Výtvarný obor ZUŠ 
se prezentoval v Galerii Krásno 
výstavou lastur, ulit a škeblí 
rozmanitých tvarů, barev i forem. 
30. ledna zvala Městská knihovna 
do Modrého salónku na poeticky 
laděný podvečer Pošli to dál.

Anna Nováková, kronikářka
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek

1) Objekt čp. 1753, J. Suka

- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 55,34 

m2 (V.NP)

- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)

- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)

- nebytové prostory o výměře 55,34 m2 (IV.NP)

- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)

- nebytové prostory o výměře 34,67 m2 (III.NP)

2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku

- nebytové prostory o výměře 14,36 m2

(I.NP - kanc.č. 19)

- nebytové prostory o výměře 34 m2

(suterén-dvojgaráž))

- nebytové prostory o výměře 26,5 m2 (I.NP)

- nebytové prostory o výměře 14,58 m2

(III.NP - kanc.č. 52)

- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

(III.NP - kanc.č. 53)

- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(IV.NP - kanc.č. 58)

- nebytové prostory o výměře 15,34 m2

(I.NP-kanc. č. 22)

- nebytové prostory o výměře 13,26 m2

(I.NP-kanc. č. 23)

- nebytové prostory o výměře 36,90 m2

(I.NP-kanc. č. 24)

- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(II.NP-kanc. č. 41)

- nebytové prostory o výměře 22,02 m2

(suterén-č.81)

3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací),

ul. Malý Koloredov  

- nebytové prostory o výměře 41,54 m2 (II.NP 

- kanc.č. 206)

- nebytové prostory o výměře 43 m2

(IV.NP – kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)

- nebytové prostory o výměře 55,4 m2

(V.NP - kanc.č. 509)

- nebytové prostory o výměře 43 m2

(V.NP – kanc. č. 506)

- nebytové prostory o výměře 20 m2

(V.NP – kanc. č. 503)

- nebytové prostory o výměře 45,17 m2

(III.NP – kanc. č. 307)

4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov  

- nebytové prostory o výměře 114,02 m2 

(I.NP-kanc. č. 17-25)

5) Objekt čp. 48, nám. Svobody

- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)

- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP)

- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)

- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)

6) Objekt čp. 131, ul. Palackého

- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)

- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

- nebytové prostory o výměře 25,62  m2 (II.NP)

7) Objekt – zastávka MHD, ul. Frýdlantská

- prodejna PNS nacházející se v přístřešku zastávky 

MHD o výměře 6,25 m2 

8) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky

- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

k.ú. Frýdek

1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.

- nebytový prostor o výměře 32 m2 (V.NP)

- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)

2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.

- nebytový prostor o výměře 7,85 m2 (II.NP)

- nebytové prostory o výměře 48,58 m2 (II.NP)

3) Objekt čp. 1312, ul. Míru

- nebytový prostor o výměře 49 m2

4) Objekt čp. 606, ul. Sadová

- nebytový prostor o výměře 18,4 m2 (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 18 m2 (IV.NP)

5) Objekt čp. 3031, ul. Hasičská

- nebytový prostor o výměře 16,70 m2

(suterén - garáž)

6) Objekt čp. 549, Růžový pahorek

- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)

7) Objekt čp. 1347, ul. Sokolská

- nebytový prostor o výměře 145 m2 (I.PP)

k.ú. Skalice 

1) Objekt čp. 61 (Kulturní dům)

- nebytové prostory o výměře 11,63 m2 (I.PP)

- nebytové prostory o výměře 10,5 m2 (I.PP)

- nebytové prostory o výměře 18,6 m2 (I.PP)

- nebytové prostory o výměře 17,33 m2 (I.PP)

- nebytové prostory o výměře 20,22 m2 (I.PP)

- nebytové prostory o výměře 19,04 m2 (II.NP)

- nebytové prostory o výměře 22,07 m2 (II.NP)

- nebytové prostory o výměře 114,21 m2 (II.NP)

- nebytové prostory o výměře 24,75 m2 (II.NP)

- nebytové prostory o výměře 40,6 m2 (III.NP)

- nebytové prostory o výměře 63,86 m2 (III.NP)

- nebytové prostory o výměře 129,33 m2 (III.NP)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zápis do 1. ročníku základních škol zřizovaných městem Frýdek-Mís-

tek, proběhne ve dnech 
1. 2. - 2. 2. 2005 (úterý, středa).

Přehled školských obvodů spádových škol
Seznam slouží k obecné orientaci, neboť některé ulice nebo jejich 

části nelze jednoznačně zařadit. Rodiče mají právo zapsat dítě do jakékoli 
školy, která má dostatečnou kapacitu.

Školský obvod spádových škol - ZŠ Frýdek-Místek, E. Krás-
nohorské  2254 a ZŠ Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 139
A. Staška, Bruzovská, ČSČK, Divišova, Dlouhá, Dr. Jánského, E. Krás-

nohorské, Fügnerova, Gajdošova, Gogolova, Jabloňová, H. Salichové, 
Habrová, Heydukova, Horní, Hutní, I. J. Pešiny, J. E. Purkyně, Javorová, 
J. Hakena, J. Haška, J. K. Tyla, J. Kaluse, J. Skupy, 2. května, K. Hájku, 
K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, Lubojackého, Míru, Mariánské nám., M. 
Magdonové, M. Švabinského, Na Aleji, Na Bažinách, Na Kopci, Na Stráni, 
Nad Lipinou, Nad Mostárnou, Na Podlesí, Nad Rybníkem, Nad Stadionem, 
Olbrachtova, P. Cingra, P. Jilemnického, Pod Školou, Pod Vodojemem, 
Puškinova, Resslova, Revoluční, Rokycanova, Růžový pahorek, Rybnická, 
S. K. Neumana, Skautská, Slunečná, Sokolská, Škarabelova, Tichá, Tols-
tého, Topolová, U Nemocnice, U Zavadilky, V. Vantucha, Zátiší.

