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Den pro zdraví navštívil rekordní počet lidí
V prostorách Národního 

domu se 29. září uskuteč-
nil již druhý ročník akce 
nazvané Den pro zdraví. Ten 
potvrdil, že lidé velice vítají 
jakékoliv zajímavé informace 
týkající se zdravého životní-
ho stylu, výživy či prevence 
různých onemocnění.

„Zdraví je hodnotou, kterou 

si stále více uvědomují nejen 
starší lidé, ale i mladé rodiny, 
které chtějí žít zdravě a před-
cházet problémům, jimž se při 
dodržení určitého životního 
stylu předejít dá. Naše akce 
občanům pomáhá doplnit si 
poznatky z této oblasti i učinit 
některá základní vyšetření v 
jiném než lékařském prostře-

dí, které nemusí všem lidem 
vyhovovat,“ sdělila starostka 
Eva Richtrová, která nad akcí, 
pořádanou ve spolupráci se 
Zdravotním ústavem se sídlem 
v Ostravě a Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže, pře-
vzala záštitu.

Dopolední program patřil 
školám. „Přišlo sem necelých 
pět set školáků. Akci navštívi-
la také řada důchodců nebo i 
rodičů s dětmi. Velký zájem byl 
například o protikuřáckou porad-
nu nebo měření krevního tlaku,“ 
uvedla Jarmila Kozlová z odbo-
ru sociálních služeb a zdravot-
nictví. Například u zdravotnice 
poskytující radu těm, kteří chtějí 
skoncovat s nešvarem kouření, 
bylo skutečně neustále plno. 
Zejména mladé dívky se poptá-
valy, jakou mají šanci zlozvyk 
odstranit. „Čím dřív budete chtít 
přestat, tím je větší šance, že se 
vám to podaří. U nás v poradně 
vám pomůžeme, jak zvládnout 
abstinenční příznaky. Najdeme 
formu, jakou můžete přestat 
být na cigaretách závislé,“ 
zněla odpověď. Školáci si také 

vyslechli přednášky na téma 
život s drogou, zdravá výživa a 
poskytování první pomoci. Před-
nášky čekaly i na dospělé pří-
chozí, kromě rakoviny se mohli 
něco dozvědět i o zdravé výživě 
a homeopatii. „Přednášky měly 
úspěch, zvláště pak přednáška 
doktora Paigera, který hovořil o 
prevenci rakoviny tlustého stře-
va a konečníku,“ hodnotí Jarmila 
Kozlová. Návštěvníci si kromě 

toho mohli zakoupit také zdravou 
výživu nebo roztomilé výrobky 
zaměstnanců chráněných dílen. 
Celodenní program navštívilo 
okolo tisícovky lidí, z nichž řada 
využila možnosti změřit si krev-
ní tlak, množství cholesterolu v 
krvi, podstoupit funkční vyšet-
ření plic a další úkony. Zaujala 
i výstava fotografií Lukáše Hor-
kého na téma mentální anorexie 
a bulimie.                            (pp)

DEN PRO ZDRAVÍ: Jeden ze sálů byl vyhrazen vyšetřujícím úkonům 
a poradenským službám.    Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
za poslední dva dny měsíce září 

navštívilo Národní dům v Místku 
snad nejvíce občanů našeho města v 
letošním roce. Ve čtvrtek 29. září byl 
důvodem druhý ročník Dne pro zdra-
ví, který vám nabídl širokou škálu 
informací o zdravé výživě i ochutnáv-
ku některých produktů, informace o 
prevenci různých nemocí, o drogách, 
možnost nechat si změřit tlak, nechat 
se poučit o tom, jak přestat kouřit, 
vyslechnout zajímavé lékařské přednášky atd. Velmi působivá byla 
však výstava fotografií s názvem Mentální anorexie a bulimie – dvě 
hluboké propasti. Ta měla varovat zejména dívky před neuváženými 
dietami a touhou dosáhnout ideální postavy. Pro mne to byl na dlou-
ho nezapomenutelný pohled.

Jsem přesvědčena o tom, že Den pro zdraví se stane každoroční 
tradicí v našem městě.

V pátek 30. září byl Národní dům rovněž plný návštěvníků – tento-
krát seniorů. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů se stejně jako 
v loňském roce uskutečnilo setkání seniorů našeho města, kteří za 
svou aktivní práci především v klubech důchodců byli na tuto akci 
pozváni. Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat všem 
seniorům našeho města za jejich celoživotní práci a popřát jim do 
dalších dnů hodně zdraví, spokojenosti, životního optimismu a síly k 
jejich aktivitám.

Poděkování patří i všem, kteří obě akce organizovali – především 
pracovnicím odboru sociálních služeb a zdravotnictví, svazu důchod-
ců, pracovnicím Českého červeného kříže a zdravotního ústavu.

           Eva Richtrová

Senioři se dobře bavili
Nejstarší generace frý-

decko-místeckých občanů 
se veselila v rámci Dne seni-
orů, který připravil Městský 
úřad Frýdek-Místek. Na 
důchodce čekaly drobné 
dárečky, pohoštění i bohatý 
kulturní program.

„Dnešní oslava je poděko-
váním seniorům za jejich práci, 
především však za výchovu 
jejich dětí a vnoučat,“ řekl mís-
tostarosta Ivan Vrba, který 
nad akcí převzal záštitu. Mezi 

seniory zavítala i starostka Eva 
Richtrová, radní Miroslav Adam 
a Oldřich Pospíšil. Národní dům 
byl bohatě vyzdoben a na jevišti 
se střídalo jedno číslo za dru-
hým. Kromě nejmladší gene-
race manekýnek se senioři 
dočkali gagů proslulého mima 
Čejky a dokonce i božského 
Karla Gotta, byť jen v imitátor-
ském provedení. Ve vedlejší 
místnosti pro ně bylo nachystá-
no trochu osvěty i drobností pro 
potěchu oka.        (pp)

NA DNI SENIORŮ: Zástupci radnice přišli mezi seniory v opravdu 
silné sestavě.     Foto: Petr Pavelka

Zdražovat se nebude
Cena pohonných hmot v 

posledních týdnech rapidně 
vzrostla, avšak občané Frýd-
ku-Místku se nemusejí obávat 
zdražení jízdného městské 
hromadné dopravy. Měs-
to totiž dlouhodobě dotuje 
dopravce ČSAD Frýdek-Mís-
tek a tím pokrývá možné ztrá-
ty související se zvyšujícími 
se náklady na provoz. 