Školský obvod spádové školy - ZŠ Frýdek-Místek,
T.G.Masaryka 454

Bruzovská, Cihelní, Dr. Vančury, Dolní, Horymírova, Farní, Hasičská, 
Hluboká, Husova, J. Hory, J. Švermy, J. Úprky, Jeronýmova, Jiráskova, 
Klicperova, K. Světlé, Mánesova, Na Půstkách, P. Holého, Radniční, 
Řeznická, Smetanova, T.G.Masaryka, Těšínská, Třanovského, Zámecké 
nám., Žižkova.

Školský obvod spádových škol ZŠ Frýdek-Místek, J. Čapka 
2555 a ZŠ Frýdek-Místek, J. z Poděbrad 3109

B. Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Hlavní třída J. 
Dobrovského, Kaštanová. J. Kavky, Jiřího z Poděbrad, Kpt. Nálepky, Kos-
tikovo nám., Krátká, Malá, Na Vyhlídce, Nádražní, Nár. mučedníků, Na 
Poříčí, Novodvorská, Nové Dvory - Hlíny, Nové Dvory - Kamenec, Nové 
Dvory - Podhůří, Nové Dvory - Vršavec, Okružní, O. Lysohorského, Pe-
kařská, Pod Zámečkem, Příkrá, Růžová Potoční, Přemyslovců, S. Tůmy, 
Sadová, Svatoplukova, Šeříková, T. G. Masaryka, Těšínská, Třešňová, V. 
Závady, Bavlnářská, Dr. Petra, J. Božana, J. Čapka, J. Mahena, Lipová, 
M. Alše, M. Chasáka, Na Veselé, Na Výsluní, Novodvorská, Panské Nové 
Dvory, Slezská, Slavíčkova, Staroměstská. 

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek,
tř. Čs. armády 570

Bahno-Štandl, Beskydská, Brožíkova, Březinova, B. Němcové, Čaj-
kovského, Československé armády, Dr. Vaculíka, Fibichova, Foerstrova, 
J. Trnky, Kollárova, Kolaříkova, Lidická, 

17. listopadu, M. Majerové, M. Pujmanové, Ondrášova, Ostravská, 
Piskořova, Pod Štandlem, Příborská, Raisova, V. Nezvala, Vrchlického.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400
Anenská, Antonínovo nám., Dvořákova, Erbenova, Farní nám., Hálko-

va, Hlavní tř., J. Lohrera, J. Opletala, J. V. Sládka, K. H. Máchy, Libušina, 
Malý Koloredov, Nám. Svobody, 8. pěšího pluku, Ostravská, Pionýrů, 
Pivovarská, Riegrova, Selská, Spořilov, Stará cesta, Štursova, Tržní, U 
Staré pošty, Vojanova, Wolkerova, Zahradní.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek,
Komenského čp. 402

Beskydská, Bezručova, B. Martinů, E. Destinové, Družstevní, F. Čejky, 
F. Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, Janáčkova, Jungmanova, J. Jabůr-
kové, J. Lady, 4. května, K Olešné, Komenského, Kvapilova, Květná, Les-
ní, Luční, M. Gorkého, Nad Potokem, Nad přehradou, Nerudova, Nová, 
Palkovická, Pavlíkova, Polní, Podpuklí, Příborská, R. Vaška, Svazarmov-
ská, Školská, V. Martínka, Zborovská, Zelená, Z. Štěpánka.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek,
1. máje 1700

Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, Beethovenova, Bezručova, Březová, Če-
lakovského, Družstevní, Frýdlantská, F. Šrámka, Gagarinova, J. Mysliveč-
ka, J. Suka, Ke Splavu, Křížkovského, 1. máje, Mozartova, Myslbekova, 
Na Konečné, Palackého, Pol. obětí, Stará Riviéra, Říční, 28. října, Sv. 
Čecha, Třebízského, V. Talicha.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek,
Lískovec, K Sedlištím 320

Tvoří místní část Lískovec.

Školský obvod spádové školy  ZŠ Frýdek-Místek, Skalice 192
Tvoří místní část Skalice.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek, Chlebovice, 
Pod Kabáticí 107

Tvoří tyto místní části: Chlebovice, Lysůvky a Zelinkovice

Zápis do prvního ročníku základní školy

Na odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy se množí 
dotazy: „Na kterou školu máme 
zapsat naši dceru? Která škola 
je nejlepší? Kde jsou nejlepší 
učitelé?“ Na takové otázky se 
nedá jednoznačně odpově-
dět. Odpověď nám nedají ani 
inspekční zprávy jednotlivých 
škol, které dělají odborníci v 
pedagogické oblasti.

Jistě však můžeme říci, že ve 
městě Frýdek-Místek není žádná 

Kterou školu vybrat pro prvňáčka?
špatná základní škola!

Školy mají své zaměření – ja-
zykové, přírodovědné, sportovní či 
jiné vzdělávání, práce v projektech 
nebo mezinárodních programech. 
Jako v každé profesi, máme 
učitele vynikající, ale i průměrné. 
V prvních třídách pracují vždy nej-
zkušenější a nejlepší učitelky.

Každé dítě vnímá školu jinak, 
důležitá je osobnost třídní učitelky 
a její přístup, kolektiv třídy a noví 
kamarádi, vztah rodiny ke škole a 

nezanedbatelná je kvalita stravy a 
činnost školní družiny.

Co doporučit, jak odpovědět?
Zapište dítě na nejbližší školu. 

Bude zde mít kamarády z okolí 
bydliště, bude docházet, nebo do-
jíždět jen na úměrnou vzdálenost 
a také Vy si můžete ověřovat svůj 
názor na školu v sousedství. Čas 
ukáže, splnily-li se Vaše před-
stavy nebo chcete pro dítě něco 
jiného a pak lze školu změnit.