Letos činila dotace na měst-
skou hromadnou dopravu 21,5 
milionů korun, v příštím roce 
bude ještě o dva miliony navýše-
na. „Ve Frýdku-Místku je městská 

hromadná doprava značně využí-
vána. Jízdné je zde nejlevnější 
na severní Moravě. Budeme se 
snažit i nadále vycházet našim 
občanům vstříc a zachovat ceny 
jízdného na co nejnižší úrovni,“ 
poznamenal místostarosta Petr 
Cvik.

Pro srovnání Frýdek-Místek 
má jednorázové plné jízdné 
městskou hromadnou dopravou 
ve výši sedm korun, v Karviné a 
Havířově je to o tři koruny více. 
S čipovou kartou jezdí občané 
ve Frýdku-Místku dokonce jen 
za 5,60.         (pp)

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu dokončení 

rekonstrukce mostu – výmě-
na mostovky, která je naplá-
nována od 11. října do 15. 
listopadu, je uzavřen most 
přes řeku Morávku v Dobré 
(u Zanzibaru) se zachova-
ným pěším provozem. Oby-
vatelé Skalice se nemusí 
bát, že by o toto spojení s 
Dobrou přišli.

Od 12. 10. do 30. 10. 
bude úplně uzavřena část 
komunikace Na Hlínách 
(úsek ul. Bruzovská - po 
zhruba 100 m za odbočkou 
k rest. „U Mámy“). Důvodem 
je provádění rekonstrukce 
vozovky, vč. tzv. remixu 
spodních konstrukčních vrs-
tev vozovky. 

Objízdná trasa: Bruzov-
ská - Obchodní - Hlavní 
- kolem Lesostaveb - most 
přes obchvat - PND - nahoru 
na Hlíny. 

Zastávka autobusů MHD 
„Frýdek, myslivna“ je od
12. 10. do 18. 10. zrušena 
bez náhrady
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krátce

Oslavy jubilantů
Ve velkém sále Národního 

domu se v úterý 25. října potka-
jí senioři, kteří se v letošním 
roce dožívají sedmdesátky, se 
zástupci města. To jim nabídne 
pěkný kulturní zážitek v podo-
bě vystoupení Symfonického 
orchestru města Frýdku-Místku 
a žáků místní ZUŠ. 

Lékařský seminář 
OS České lékařské komory ve 

Frýdku-Místku a Okresní sdružení 
praktických lékařů pro dospělé 
pořádají 19. října v 17 hodin v 
hotelu Centrum odborný seminář. 
Boris Krahulec bude přednášet o 
obezitě, jako základním faktoru 
metabolického syndromu, a Pavol 
Holeczy o možnostech chirurgic-
ké léčby obezity.

Setkání s občany
Vedení města Frýdek-Místek 

ve spolupráci s Osadním výbo-
rem Zelinkovice-Lysůvky pořá-
dá Setkání s občany Zelinkovi 
a Lysůvek, které se uskuteční v 
pátek 4. listopadu v 17 hodin v 
Minimotorestu U Fojtíků. Osadní 
výbor seznámí se svou činností, 
občané si vyslechnou také infor-
mace o pokračování výstavby 
rychlostní komunikace R 48. 

Nové parkoviště
Problém s parkováním na 

Slezské by měla vyřešit dvě nová 
parkoviště, která vyrostou v příš-
tím roce na Novodvorské ulici 
ve Frýdku. První vznikne před 
Základní školou Jiřího z Poděbrad 
a nabídne 32 parkovacích míst, 
vedle zdravotního střediska pak 
bude již příští rok další parkoviště 
pro 17 aut. Ještě letos se dočká-
me také parkoviště na Beethove-
nově ulici. Zde se občané dočkají 
33 parkovacích míst. 

Filatelistický kroužek 
Pro kroužek se zaměřením na 

filatelii, tj. sbírání poštovních zná-
mek, obálek, dopisnic a pohled-
nic, se hledají zájemci z řad školní 
mládeže. Schůzky budou probí-
hat v klubovně mládeže Nezbe-
da v prostorách Lidového domu v 
Místku pod vedením pana Chupí-
ka. Případní zájemci se mohou 
těšit na něco do začátku – staří 
harcovníci jim chtějí bezplatně 
darovat určité množství známek 
dle jejich zaměření, také získají 
možnost vyměňovat si známky 
a dopisovat si s filatelistickou 
mládeží po celém světě v cizích 
jazycích. Více informací na tel.: 
732 867 047.

Občasník Lískovce
Osadní výbor Lískovec vydal 

Lískovecký občasník, prostřed-
nictvím kterého dal občanům na 
vědomí, jakou činností se zabý-
val, a vyzval k tipům na akce, 
které by v této městské části 
přispěly k větší pospolitosti. K 
dalšímu zlepšení informovanosti 
bude moci nyní využívat i dvě 
informační tabule, které město 
vyrobilo a výboru přidělilo.   (pp)

Konto pro Dominika
Rodiče čtyřletého Domi-

nika Lucie a Vladislav Bur-
dovi se obrátili na město 
Frýdek-Místek se žádostí 
o pomoc při organizaci 
veřejné sbírky na zajiš-
tění nákladné zahraniční 
operace. Řešení se nako-
nec našlo prostřednictvím 
Nadace Olgy Havlové (č.ú. 
397655004/0400, variabilní 
symbol 010406).

Ten den si rodiče Burdovi 
zapamatují nejen kvůli datu
2. 2. 2002. Stačila chvíle nepo-
zornosti a malý Dominik si chtěl 
při vstávání pomoci přichycením 
o šňůru fritovacího hrnce, který 
se na něj převrátil. Popáleniny 
druhého a třetího stupně měl na 
třetině dětského těla a musel 

bojovat o život. Následkem 
šoku utrpěl vážné poškození 
mozku, takže jej rodiče museli 
spoustu základních věcí učit 
vlastně od začátku. Vše postup-
ně dohnal, ale další zlom nastal 
letos v květnu. Začal zvracet 
krev a nakonec mu selhala ját-
ra. Bohužel rodiče ztratili d ůvěru 
v lékaře v motolské nemocnici, 
a proto chtějí nutnou transplan-
taci jater absolvovat v zahraničí, 
kde mají s touto věkovou skupi-
nou větší zkušenosti. Burdovi v 
současnosti bojují s byrokracií 
VZP, od níž by rádi získali objem 
finančních prostředků, který by si 
vyžádal zákrok v Čechách. Zby-
tek chtějí získat prostřednictvím 
výše uvedeného konta, na které 
můžete přispět i vy.       (pp)

Studenti se budou ptát
na sociální služby města

V průběhu měsíce října 
budou možná někteří občané 
osloveni studenty Ostravské 
univerzity, kteří je požádají, 
aby se formou dotazníků a 
rozhovorů vyjádřili k proble-
matice sociálních služeb ve 
městě Frýdek-Místek. 