Za OŠKMaT: Milan Thiel
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Koncem roku proběhla u 
příležitosti 10. ročníku Meziná-
rodního roku rodiny výtvarná 
soutěž pro děti na téma Já a 
rodina, vyhlášená odborem so-
ciálních služeb a zdravotnictví 
městského úřadu. Autoři těch 
nejlepších kreseb byli odměně-
ni výtvarnými potřebami.

Soutěž byla určena žákům 1. 
stupně základních škol, dětem 
z mateřských škol a speciálních 
škol a na stole porotců se sešlo 

Výtvarná soutěž Já a rodina
okolo stovky prací. Komise se 
s obtížným úkolem vyrovnávala 
dvoukolově a nakonec vyhlásila 
celkem 11 vítězných prací v růz-
ných kategoriích. Mimo kategorii 
základních škol, mateřských škol 
a speciálních škol byly uděleny 
také dvě zvláštní ceny – za ná-
pad (2. B třída, ZŠ J. Čapka) a za 
nejlépe propracované téma sou-
těže (Bohdana Nytrová, 1. ZŠ).

Speciální školy:
1. místo – Eva Kozlová, SŠ 

Naděje, 2. místo – Václav Gar-
ba, SŠ Pionýrů, 3. místo – Petra 
Mojžíšová SŠ Naděje.

Základní školy:
1. místo – Jakub Tala, 4. ZŠ, 

2. místo – Dominika Koflerová, 
ZŠ Lískovec, 3. místo Tomáš 
Meca, 7. ZŠ.

Mateřské školy:
1. místo –  Adéla Knězková, MŠ 

Mateřídouška, 2. místo – Erik Smí-
tal, MŠ Pohádka, 3. místo – Jana 
Pajurková, MŠ Mateřídouška.  (pp)

Konec roku je vždy důvo-
dem k bilancování. Pro dětský 
folklorní soubor Ostravička byl 
rok 2004 mimořádně náročný a 
také úspěšný. V Čs. rozhlasu 
se podařilo natočit nové CD, 
které navázalo na koncert 
„Jarní píseň na Lašsku“ a vydat 
propagační materiál pro potře-
by prezentace na domácích a 
zahraničních festivalech. 

Ostravička v roce 2004 repre-
zentovala na festivalu v ruském 
Volgogradu a jako „kulturní 
předvoj“ obnovení spolupráce 
měst v družebním Urjupinsku. Ná-
sledovalo pozvání na vystoupení 
při „Dnech německé jednoty“ v 
Zemském sněmu v Drážďanech, 
úspěšné absolvování domácí  
soutěže zpěváčků a konečné 3. 
místo Evy Ferencové v celostát-
ním finále ve Velkých Losinách, 
další zahraniční zájezdy, ale v 
neposlední řadě účast na mnoha 
domácích festivalech.

Vrcholem roku 2004 byla repre-
zentace ČR na 3. světové folkloriádě 
v Maďarsku, největší folklorní akci 
CIOFF za účasti 72 zemí, na kterou 
byla Ostravička delegována českou 

Ostravička chystá konkurz
sekcí CIOFF. Účast nejmladšího 
souboru byla vysoce hodnocena „za 
perfektně zvládnuté vystupování a  
prezentování pohybových, tanečních 
a pěveckých schopností“.

V roce 2005 chce Ostravička 
spolu se 4. ZŠ umožnit i dalším 
dětem rozvíjet hudební a pohybo-
vé nadání pod vedením zkušených 
pedagogů školy a Ostravičky.

Pro děti, které v září nastoupí 
do 1. třídy, pořádáme konkurz 
do 1. oddělení. 

Máte-li zájem, dostavte se dne 
18. 1. 2005  v 15.00  nebo 17. 00 
hod do „vily“ Ostravičky - F. Čejky 
405 (budova naproti školní družiny 
4. ZŠ). Cvičební úbor s sebou.

Případné podrobnější infor-
mace na tel: 775 11 88 73 (Mgr. 
Galina Fizerová)

Vybrané děti budou zařazeny do 
výběrové třídy 4. ZŠ s rozšířenou 
hudební a pohybovou výchovou, 
budou se plně podílet na činnosti 
souboru a absolvují 3x týdně nácvik 
v Ostravičce. Později budou absol-
vovat i četná vystoupení, soustře-
dění, zájezdy a ostatní doplňkové 
akce souboru doma i v zahraničí 
(viz www.ostravicka.cz).

poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat za finanční podporu Města Frý-

dek-Místek na připravovaný 11. Mezinárodní folklorní festival.
MUDr. Eva Geryková, ředitelka festivalu

Stává se již tradicí, že Go-
odwill - vyšší odborná škola 
ve Frýdku-Místku, připravuje 
ve spolupráci s Pobeskydským 
klubem přátel výtvarného umě-
ní v lednu výtvarnou lahůdku. 
Ta letošní je nazvána Inspirace 
a patří dílům Aleny Podzemné z 
Valašského Meziříčí. 

Autorka vystudovala na Ma-
sarykově univerzitě v Brně dějiny 
umění a aktivně se touto odbornou 
problematikou léta zabývá. Je 
autorkou řady článků a publikací. 
Vedle toho však již od mládí kreslí 
a maluje. Přesto na ní neplatí 
pomluva, že kunsthistorika dělá 
člověk, který se nedovedl výtvar-
ně prosadit. Zvlášť intenzivně se 
věnuje malbě a grafice od 70. let. 