Studenti se prokážou potvr-
zením Ostravské univerzity s 
uvedením čísla občanského 
průkazu a předloží současně i 
občanský průkaz. „Výzkum pro-
váděný studenty bude zaměřen 
na cílovou skupinu seniorů, 
osob se zdravotním postižením, 
nezaměstnaných osob, rodin s 
dětmi a Romů,“ upřesňuje Vla-
dislava Bertová z odboru sociál-
ních služeb a zdravotnictví.

O co tedy vlastně jde? Měs-
to Frýdek-Místek vypracovalo v 
rámci dotačního řízení Morav-
skoslezského kraje projekt 
„Zavádění komunitního pláno-
vání v oblasti sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek“. Tím 
dalo najevo svůj zájem zabý-
vat se plánovitě a systémově 
potřebami svých občanů v 
oblasti sociálních služeb.

„Plánování v sociálních služ-
bách je moderní přístup, který 
počítá s názory celé komuni-
ty, tedy města. Je to metoda, 
kterou lze na úrovni města 
plánovat sociální služby tak, 
aby odpovídaly místním speci-
fikům i potřebám jednotlivých 
občanů. Jedná se o zjišťování 
potřeb a zdrojů a hledání nej-
lepších řešení v jednotlivých 
oblastech sociálních služeb,“ 
poukazuje Bertová.

Účastníky komunitního plá-
nování v sociálních službách 
jsou uživatelé, poskytovatelé a 

zadavatelé.
V souvislosti s realizací 

výše uvedeného projektu, 
na který město obdrželo od 
Moravskoslezského kraje 
finanční prostředky, navázalo 
spolupráci s Ostravskou uni-
verzitou, zdravotně sociální 
fakultou, katedrou sociální 
práce. „Ostravská univerzita 
bude realizovat výzkum potřeb 
uživatelů a potenciálních 
uživatelů sociálních služeb ve 
městě Frýdek-Místek. Součas-
ně prostřednictvím konzultací 
bude zajišťovat metodickou 
podporu vytvořených pracov-
ních skupin, které jsou složeny 
ze zástupců poskytovatelů 
sociálních služeb, ale samo-
zřejmě i uživatelů a zástupců 
města,“ vysvětluje Bertová.

V případě těch občanů, kte-
ří nebudou osloveni, ale mají 
zájem projevit své připomín-
ky, náměty, dotazy týkající se 
dostupnosti, informovanosti, 
kvality apod. sociálních služeb 
ve městě, je možno se kontak-
tovat na koordinátora komu-
nitního plánování v sociálních 
službách: Ing. Vladislava Ber-
tová, Radniční 1149, přízemí, 
č. dveří 107, tel. 558 609 318, 
777 921 830, e-mail: bertova.
vladislava@frydekmistek.cz.

„Připomínky a názory občanů 
se mohou zohlednit při pláno-
vání dalších, ale i zkvalitňování 
stávajících sociálních služeb ve 
městě. Prosíme všechny občany 
o součinnost a vstřícnost, neboť 
plánování sociálních služeb je 
věcí veřejnou a je v zájmu nás 
všech,“ vyzývá tisková mluvčí 
frýdecko-místecké radnice Kate-
řina Piechowicz.      (pp)

OSLAVENEC: Výroční schůze Českého svazu bojovníků za svobo-
du v kavárně Radhošť se zúčastnila i starostka Eva Richtrová, která 
poblahopřála Adolfovi Kadetovi k jeho jubilejním 80. narozeninám. 

Foto: Petr Pavelka

Výroční schůze s oslavou
Příjemné s užitečným spojil 

Český svaz bojovníků za svo-
bodu 11. října v kavárně Rad-
hošť, kde se konala výroční 
schůze organizace a současně 
oslava kulatin jejího předsedy 
Adolfa Kalety. Na setkání zaví-
tala i starostka Eva Richtrová, 
která si vysloužila spoustu 
komplimentů za vzornou spo-
lupráci s městem.

„Předsednictvo hodnotilo prů-
běh oslav 60. výročí osvoboze-
ní našeho města s tím, že vaší 
zásluhou proběhly důstojně a 
ke spokojenosti zúčastněných. 

Jménem všech třiceti válečných 
veteránů děkujeme za finanční 
ocenění, které všichni s díky při-
jali,“ obrátil se ke starostce Adolf 
Kaleta. I další kolegové znovu 
ocenili počin města, který chá-
pou jako gesto, dokazující, že 
si někdo jejich vlastenecké 
činnosti váží. „Cením si tohoto 
uznání, protože v dnešní uspě-
chané době je to uznání dvojná-
sobné, neboť každý se zabývá 
zejména svými problémy,“ stojí 
v jednom z děkovných dopisů, 
které radnice při této příležitosti 
obdržela.         (pp)

Zuzana Carbolová je absol-
ventkou Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity. Praco-
vala krátkou dobu ve školství, 
ale pak začala svou kariéru ve 
farmaceutickém průmyslu, kde 
pracovala deset let a získala 
značné zkušenosti na manažer-
ských postech. Od srpna je 
vedoucí odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví na Měst-
ském úřadě Frýdek-Místek.

Co ze své předchozí praxe v 
nové funkci nejlépe zužitkujete?

„Zdravotnictví je pro mě zná-
má oblast z předchozího půso-
bení, kde jsme spolupracovali i 
s různými sociálními službami. 
Kromě toho mi určitě přijdou 
vhod manažerské zkušenosti, 
zejména práce s lidmi. Ve farma-
cii se docela hodně fúzuje, takže 
personalistika hraje velkou roli.“

Jaký hlavní úkol jste si pro 
začátek stanovila?

„Přede mnou je strašně hod-
ně nových úkolů, ale mým cílem 
není jen ty úkoly rozdat dál, ale 
své podřízené řídit, motivovat a 
kontrolovat. Chci, aby se jim do 
práce chodilo dobře, ale budu 
samozřejmě tvrdě vyžadovat 
dobře odvedenou práci.“

A jaký nejbližší počin váš 
odbor chystá?

„Město si uvědomuje, že populace stárne,“
říká Zuzana Carbolová, nová vedoucí odboru

„V polovině listopadu budeme 
kolaudovat Klub Prostor, detašo-
vané pracoviště odboru, v němž 
budou probíhat volnočasové akti-
vity pro mládež do 26 let. Toto 
zařízení je zapotřebí, protože kluby 
Pramínek a Kosťa nám postihují 
pouze mládež do šestnácti let.“

Po dvou měsících jste si již 
zajisté stihla udělat analýzu 
sociálních služeb ve městě. 
Co se vám ve Frýdku-Místku 
v tomto směru líbí?