Její výtvarné snažení nezůstalo na 
amatérské úrovni, ale poučena 
vlastní praxí i studiem vytváří 
osobitý výtvarný názor. Jeho 
základy jsou v realitě, kterou na 
výstavě přiblíží hlavně motivy z 
chorvatského pobřeží a krajinář-
ské motivy. Dostáváme se v nich 
od polohy syrového prožitku reality 
k polohám, které spějí ke stylizaci 
- zvláště poetizaci námětu, až zdů-
razní uchopení jeho podnětu jako 
lyrickou vzpomínku a reminiscenci 
na krajiny vlastního nitra. 

Druhou polohou - a překva-
pením - pro návštěvníky, jsou její 
inspirace gotickou šablonovou 
malbou. Dnes již dávno zapome-
nutá technika, která se přes různé 
použití „patron“ objevuje vzácně 

ještě v minulém století při malbách 
pokojů, inspirovala malířku, aby se 
pokusila ji znovu oživit a rozvinout 
její podoby v moderní podobě. Po-
divuhodné kreace, které vychází 
zase jak z reálné inspirace, ale 
dovedou upoutat i ve své duchovní 
podobě, jsou, jak potvrdily výstavy 
ve Valašském Meziříčí a jinde, 
originálním přínosem autorky. 
Věříme, že podtitul výstavy Inspi-
race Aleny Podzemné - Od gotiky 
po Jadran nejen naláká zvídavé 
přátele umění, ale i nadchne a pře-
kvapí nevěřící Tomáše. Výstava je 
otevřena denně mimo soboty a 
neděle od 9 do 15 hodin v budově 
B Vyšší odborné školy Goodwill, 
zastávka u nemocnice. Potrvá do 
31. ledna.        (kb)

Místecká galerie Krásno jako první 
autory nového roku představuje až do 
konce února Martina Byrtuse a Otmara 
Kantora, rodáky z Jablunkova. Prvně 
jmenovaný vystavuje své obrazy, druhý 
své dřevořezby.

Martin Byrtus pochází z Jablunkova, je 
mu 26 let. Malování ho zajímá již od dětství. 
Líbily se mu kresby Zdenka Buriana a snažil 
se ho kopírovat. Na vojně se malování začal 
věnovat více, až mu úplně „propadl“. Zkou-
šel to nejprve tužkou. Líbila se mu příroda a 
různé starověké stavby. Později přírodu za-
chycoval barvami. Nejprve temperou a pak 
olejem, u kterého zůstal dodnes. Zajímají ho 
díla starých mistrů, jejich technika míchání 
barev. Zkouší je kopírovat. Velice rád spor-
tuje a při svých výletech na kole a běžkách 
čerpá náměty pro své obrazy. Ale nejen 
přírodu můžeme vidět na jeho obrazech, 
nechybí zátiší, portréty, postavy, ztvárňuje 
také starou dřevěnou architekturu. I když je 
to samouk, oslovily jeho obrazy už spoustu 
lidí a dostaly se i do Anglie a Polska.

Otmar Kantor se narodil v roce 1960. 
Okolní příroda měla na něho velký vliv už od 
dětství. Kreslil v přírodě. Absolvoval lidovou 
školu umění v Jablunkově. Několik let praco-
val jako ovčák a tam začal vyřezávat různé 
figurky a artefakty. Řezba se mu stala koníč-
kem, prostřednictvím kterého se snaží spojit 
minulost s přítomností a být pokračovatelem 
řezbářských tradic.

Krásno patří dřevu i malbám 

DŘEVOŘEZBY: Autor – Otmar Kantor.             Foto: Petr Pavelka

Inspirace Aleny Podzemné 

IVAN KORČ: Fotograf Ivan Korč počátkem roku představil svůj po-
hled na to, jak má vypadat „pořádný“ kalendář s tématikou města 
Frýdek-Místek. Protože má smysl pro „velké“ projekty, představil 
v místeckém knihkupectví Librex velkoformátové fotografie, které 
mimo jiné prozradily, že největší „depku“ má zřejmě v prosinci a že 
za nejlepší čas pro opalování za komínem považuje červen.

Foto: Petr Pavelka
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NÁRODNÍ DŮM

21. ledna 2004 v 19.00 hodin – Nová 
scéna Vlast

Geraldine Aron
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
S láskou a pochopením věnováno všem 

nečekaně opuštěným. 
Všech sedmnáct rolí hraje Eliška Balzerová. 

Režie Jana Kališová.
Česká premiéra.
Předplatitelská skupina B
Objednávky přijímáme do 10.1. 2005
23. ledna 2004 v 15.00 hodin – Nová 

scéna Vlast
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Loutkové představení pro děti
24. ledna 2004 v 19.00 hodin – Nová 

scéna Vlast
Vladimír HRON
ABECEDA HVĚZD
Celovečerní zábavný program.
27. ledna 2004 v 19.00 hodin – Národní dům
5. koncert KPH a 4. koncert Cyklu 

pro mládež
BRASS BAND BRNO
Dirigent: Evžen Zámečník
Objednávky přijímáme do 20. 1. 2005
30. ledna 2004 v 18.00 hodin – Nová 

scéna Vlast 
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO
Miroslav Horníček a Pavel Dostál
DVA NA SMETIŠTI
Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o slá-

vě, pádu, lásce, ale i zklamání, zkrátka o životě.
Hrají: Radek Brzobohatý, Ondřej Brzobohatý 

a Sandra Pogodová
Mimo předplatné
Výstavy:
11. ledna - 15. března 2005 – Chodby 

Národního domu
MAREK DŽUPÍN A JIŘÍ JURZIKOVSKI 

VYSTAVUJÍ
Výstava fotografií členů fotokroužku 

STEEL Třinec.

Pátek 14. až neděle 16. ledna v 17.45 hod.
DENÍK PRINCEZNY 2 - KRÁLOVSKÉ 

POVINNOSTI  /USA/
Pokračování romantické komedie.
Mládeži přístupný, 115 min     
14. až 16. ledna ve 20.00 hod.
17. ledna v 17.45 a 20.00 hod.
18. až středa 19. ledna v 17.45 hod.
BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V 

KONCÍCH /Velká Británie/
Pokračování úspěšné romantické kome-

die - Deník Bridget Jonesové.
Renée Zellwegerová, Hugh Grant a Colin 

Firth v hl. rolích. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 108 min   

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

18. až 19. ledna ve 20.00 hod.
DUŠE JAKO KAVIÁR /ČR/
T. Vilhelmová, Vilma Cibulková, O. Vet-

chý v hl. rolích hořké komedie o životních 
kotrmelcích tří sourozenců.

Mládeži do 12 let nevhodný, 99 min    
21. až 23. ledna v 17.45 hod.
PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY /USA/
Inteligentní studentská komedie po-

jednává o tom, co dokážou holky, když 
se perou o kluka 

Mládeži do 12 let nevhodný, 98 min    
21. až 23. ledna ve 20.00 hod.
OKRSEK 49 /USA/
J. Phoenix a John Travolta ve vzrušujícím 

a působivém filmu z prostředí hasičů.
Mládeži do 12 let nevhodný, 114 min
25. až 26. ledna  v 17. 45 hod.
KRÁL ARTUŠ /Irsko, Velká Británie/
Historický válečný snímek - legenda o 

králi Artušovi znovu ožívá a s ní i realisticky 
laděný obraz dávné doby.

Mládeži do 12 let nevhodný, 126 min      
25. až 26. ledna ve 20.00 hod.
OTEVŘENÉ MOŘE /USA/
Dobrodružné drama manželské 

dvojice uprostřed oceánu dle skutečné 
události z roku 1998.

Mládeži do 15 let nevhodný, 80 min    
28. ledna v 17.45 hod.
HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2 /SRN/
Pokračování úspěšné německé komedie 

pro teenagery uváděné v českém znění.
Mládeži do 12 let nevhodný, 88 min    
28. až 30. ledna ve 20.00 hod.
DANNYHO PARŤÁCI 2 /USA/
Hvězdné herecké obsazení - G. Cloo-

ney, B. Pitt, J. Robertsová, M. Dammon 
v kriminální komedii.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min  
29. ledna v 17.00 hod.
TROJA /Velká Británie, Malta/
Velkolepý historický válečný snímek s hvězd-

ným hereckým obsazením: Brad Pitt, Peter Ótol-
le, Orlando Bloom, Diane Krugerová a další.

Mládeži do 12 let nevhodný, 160 min   
30. ledna v 17.00 hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU – PROKLETÍ 

ČERNÉ PERLY /USA/
Johny Depp, Orlando Bloom a Geoffrey 

Rush v historicko dobrodružném filmu
Mládeži přístupný, 140 min       

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kulturafm.cz

FILMOVÝ KLUB
17. ledna v 19.00 hod.
MŮJ PŘÍTEL IBRAHIM /2003 - Francie/
Režie: Francois Dupeyron 
Omar Sharif v hl. roli  klasického příběhu 

o dospívání - neobyčejné přátelství starého 
muslimského hokynáře a třináctiletého 
židovského kluka Moma.

Mládeži přístupný, 95 min   
18. ledna v 19.00 hod.
MONTHY PYTHON A SVATÝ GRÁL 
/Velká Británie/
Režie: Terry Gilliam
Bujará variace na legendu o králi Artušovi 

a rytířích Kulatého stolu.
Mládeži přístupný, 100 min    
25. ledna v 19.00 hod.
MONTHY PYTHON – SMYSL ŽIVOTA
/Velká Británie/
Režie: Terry Gilliam

Humorná odpověď na smysl našich živo-
tů, která nás hodně pobaví.

Mládeži přístupný, 90 min
31. ledna v 19.00 hod.
KAFE A CIGÁRA /2003 - USA/
Režie: Jim Jarmusch
Jedenáct krátkých filmů, jejichž jediným 

jmenovatelem je vypointovaná situace a 
konzumace zmíněné kávy a cigaret.

Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min  

DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
14. ledna v 10.00 hod.
BROUČCI - S BROUČKEM JE ZLE /ČR/
Pásmo pohádek, v němž mimo jiné uvi-

díte - Krtek a lízátko, Pat a Mat - sekačka, 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Mládeži přístupný, 65 min   
14. ledna v 13.30 hod.
15. ledna v 15.30 hod.
U NÁS NA FARMĚ /USA/
Tři krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání 

svůj domov před zákeřným banditou Slimem.
Mládeži přístupný, 77 min       
21. ledna v 10.00 hod. a 22. ledna v 15.30 hod.
JAK STAŘEČEK MĚNIL /ČR/
Pásmo oblíbených pohádek - Míša a Kulič-

ka, Zasadil dědek řepu, Čertův mlýn a další
Mládeži přístupný, 65 min     

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KLUB NEZBEDA

DDM FM, Pionýrů 752,
Národních mučedníků 591

telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz, e-mail:info@ddmfm.cz

ORIENTÁLNÍ TANCE
- pro dívky od 10 let
- cena: 350,-/pololetí
- 1. schůzka: 20. 1. 2005
- Informace a přihlášky: DDM Místek, 558 

434 154, 558 434 525
15. 1.
SUPER DÍVKA
- dopoledne pro dívky od 13 let, 

které se chtějí nejen líbit, ale také se 
chtějí něco nového dovědět o tom, jak se 
správně a jednoduše líčit, jak pečovat o 
pleť, tělo, vlasy, nehty …

- Cena: 60,- Kč
- DDM Národních mučedníků, Frýdek, 9:

00 – 12:00 hodin
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat 

po Internetu …
- cena: 25,- Kč/2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00 a 11:00 – 13:

00 hodin
LÁRY FÁRY ANEB STRAŠIDLA NA 

KAŽDÉM KROKU III.
- Objevíme sedlišťské strašidlo?
- Další výprava do okolí FM po stopách 

dávných pověstí a legend.
- Cena: 35,- Kč
- DDM Místek, sraz: v 9:00 hodin
22. 1.
SOBOTNÍ RELAXAČNÍ DOPOLEDNE
- pro děti od 4 let a pro rodiče a děti
- koupání, plavání ve Sport centru Frýd-

lant nad Ostravicí, hry a soutěže v DDM
- v případě dobrých sněhových podmínek 

- bobování a lopatování
- Cena: děti: 100,- Kč, dospělí: 120,- Kč
- Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 

telefon: 558 628 240, 736 150 088
- DDM Národních mučedníků, Frýdek, od 

9:00 hodin

22. – 23. 1.
VÍKEND JAKO MALOVANÝ
- víkendový pobyt
Pojďme si společně užít sobotu a neděli. 