„Líbí se mi, že si město uvě-
domuje, že populace stárne a je 
třeba neustále zlepšovat a rozši-
řovat služby pro seniory. Velmi 
dobře funguje i prevence krimina-
lity, ale v této oblasti je současně 
obrovský prostor pro další aktivity. 
Jsem také ráda, že se tu rozjelo 
komunitní plánování.“        (pp)

ZUZANA CARBOLOVÁ: Vedoucí 
odboru sociálních služeb a zdra-
votnictví.         Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Házel sklenice

18.  9. v půl druhé v noci městští 
strážníci na základě telefonického 
oznámení vyjeli k zásahu proti silně 
opilému jednadvacetiletému M. L. 
z Frýdku-Místku, který v restauraci 
Jadranské srdce na ulici J. Suka 
házel sklenice po hostech uve-
deného podniku. Z důvodu jeho 
nezvladatelnosti bylo rozhodnuto 
o převozu na protialkoholní záchyt-
nou stanici ve Frýdku k vystřízlivění. 
U mladíka bylo při dechové zkouš-
ce zjištěno 2,64 promile alkoholu.

Chytili vandaly
1. 10. v 22:17 přijala Městská 

policie Frýdek-Místek anonymní 
telefonické oznámení občana o 
poškozování motorových vozi-
del na ulici Husova procházející 
skupinou asi pěti opilců. Tito 
výtržníci s největší pravděpo-
dobností ukopli zpětné zrcátko 
na jednom ze stojících vozidel, 
močili po vozidlech a váleli se po 
nich. Strážníci městské policie 
už za tři minuty dopadli tři mla-
díky ve věku 21 a 22 let z Frýd-
ku-Místku při jejich nezdařilém 
pokusu o útěk u energolávky u 
víceúčelové sportovní haly. Pro 
důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu byli předáni kole-
gům Policie České republiky k 
došetření záležitosti.

Choval se jak pes
4. 10. hlídka městské policie 

zakročovala  v jednu hodinu 
odpoledne na ulici Frýdlantská 
před prodejnou LIDL na základě 
telefonického oznámení perso-
nálu prodejny proti silně opilému 
čtyřiatřicetiletému R. K. z Frýdku-
Místku, který se svými kamarády 
budil veřejné pohoršení tím, že 
močil na zeď prodejny a fyzicky 
napadal ostatní spoluobčany. S 
ohledem na jeho stav opilosti a 
zjevnou neochotu od svého jed-
nání upustit, byl muž převezen ve 
spolupráci s Policií České repub-
liky na záchytku k vystřízlivění.

Nabízeli falza
7. 10. krátce po poledni stráž-

níci Městské policie Frýdek-Místek 
zadrželi na základě telefonického 
oznámení na ulici 17. listopadu tři 
muže ze Slovenska ve věku 23-
28 let, kteří na parkovištích před 
supermarkety Hypernova a Bau-
max prodávali falzifikáty znač-
kové techniky, konkrétně sbíjecí 
kladiva. Muži po zahlédnutí stráž-
níků nasedli do osobního vozidla 
a snažili se marně hlídce městské 
policie ujet. Pro podezření ze spá-
chání trestného činu byli muži na 
místě předání příslušníkům Policie 
České republiky k došetření celé 
záležitosti.

Všímavý občan
8. 10. díky všímavému a uvě-

domělému občanovi, který po 
druhé hodině odpoledne telefo-
nicky oznámil skutečnost, že do 
delší dobu otevřeného motoro-
vého vozidla na ulici Bruzovská 
volně vlézají děti, se podařilo 
strážníkům najít jedno z mnoha 
ukradených motorových vozidel. 
Strážníci na místě lustrací zjistili, 
že vozidlo bylo na Policii České 
republiky nahlášeno jako krade-
né, a proto věc na místě předali 
hlídce republikových kolegů. (pp)

Komunikace ve středu pozornosti Lískovčanů
Komunikace ve všech 

pádech a smyslu slova se 
skloňovala na setkání obča-
nů Lískovce se zástupci frý-
decko-místecké radnice. Řeč 
byla nejen o cestách, ale i 
přenášení informací z okra-
jové části města na městský 
úřad, o roli osadního výboru 
i způsobu komunikace mezi 
samotnými Lískovčany.

Město letos vyčlenilo na opra-
vy silnic v Lískovci 1,3 milionu 
korun a investovalo je na zákla-
dě tipů osadního výboru ve třech 
lokalitách. Přitom se ukázalo, že 
ani radnice, ani samotný osad-
ní výbor nemůže být zárukou 
absolutní spokojenosti všech 
s tím, kam finanční prostředky 
putují. Někteří lidé poukazovali 
na jiná místa, která si podle nich 
zasluhovala investici do zlepšení 
stavu. Předseda osadního výbo-
ru Pavel Znišťal musel lidem 
připomenout, že kdyby byly 
práce realizovány v jiných třech 
lokalitách, zase se objeví kritika 
z míst, na které se nedostalo. 
Další členové výboru pak opako-
vaně ujišťovali, že jsou na straně 
svých lidí, nikoliv proti nim, až se 

objevily debaty o smysluplnosti 
výboru a zbavování se odpověd-
nosti města. Tuto diskuzi ovšem 
rázně utnul místostarosta Ivan 
Vrba: „Chodili jsme sem třikrát, 
čtyřikrát do roka, ale po zřízení 
osadního výboru jsme s vámi v 
kontaktu mnohem častěji, pro-
tože výbor je dobrým prostřed-
níkem, zásobuje nás průběžně 
podněty z vaší strany a my je 
můžeme rychleji řešit.“ Následo-
vala reakce místních, že je velmi 
dobře, že osadní výbor vůbec 
vzniknul a bylo by špatné jeho 
členům otrávit práci nevraživos-
tí, zvlášť když bylo všeobecně 
konstatováno, že v současné 
době nejsou žádné problémy s 
komunikací s městem. Výzvy k 
větší snášenlivosti a pospolitosti 
v Lískovci, které zazněly, i zhru-
ba padesátka zúčastněných v 
místním kulturním domě doka-
zovala, že lidé změny k lepšímu 
nepovažují za nemožné a snahu 
o ně za marnou.

Zástupci města si pozorně 
zaznamenali několik konkrétních 
připomínek, například k nebez-
pečně přerostlým stromům v 
blízkosti školy, k potřebě značky 

u přechodu pro chodce, k pro-
blémům vyplývajícím z bydlení 
na rozhraní Sedlišť a Lískovce a 
podobně. Na řadu dotazů odpo-
věděl i ředitel Městské policie ve 
Frýdku-Místku Václav Buček, 
který musel reagovat na otázku 
nedodržování dopravních zna-
ček, zejména v lokalitě Hájku. 
Do Lískovce jeho muži budou 
možná brzy zajíždět víc, než by 
jim bylo milé, protože bylo veřej-

ně deklarováno, že nikdo nesmí 
zátarasy bránit v průjezdu obec-
ní cesty, byť by její část byla na 
soukromém pozemku. Takový 
případ se v Lískovci vyskytuje a 
občané vyjádřili obavu zejména 
kvůli blížícímu se zimnímu obdo-
bí, kdy jim nesousedské cho-
vání může způsobovat značné 
problémy. Městská policie je v 
tomto případě oprávněna zasáh-
nout.                                    (pp)

HOVORY S OBČANY: V Lískovci byli místním obyvatelům k dispozi-
ci například místostarosta Ivan Vrba a ředitel městské policie Václav 
Buček.      Foto: Petr Pavelka

Děti nejvíce zaujal dispečink technických služeb

Úctyhodných 1300 dotaz-
níků s odpověďmi na dva-
náct otázek museli zpracovat 
zaměstnanci TS a.s. poté, 
co ve spolupráci s místními 
školami testovali povědomí 
dětí o technických službách 
ve městě. Nejlepší měli šan-
ci na hodnotné ceny, které 
byly v areálu TS a.s. vyloso-
vány po předchozí exkurzi.

„Není to poslední akce toho-
to typu, v osvětové činnosti 
chceme pokrčovat,“ ujistil ředi-
tel TS a.s. Jaromír Kohut, čímž 
dal naději všem, na které se 
tentokrát nedostalo. Nikdo ze 
zúčastněných však neodešel 
s prázdnou, i když třeba neměl 
štěstí a nestal se držitelem 

digitálního fotoaparátu, mobil-
ního telefonu, přehrávače či 
sportovního batohu. O hlavní 
ceně – jízdním kole – bylo roz-
hodnuto předem, protože pou-
ze jeden anketní lístek neměl v 
odpovědích konkurenci. 

Žáky ve velké míře dopro-
vázeli rodiče, takže vedle dět-
ských otázek, jak je možné, že 
na jednom údržbovém vozidle 
je značka Ferrari, se objevova-
ly i praktické dotazy vyplývající 
z průběžného výkladu. Největší 
úspěch při prohlídce areálu TS 
a.s. podle očekávání sklidil dis-
pečink hlídající veřejné osvět-
lení, komunikace, semafory a 
další dění ve městě. „Veřejné 
osvětlení je naše výkladní 

skříň. Jezdí se k nám dívat 
zástupci mnoha měst a firem,“ 
podotkl před vstupem na dis-
pečink ředitel Kohut. Také děti 
měly oči navrch hlavy, zvlášť 
když zjistily, kolik míst monito-
ruje městský kamerový systém. 
„Tak to je hustý,“ vydechly, 
když si uvědomily, kde všu-
de jsou pod dohledem. Ožili 
i rodiče, které potěšilo, že by 
mohli potomkům dokázat, že v 
inkriminovanou dobu byli tam, 
kde třeba být neměli. Kamery 
pomáhají v boji proti vandalis-
mu, sledují problémové lokality 
a situaci na cestách, kdy často 
bývají nápomocny i dopravní 
policii. Co vše má dispečer na 

svých monitorech a ve svých 
počítačích, děti opravdu nad-
chlo, od spouštění veřejného 
osvětlení, po zjišťování teploty 
silnice. V době exkurze se dal 
například vyčíst údaj o teplo-
tě vozovky 28 stupňů Celsia, 
ovšem hlavní úloha teplotních 
čidel přichází až se zimní údrž-
bou. Na tu jsou technické služ-
by dobře připraveny.

„Akce tohoto typu jistě mohou 
pomoci, aby co nejvíce občanů 
chápalo, jak údržba města fun-
guje a že jeho čistota je v rukou 
nás všech,“ hodnotil soutěžní 
anketu místostarosta Petr Cvik, 
který město ve společnosti TS 
a.s. zastupuje.        (pp)V AREÁLU TS: Jaromír Kohut odměňuje jednoho z úspěšných řeši-

telů.      Foto: Petr Pavelka

Muselo se to stát?
Policie České republiky ve 

Frýdku-Místku připravila ve 
dnech 10.-16. října výstavu 
Muselo se to stát?, kterou 
hojně využily k exkurzi místní 
školy, školky i veřejnost.

Školákům se nejvíce líbil tre-
nažér, který využívají k simula-
cím autoškoly. Lákadlem byla i 
světelná pistole, ale její funkč-
nosti bohužel příliš nepřálo vel-
mi slunečné počasí. Zúčastnit 
se mohli i soutěže, pokud si na 
panelech našli správnou odpo-
věď na otázku, odkdy se u nás 
jezdí vpravo. Kdo si myslí, že 
odjakživa, nechť si zapamatuje, 
že od roku 1939, kdy u nás zača-

li úřadovat Němci. Vylosovaní se 
mohou těšit na DVD, cyklistické 
přilby, batohy a různé reklamní 
předměty. „Zajímavostí je i tes-
tovací zařízení na drogy, které je 
schopno ze slin určit jízdu pod 
vlivem návykové látky. Odhalí 
pervitin, amfetamin, marihuanu, 
kokain a morfin,“ představoval 
tiskový mluvčí policie Emanuel 
Klimša novinku, která se již na 
Západě běžně používá.

Výstava se dále zabývala 
hlavními příčinami dopravních 
nehod a fotografie možná něk-
teré řidiče přivedly k zamyšlení 
nad vlastním chováním v silnič-
ním provozu.        (pp)
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5. základní škola Frýdek-
Místek, El. Krásnohorské 2254, 
letos slaví 50. výročí od svého 
založení. Během půl století 
prošla škola mnoha změnami.

„Původně to měla být čtrnác-
titřídní škola. Rostoucí počet oby-
vatel sídliště však způsobil, že bylo 
rozhodnuto vystavět školu s deva-
tenácti třídami. Veškeré stavební 
práce zajišťovaly Pozemní stavby 
Opava – závod Místek, v mnohém 
pak výrazně pomáhal podnik Vál-
covny plechu, který převzal nad 
novu školou patronát. Stavba ško-
ly měla být předána 1. ledna 1956, 
ale dveře svým žákům a učitelům 
slavnostně otevřela již 3. října 
1955. Výuka byla zahájena s 670 
žáky a 24 učiteli. Vedení této nové, 
v pořadí páté, základní devítileté 
školy dostalo pod správu ještě dvě 
třídy v budově na Nové Osadě. 
Doba prvního roku existence 
školy byla náročná tím, že se 
postupně dokončovala tělocvič-
na, vybavovaly se kabinety a 
odborné učebny,“ přiblížil historii 
školy ředitel Milan Krasula.