Budeme malovat, tvořit, relaxovat. Půjdeme na 
procházku do přírody, zasoutěžíme si. Večer si 
posedíme při svíčkách a poodhalíme, co nás 
čeká v novém roce věštěním z karet, čaje apod.

- Cena: 250,- Kč
- Informace a přihlášky: DDM Místek, 

Ivana Sošková, telefon: 558 434 154
28. 1.
DĚTSKÝ KARNEVAL
- čekají vás soutěže, hry, tombola a 

odměna pro nejhezčí masku, to vše v rytmu 
hudby, kterou máte rádi.

- Vstupné: 15,- Kč
- DDM Místek, 15:00 – 17:30 hodin
28. – 29. 1.
HOLČIČÍ PŘÁSTKOHRÁTKY
- nocleh v DDM
- tentokrát na téma: Vše o kráse
- Cena: 150,- Kč
- DDM Národních mučedníků, Frýdek, Iveta 

Štvartáková, telefon: 558 628 240, 732 372 637

ŠACHY
17. 1.
KLUBOVÝ PŘEBOR V ŠACHU
- šachové turnaje pro mládež a dospělé 

od 8 do 99 let
- DDM Místek, 17:00 – 20:00 hodin
21. 1.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež od 

4 do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:30 hodin
31. 1.
KLUBOVÝ PŘEBOR V ŠACHU
- šachové turnaje pro mládež a dospělé 

od 8 do 99 let
- DDM Místek, 17:00 – 20:00 hodin

F. Čejky 450, tel.: 558 435 449
17. – 20. ledna „Zimní olympiáda“ – sou-

těže a hry v klubovně i venku
21. 1. Po stopách Yettiho – zimní 

bojová hra v Dobré
26. 1. Nezbednická módní přehlídka – „O 

nejbláznivější model“
31. 1. Nezbednické vysvědčení – předá-

vání půlročního hodnocení (vedoucí dětem, 
děti vedoucím) + zábavný program

4. 2. a 7.2. - 11. 2. Pololetní a jarní 
prázdniny – dopolední provoz od 8:00 do 
13:00 hodin – Speciální program - tradiční 
i netradiční hry a soutěže, výtvarné a ruko-
dělné činnosti, výlet do Beskyd, aktivity v 
klubovně i venku

14. 2. Valentýnské odpoledne – hry a 
povídání (nejen o zamilování, ale přede-
vším o kamarádství přátelství)

17. 2. Nezbednický karneval (hry, 
soutěže, tombola)

22. 2. Tvořivé odpoledne - keramika
21. 2.–25. 2. Vyrábíme pro výlohu knih-

kupectví Jakub

KULTURNÍ DŮM
VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

22. ledna 2005
Společenský ples akciové společnosti 

Válcovny plechu.
28. ledna 2005
Společenský ples Integrované střední školy.



Programová nabídka 15 Leden 2005

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

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

17.1. v 10.00 hod.
Maňásková  pohádka
24.1. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
25.1. v 10.00 hod.
Beseda s psycholožkou Mgr. Mirosla-

vou Šigutovou
Na téma:
Dětský vzdor. Připravte si své dotazy.
28.1. 
Výtvarka pro dospělé s Hankou
Vyrobíme si kluky z květináčů. Přineste si s 

sebou: květináč E 2x pr. 7 cm, 1x pr. 8 cm, 12 
x pr. 3,5 cm, 1 polystyrénovou kuličku pr. 7 cm, 
vlnu na vlásky a kousek látky 30 x 30 cm. 

31.1. v 10.00 hod. 
Pohádka pro děti
1.2.
Schůzka členek 
7.2. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
11.2.
Výtvarka pro dospělé 
Drátkování – přineste si drátek a 

malou nádobku.
14.2.  v 10.00 hod.
Maňásková  pohádka
15.2. v 10.00 hod. 
Beseda s Mgr. Brandovou
O vadách řeči a přípravě na ZŠ.
17.2. v 16.00 hod.
Karneval Broučků
V jídelně Obchodní akademie ( naproti 

OÚ ); vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma. 
21.2. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
22.2. 
Základy první pomoci u dětí
24.2. v 10.00 hod.
Přednáška Mgr. Chromcové
Poradenská činnost a rekvalifikační kurzy 

v rámci služeb zaměstnanosti ÚP.
28.2. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
Připravujeme odpolední  kurzy „Anglič-

tina pro děti“ 
Každý čtvrtek od 16.30 – 17.00 hod. 
První lekce 3.2.
Informace na tel. čísle 558 694 806. 

U - KRYT
nízkoprahové volnočasové centrum

J. z Poděbrad 3109
(kryt pod 11 ZŠ, vchod od parku)

tel.: 558 435 637
OTEVÍRACÍ DOBA
děti 6-12 let
PO, ST, ČT 14:00 – 16:30
děti 13-18 let
PO, ST, ČT 16:30 – 19:00
Přijď si zahrát šipky, stolní tenis, fotbálek 

nebo něco jiného z naší pestré nabídky!
AKCE klub Pod povrchem 
(vždy v pátek od 18:00 do 20:30)
21. 1. Večer s hostem
28. 1. Filmová čajovna
Pozor, od února změna otevírací doby!!!
7–12 let
ÚT, ČT 15:00-19:00
13–18 let
PO, ST 15:00-19:00
Přijď si zahrát šipky, stolní tenis, fotbá-

lek, na bicí nebo něco jiného z naší pestré 
nabídky!