Protože se sídliště rychle rozrůs-
talo, měla škola v roce 1960 již 31 
tříd, a tudíž směnné vyučování na 
celém 1. stupni. V průběhu dalších 
let se prostory školy dále rozšiřo-
valy, v roce 1963 o přístavbu dílen 

„Pětka“ slaví 50. výročí založení

ČAS LETÍ: Škola již existuje půl století.              Foto: Petr Pavelka

a v roce 1987 výstavbou kluboven. 
„Čas letí, je tady rok 2005 a naše 
škola dospěla ke svým 50. naro-
zeninám. Ty oslavíme 4. listopadu 
školní akademií, dnem otevřených 
dveří a společným setkáním býva-
lých žáků, učitelů a dalších přízniv-
ců školy. Přejeme si, aby se škola 
i nadále rozvíjela a plnila svůj úkol 
výchovy a vzdělávání, poskytovala 
to nejlepší pro život všem, kteří se 
rozhodnou pro vzdělávání právě 
zde,“ prohlásil Milan Krasula.

I školáci si již mohli uvědomit, 
že letošní školní rok je výjimeč-
ný. Zažili den, kdy si mohli podle 
zájmu vybrat práci v jedenácti cen-
trech. Zhruba dvacetičlenné sku-

pinky, v nichž spolu komunikovali 
žáci různých ročníků, se střídaly 
po hodině při různých činnostech. 
Velký zájem byl o vaření, a to pře-
kvapivě i u chlapců, dále o chemic-
ké pokusy nebo kvízy. Hitem byla 
lanová dráha v tělocvičně, kde si 
na obrovské pavoučí síti mohly 
děti vyzkoušet svou obratnost. 
Na všech stanovištích dominova-
la hravá forma učení a skupinová 
práce. Společnými silami vznikly 
například plakáty, kterými bude 
škola slavnostně vyzdobena. „Děti 
byly nadšené, stejně tak kantoři, 
takže chceme podobnou akci někdy 
zopakovat, třeba na Den dětí,“ řekl 
ředitel Milan Krasula.        (pp)

21. října přijedou do Frýd-
ku-Místku zástupci polských 
a slovenských škol, aby se 
zúčastnili mezinárodního pro-
jektu Tvorba multimediálních 
prezentací našeho města, kte-
rá se bude zabývat minulos-
tí, současností i představou 
budoucnosti Frýdku-Místku. 
Nad akcí u příležitosti 50. 
výročí založení 5. ZŠ, E. Krás-
nohorské 2254, převzala zášti-
tu starostka Eva Richtrová.

„Oslovili jsme školy v pohrani-
čí, které k nám přijedou společ-
ným autobusem. Poznají naši 
školu, seznámí se s městem a 
získané informace pak použijí pro 

Školáci budou vyrábět
multimediální prezentace

vytvoření prezentace. Budou mít k 
dispozici potřebnou počítačovou 
techniku, samozřejmě přijedou 
i se svým vlastním vybavením, 
například digitálními fotoaparáty, 
a vše využijí pro multimediální 
prezentaci. Počítáme, že přije-
dou s žáky, kteří k této oblasti 
mají vztah. Také plánujeme, že 
zasadíme před školou strom, 
který bude symbolizovat a připo-
mínat toto mezinárodní setkání,“ 
sdělil Pavel Olšovský. Do akce 
se budou moci zapojit i frýdecko-
místecké školy, vyhlášeny jsou 
celkem tři kategorie – o nejlepší 
českou, slovenskou a polskou 
prezentaci.                           (pp)

V sobotu 1. října se vydaly 
děti ze základní školy (9. ZŠ) 
s rodiči a s vychovatelkami ze 
školní družiny na malý výlet 
do Jezdeckého klubu v Míst-
ku pod Štandlem.

Počasí nám tentokrát moc 
nepřálo. Po deštivé noci se děti 
scházely ráno s obavami, jestli 
vůbec vyrazíme. Ale proč ne, 
když ti, co přišli, se tolik těšili. 
Asi po hodině cesty se už první 
děti vozily na koních. Samozřej-

Děti jezdily na koních
mě, že se povozily všechny, a 
dokonce dvakrát. Také si koníčky 
ve stájích nakrmily svými domá-
cími dobrotami, které si nesly s 
sebou. V areálu je čekalo ještě 
jedno milé překvapení. Asi šest 
koťat a kamarádský pes Bret.

Vychovatelky i děti děkují Darji 
Hrůzkové a všem členům jezdec-
kého klubu za vlídné přijetí, ochotu 
a trpělivost, kterou nám věnovali. 

Irena Drabinová,
vychovatelka ŠD

V současné době je zvykem 
mít na škole třídy s určitým 
zaměřením. Některá škola ote-
vírá třídy s rozšířenou výukou 
matematiky, jiná tělesné výcho-
vy a další třeba jazyků. Základ-
ní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 
400, však chtěla jít dál. 

Po prvotních informacích o 
síti škol podporujících zdraví byla 
provedena analýza toho, co je 
pro školu a její žáky prospěšné, v 
čem by se mělo pokračovat, byly 
vypíchnuty i jednotlivé body, které 
je třeba zlepšit. O spolupráci při 
vyplňování dotazníků byli požádá-
ni rodiče, žáci i pracovníci školy.

Pedagogičtí pracovníci pro-
šli semináři s lektory zdravých 
škol, společně se usnesli, 
jakým způsobem sepsat projekt 
a na co se v něm zaměřit.

V souvislosti s tím na Základní 
škole Frýdek-Místek, Pionýrů 400, 
už nejde jen o nabídku rozšíření 
výuky určitého předmětu, ale o to, 
jak se děti učí, jakými metodami a 
formami je v hodinách pracováno. 
Každý učitel pracuje tak, aby žáci 
nebyli ve škole stresováni, aby 
jim byla nabídnuta pestrá škála 

Zdravá „Šestka“ je první v okrese
mimoškolních činností, kroužků, 
či jiných aktivit (Olympijský den, 
vánoční jarmark, kulturní předsta-
vení k Vánocům, ke Dni matek, 
Den jazyků, Drakiáda, možnosti 
vyniknout v soutěžích), snaží se 
vtáhnout do práce školy i rodiče.

Žáci školy se zapojují do pro-
jektů, vyhledávají informace na 
internetových stránkách, často 
si zahrají na učitele, aby své 
poznatky mohli přednést svým 
spolužákům. Řada projektů je 
zaměřena na ekologickou a 
environmentální výchovu, za 
což škola již získala ocenění.

Projevilo se, že nastoupená ces-
ta byla správná a byla také oceně-
na na semináři pořádaném Státním 
zdravotním ústavem v Praze.

U kulatého stolu obhajovaly 
projekt ředitelka školy Mgr. Libuše 
Zárubová a hlavní koordinátorka 
projektu Mgr. Jaroslava Peterová.

Projekt se povedlo obhájit, škola 
byla zařazena do sítě škol podporu-
jících zdraví a od středy 21. září se 
může nejen honosit titulem Zdravá 
škola, ale také může používat znak, 
kterým smí být označeny pouze 
školy zapojené do tohoto projektu. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o ženu ale 
budovu, je možné prozradit její věk. Před 80 lety 
byla otevřena MŠ Slezská 2011 (U Gustlíčka).

Z dochovaných kronik a fotografií se dozvídáme 
něco z její minulosti. Budova postavena stavitelem 
Jurošem byla určena k výchově dětí a také v součas-
nosti toto poslání splňuje. Ve válečných letech pře-
chodně posloužila jako ubytovna uprchlíků z Českého 
Těšína i jako stanice protiletecké obrany. Po dobu 
jednoho roku zde byly vydávány potravinové lístky. 

V současnosti mateřská škola patří k právnímu 
subjektu Základní škola a mateřská škola Jana Čap-
ka 2555. Šedivá budova skrývá estetický a moderní 
interiér, jenž vytváří rodinné prostředí pohody.

Umístění naší mateřské školy umožňuje časté 
vycházky do přírody k nedaleké řece Morávce. I když 
jsme na konci města, nechceme zůstat stranou a zapo-
jujeme se do veřejného života. Společně s myslivcem 
putujeme závějemi sněhu ke krmelci nakrmit hladovou 
zvěř. Těšíme se na každoroční prohlídku hasičské sta-
nice ve Frýdku-Místku, kde se děti seznámí s technikou 
sloužící k zásahům hasičů. Program připravený refe-
rátem cizinecké a pohraniční policie Bílá je zábavný a 
poučný. Prostřednictvím výtvarné soutěže „Krásné je 
žít“, které jsme se úspěšně zúčastnili, jsme navázali 
spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostra-
vě. Nezapomínáme ani na naše nejstarší spoluobčany. 
Obyvatele domova důchodců dvakrát ročně potěšíme 
krátkým programem a dárečky. 

Spolupráce se ZŠ Jana Čapka je pro děti i rodi-
če velmi přínosná a pomáhá vytvářet podmínky pro 
nestresující a plynulý přechod dětí ze školy mateř-
ské do 1. ročníku školy základní – zejména kroužky 
a projekt „Nanečisto“.

Na oslavu 80. výročí mateřské školy přijali pozvá-
ní zástupci Městského úřadu Frýdek-Místek, ředitel 
ZŠ a MŠ Jana Čapka s celým vedením i bývalí 
zaměstnanci MŠ. Písně, hra na flétnu a tanečky se 
líbily všem přítomným. Oslavě nechyběl ani naro-
zeninový dort.

Naše přání oslavenkyni zní: „Ať je stále plná 
zdravých a veselých dětí.“ 

Oslava starší dámy – MŠ

V letošním roce připadl naší škole nelehký úkol 
zajistit „Mezinárodní dílny řemesel a folklóru“. Od 
19. do 25. září 2005 se naše škola starala o 40 
dětí a 10 dospělých ze zemí „Visegrádské čtyřky“, 
tedy Slovenska, Polska, Maďarska a Česka. 

Tato akce proběhla již potřetí, pokaždé v jiném stá-
tě. Z naší školy byli na akci vybráni Barbora Barono-
vá, Tereza Rašková, Adriana Račeva, Lenka Jílková, 
David Gurník, Ondřej Krupa, Romana Golová, Pav-
lína Plucnarová, Zuzana Amzlerová a Pavla Prudká 
především pro svoji dlouholetou práci s keramikou a v 
tanečním souboru. Hlavní organizátorkou celého pro-
gramu byla paní učitelka Radomíra Fancová, o děti se 
starala paní učitelka Svatava Přidalová.

Celý týden měl nabitý program, nechyběla v něm 
ani sportovní aktivita ve formě „Netradiční olympiá-
dy“, kterou připravili učitelé na „Sedmičce“. V dílnách 
se děti učily batikovat různými technikami a své 
výtvory – trička si odvezly domů. U keramické pece 
vytvořily nejen své malé výrobky na památku, ale 
také sestavily keramické město. Ve cvičné kuchyňce 
si upekly chleba a usmažily placky, které mimořádně 
chutnaly. Zahraniční účastníci poznávali na výletech 
v okolí Frýdku-Místku krásnou přírodu i historii. Naše 
děti si uvědomily, že se máme čím pochlubit, že náš 
kraj je rozmanitý, s různorodými památkami, které 
všichni návštěvníci velice obdivují.

Všichni se těší rok 2006, kdy akce bude pokra-
čovat, tentokrát v Maďarsku.

Mgr. Svatava Přidalová, učitelka 7. ZŠ

Mezinárodní setkání dětí

Keramika



Odbor finanční 5 Říjen 2005

Dvanáctým rokem je ve funkci 
vedoucí finančního odboru Bože-
na Skotnicová, která dohlíží na 
městskou pokladnu, kterou letos 
proteče 1,1 miliardy korun, což 
je více než dvojnásobek toho, co 
v roce 1994. Čím to, že finance 
města tak narostly?

„Projevují se změny v rozdělo-
vání daňových příjmů, velmi nar-
ostly sociální dávky v souvislosti s 
nezaměstnaností. Zatímco v roce 
1994 byly ve výši 47 milionů, letos 
je to 184 milionů. Frýdek-Místek se 
navíc po reformě veřejné správy v 
roce 2003 stal „pověřenou obcí“ a 
na město tak přešla řada činností 
po zrušených okresních úřadech.“

Je váš odbor, tím že 
spravuje finance, v nějakém 
výsadním postavení?