AKCE Pod povrchem (klub mladých), 
každý pátek vždy od 18:00

4. 2. Free
11. 2. Vzhůru ke hvězdám (povídání o 

hvězdné obloze s Petrem Pokorným)
18. 2. Večer s hostem
25. 2. Filmová čajovna

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ  ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 

obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí.
Historicko-etnografická část prezentuje 

nyní na 800 sbírkových předmětů, dokumen-
tujících tradiční zemědělství, řemesla, obchod, 
železářství a další. Řada originálních přístrojů, 
hracích skříní a dalších předmětů dokládá 
zábavu a využití volného času od poloviny 
19. století. V přírodovědné části expozice, 
v níž jsou prezentovány typické biotopy Po-
beskydské pahorkatiny a MS Beskyd, je vy-
staveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 
různých zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových položek. 
K nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
- losa evropského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 

Nabízí zámecké interiéry instalované v 
reprezentačních prostorách, vyhlídkovou 
věž – gloriet, kapli sv. Barbory, nově rekon-
struovaný Rytířský sál s erby slezské šlechty 
a další zámecké zajímavosti.

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ  POUTNÍ  MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-

bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku.

V sakristii kaple je instalována výstava „Mo-
ravské betlémy“ ze sbírek moravských muzeí.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 

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

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

frýdeckého rodáka, který byl a je světově 
uznávaným básníkem a překladatelem.

Výstavy:
OSOBNÍ HYGIENA NA ŠLECHTIC-

KÝCH  SÍDLECH
Výstava, kterou připravil Národní památko-

vý ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 
dokládá vývoj tělesné kultury a hygieny od 
nejstarších zachycených předmětů po artefakty 
pocházející z 1. poloviny 20. století. Hygienické 
a toaletní předměty (např. umyvadla, džbány, 
flakóny), tak jako hygienické a kosmetické po-
můcky (např. plivátka, holičské mísy, hřebeny, 
zrcátka, bidety) jsou nejen dokladem úrovně 
osobní hygieny v daném období, ale i ukázkou 
uměleckořemeslného zpracování své doby.

Potrvá do  20. března 2005.
NÁŠ LEOŠ JANÁČEK
Život a dílo slavného hukvaldského 

rodáka. Výstava přiblíží nejdůležitější mez-
níky skladatelova života od doby, kdy se v 
roce 1848 do Hukvald přistěhoval jeho otec 
– učitel Jiří Janáček.

Potrvá do 30. ledna 2005.
Z CEST PO OMÁNU, MEXIKU

A GUATEMALE
Výstava fotografií tří cestovatelů – Romana 

Garby, Petra Pluháčka a Michala Rašky. 
Svými fotografiemi se snaží poodhalit krásu 
a nejzajímavější místa navštívených zemí. 
Pánové Garba a Pluháček navštívili jednu z 
nejkrásnějších zemí Orientu – Omán v roce 
2003. Země nabízí nádhernou přírodu, píseč-
nou poušť s dunami, až 3 000 m vysoké hory, 
desítky pevností a hradů a přátelské lidi.

Také Michal Raška navštívil Mexiko a 
Guatemalu v roce 2003. Na fotografiích 
zaznamenal pozůstatky mayské kultury-
-pyramidy, divokou přírodu - kaňon i strom 
s největším obvodem na světě. Výstava je 
doplněna exponáty Národní galerie - Sbírky 
mimoevropského umění v Praze. Vernisáž 
se uskuteční ve čtvrtek 10. února v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 13. března 2005.
V době konání výstavy se uskuteční 

doprovodné akce:
10.2. 17.00 h. - Beseda o Ománu s Ro-

manem Garbou
14.2. 17.00 h. - Beseda a diaschow 

o Ománu s Jiř ím Kolbabou
3. 3. 17,00 h. - Beseda o Mexiku a Guate-

male s Michalem Raškou
NA PULTU A POD PULTEM
Páteří života jednotlivých měst, městeček 

a vesnic bývala dobře vybudovaná a fungující 
obchodní a živnostenská síť. Zatímco na ves-
nicích se nacházely jen jednotlivé krámky, v 
menších městech bylo několik desítek různých 
koloniálů a obchůdků, ve větších se jednalo 
už o stovky prodejen. Své výrobky prodávali i 
mnozí majitelé řemeslnických dílen. Nejčastěji 
byly zastoupeny prodejny se smíšeným zbo-
žím a trafiky, hodně bylo také obuvníků, krej-
čích, holičů, řezníků a pekařů. Důležitou roli v 
místním obchodu sehrávaly i trhy na dobytek 
a koně a výroční trhy. Vernisáž proběhne ve 
čtvrtek 17. února v 17.00 hodin ve výstavních 
síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 20. března 2005.

PROGRAMY, KONCERTY
3. února 19,00 hodin - Rytířský sál frý-

deckého zámku
Třetí zámecký koncert
ŠTĚPÁN RAK – kytara
Neděle 27. února  15,00 hodin  -  Rytířský 

sál frýdeckého zámku
POŠLI TO DÁL II.
V cyklu „Nedělní chvilka poezie a prózy“
Účinkují členové Místecké Violy
Scénář a režie: Vlasta Blizňáková

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTIVĚD-
NÁ SPOLEČNOST

20. ledna  17,00 hodin – přednáškový sál 
v Zeleném domě

FRÝDLANT – BRÁNA DO BESKYD
Přednáška o historii Frýdlantu nad Ostravicí a 

jeho okolí – první zprávy o městě, archeologické 
nálezy, dochované pozůstatky průmyslové 
expanze – stopy po těžbě a zpracování železa, 
počátky beskydské turistiky, frýdlantští rodáci. 
Doplněno diapozitivy a videosnímkem.

Čtvrtek 10. února  15,00 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

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

Čtvrtek 10. února  17,00 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

MAJITELÉ FRÝDECKÉHO ZÁMKU
Přednáška o šlechtických rodech, které 

držely frýdecké panství, o členech těchto 
rodů a o stavebních proměnách frýdeckého 
hradu a zámku za jejich panování.

Čtvrtek 17. února  17,30 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

OHROŽENÁ  ŠLECHTICKÁ SÍDLA
Nejohroženější zámky a tvrze v Mo-

ravskoslezském kraji – Kunčice, Ropice, 

Hnojník, Velká Polom, Bravantice a další. 
Přednáší Mgr. Marek Weissbrod. Doplněno 
promítáním diapozitivů a videosnímkem.

Čtvrtek 24. února  17,00 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

VEČER  ZÁMECKÉ  FILMOTÉKY
Projekce populárních a odborných 

videosnímků z fondů Muzea Beskyd a z 
tvorby filmových amatérů. Perla jižní Mora-
vy, Beskydy, Jarmek, Jak se žije v Chladné 
vodě, Předjaří na Kravařsku.

HUDEBNÍ KLUB STOUN
15.1. sobota STOUN BIRTHDAY PARTY
OSLAVY 10. VÝROČÍ STOUNU S HITY 
ZE ZÁHROBÍ A KLASICKOU ROCKOTÉ-
KOU+DÁREK
17.1. pondělí  IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A HITY MINULÉ ÉRY VÁS 
ZVEDNOU ZE ŽIDLÍ 
21.1. pátek METALOVÁ VICHŘICE (ROCKO)
DJ EDDIE A JEHO PECKY + DVD PROJEKCE
22.1. sobota TECHSTEP MANIPULATION 
nO.36 (AKCE)
DVOIKA.TROIKA PRESENT DRUM’N’BASS 
NIGHT, 2.3. DJS + GUEST !!!
24.1. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY DOBY 
LIDOVÝCH MILICÍ 
27.1. čtvrtek SMOLÁN FIFTY-FIFTY (RETRO)
OSLAVY 100 LET MÍSTNÍHO HUDEBNÍKA 
A SKLADATELE 
28.1. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL
DJ KLEGA V DALŠÍCH SPECIÁLECH
PLNÝCH SOUTĚŽÍ A DOBRÉ ZÁBAVY
29.1. sobota ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A JEHO ROCKOVÉ HITY

STANICE MLADÝCH TURISTŮ

24.-28. ledna 2005
Lyžařský kurz pro děti z MŠ Frýdek
Stanice mladých turistů nabízí organiza-

cím k víkendovým a prázdninovým pobytům 
turistickou základnu Višňovka ve Vyšních 
Lhotách. Vhodné také pro ozdravné pobyty.

Informace získáte u Aleny Kubalákové. 
7.-11.února 2005
Turistická základna Krásná
Prázdninový pobyt od pondělí do pátku 

v krásném prostředí Beskyd. Strava 5x 
denně, hry, soutěže a různé zimní rado-
vánky. Přihlášky si můžete vyzvednout 
přímo na SMTu a 5.ZŠ. Vedoucí pobytu 
Renata Bortlíčková 736 411 085.

Cena 1.300,- Kč.
7.-11. února 2005
Příměstský tábor SMTu F-M
Prázdninový program pro děti, které nechtějí 

být samy doma! Informace Pavla Kozáková
Cena za týden 800,- Kč. Děti je také 

možno přihlásit  jen na jednotlivé dny, dle 
potřeby rodiny. Bližší informace o  připra-
vovaných akcích  získáte přímo na SMTu,
tel. 558 435067 nebo 558 647594.

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

e-mail: smtu.fm@worldonline.cz
http://smtu.fm.web.worldonline.cz
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Sportovní klub Fitpoint ve 
Frýdku-Místku se po Novém 
roce plní lidmi, kterým o Váno-
cích chyběl pohyb a chtějí třeba 
i dostat nějaké to kilo dolů. Při 
návštěvě klubu se jim přitom 
klidně může stát, že se spolu 
s nimi bude na strojích potit 
například fotbalista Baníku Os-
trava Miroslav Matušovič.

„Zájem o cvičení je začátkem 
roku obrovský, všichni si chtějí 
vylepšit svou postavu. Proto 
jsme připravili několik speciálních 
programů – na snížení hmotnosti, 

na zvýšení kondice a na zpevnění 
svalové hmoty,“ uvedl manažer 
klubu Tomáš Tikal. Klub nyní 
vyhlásil akci, kdy je možné získat 
členství s padesátiprocentní sle-
vou a využívat tak široké nabídky 
klubu s cenou vstupu za pouhou 
padesátikorunu. Dále zde připra-
vují kurz orientálních tanců a na 
23. ledna od 17:30 exhibici taneční 
mistryně Markéty Dintrové. „Chce-
me, aby se lidé podívali, o co jde, 
popřípadě si orientální tanec sami 
vyzkoušeli,“ řekl Tomáš Tikal.

Klub v novém roce chystá i další 

Ve Fitpointu s Matušovičem

MIROSLAV MATUŠOVIČ: Fot-
balista Baníku Ostrava absolvoval 
svou individuální fyzickou přípravu 
ve sportovním klubu Fitpoint. 

Foto: Archiv
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novinky, například se chce více 
zaměřit na možnosti cvičení mami-
nek a maminek s dětmi. Pokud se 
chcete dozvědět více, další infor-
mace najdete na www.fitpoint.cz.
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