„Naše postavení je zvláštní a 
složitější v tom, že jsme průřezo-
vý odbor. Tím, že máme na sta-
rosti rozpočet a účetnictví, je pro 
nás důležitá spolupráce se všemi 
odbory. Navíc vykonáváme kon-
trolní činnost, takže provádíme 
kontrolu prostředků, které měs-
to poskytuje dalším subjektům. 
Dotace z fondů a rozpočtu kontro-
lujeme výběrovým způsobem, ale 
u vlastních příspěvkových organi-
zací vykonáváme veřejno-správní 
kontrolu – nahrazujeme tím funkci 
interního auditora. Také vymá-
háme celému úřadu pohledávky 
vzniklé z přenesené působnosti.“

Má město hodně dlužníků?
„Z přenesené působnosti 

máme v závěrečném účtu za 
loňský rok několik milionů korun, 
které tvoří především dluhy za 
výživné, dopravní pokuty, odpady, 
pokuty v oblasti životního prostře-
dí. V samostatné působnosti byla 
dlužná částka tvořena zejména 
dluhy na nájemném a službách. 
Samozřejmě se město snaží, aby 
se jeho pohledávky snižovaly, 
máme zřízeno speciální oddělení, 
které  se vymáháním pohledávek 
zabývá.“

A jaké závazky má naopak 
město?

„Město bez problémů dodržuje 
kritéria dluhové služby určená stá-
tem, sledujeme i splnění ukazatelů, 
které jsou stanoveny v programo-
vém prohlášení rady města. Samot-
né použití peněz je ale vždy rozhod-
nutím politických orgánů, zejména 
zastupitelstva. My jen dohlížíme nad 
naplněním usnesení.“                 (pp)

Finanční odbor hlídá městskou pokladnu
Finanční odbor spolupracuje se všemi odbory měst-

ského úřadu, a to především při zpracování rozpočtu 
města a zúčtování všech skutečností, které jsou před-
mětem účetnictví.

Finanční odbor se člení na:
a) oddělení rozpočtu a kontroly
b) oddělení účtárny
c) oddělení místních daní a poplatků
d) oddělení vymáhání pohledávek
I. Úkoly v samostatné působ-

nosti, které jsou odboru 
trvale svěřeny

oddělení rozpočtu a kontroly
- sestavuje návrh rozpočto-

vého výhledu jako nástroje pro 
střednědobé finanční plánování;

- sestavuje návrh pravidel 
rozpočtového provizoria v soula-
du se zákonem o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů;

- sestavuje návrh rozpočtu, 
provádí jeho rozpis, kontroluje a 
vyhodnocuje čerpání rozpočtu v 
rozsahu odpovídajícím činnosti 
města, pověřená osoba vystupuje 
jako správce rozpočtu města pod-
le zákona o finanční kontrole;

- sestavuje návrh závěrečné-
ho účtu;

- navrhuje rozpočtová opat-
ření a po schválení orgány 
města zajišťuje jejich rozpis, 
vede evidenci schválených roz-
počtových opatření;

- zpracovává finanční vypo-
řádání se státním rozpočtem a s 
rozpočtem kraje;

- zpracovává finanční analýzy;
- řídí peněžní toky a provádí 

zhodnocování dočasně volných 
finančních prostředků, sleduje a 
zajišťuje splácení úvěrů a půjček 
včetně úroků;

- zpracovává podklady pro přije-
tí nebo poskytnutí úvěrů a zajišťuje 
plnění dluhové služby města;

- na základě rozhodnutí 
zastupitelstva města zabezpe-
čuje podle platných předpisů 
emitování vlastních dluhopisů;

- zabezpečuje styk s peněž-
ními ústavy, včetně zřizování a 
zrušování účtů;

- předkládá návrh a organi-
začně zajišťuje přezkum hospo-
daření města auditorem;

- zajišťuje finanční kontro-
lu hospodaření příspěvkových 
organizací podle zákona o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, zákona o finanční kont-
role a podle dalších předpisů;

- provádí ve spolupráci s 
ostatními odbory následnou 
veřejnosprávní kontrolu u žada-
telů o veřejnou finanční podporu 
nebo příjemců veřejné finanční 
podpory v případech, kdy je 
poskytovatelem město;

- provádí kontrolu hospoda-
ření organizačních složek, které 
zřizuje město;

- v případech stanovených 
zákonem o státní kontrole uklá-

dá pořádkové pokuty;
- v případech stanovených 

zákonem o finanční kontrole 
ukládá pokuty za maření veřej-
noprávní kontroly vykonávané 
na místě a pokuty za nepřijetí 
nebo neplnění přijatých opatření 
k nápravě nedostatků; 

- navrhuje plán kontrol veřej-
nosprávní finanční kontroly;

- prověřuje přiměřenost a 
účinnost systému finanční kont-
roly u příspěvkových organizací 
formou veřejnosprávní kontroly;

- zpracovává po ukončení 
kalendářního roku dílčí podklady 
pro zpracování roční zprávy o 
výsledcích finančních kontrol;

- spravuje finanční majetek 
města (cenné papíry, akcie 
apod.), účasti v obchodních spo-
lečnostech;
oddělení účtárny

- vede účetnictví o hospo-
daření města podle celostátně 
platné účtové osnovy; 

- zpracovává účetní výkazy 
dle platné legislativy;

- zabezpečuje veškerý pla-
tební styk;

- zabezpečuje roční porovnání 
stavu majetku dle fyzické inven-
tarizace se stavy v účetnictví;

- zpracovává daňové přiznání 
k dani z příjmů za město;

- zabezpečuje nákup, výdej, 
vyúčtování a inventarizaci poku-
tových bloků;

- vede evidenci pohledávek 
dle knihy vydaných faktur;

- zajišťuje vymáhání pohledá-
vek za odchyt psů;

- spolupracuje na finančních 
vypořádáních a sestavování 
závěrečného účtu města;
oddělení místních daní a poplatků

- připravuje podklady pro jed-
nání rady a zastupitelstva města 
– obecně závazné vyhlášky dle 
zákona o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a 
zákona o dani z nemovitosti, ve 
znění pozdějších předpisů;

- zabezpečuje podklady k 
„Oznámení o konání sbírky obcí“;

- zabezpečuje podklady a zpra-
covává za město přiznání k dani 
darovací a dani z nemovitosti;

- dle zákona o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve zně-
ní pozdějších předpisů, sleduje 
odvody části výtěžku na veřejně 
prospěšné účely a „Smlouvy o 
poskytnutí příspěvku” se sázko-
vými kancelářemi;

Úkoly, které jsou odboru trva-
le svěřeny ve vztahu k příspěv-
kových organizacím města 

- plní úkoly uložené zastupi-
telstvem města, radou města, 

tajemníkem a tímto organizač-
ním řádem ve vztahu k příspěv-
kovým organizacím v oblasti 
kontroly jejich hospodaření;

Úkoly ve vztahu k výbo-
rům, komisím a zvláštním 
orgánům města

Zabezpečuje organizačně 
technické a administrativní prá-
ce související s činností:

- finančního výboru;
Vztah k rozpočtu města
- zabezpečuje nakládání s 

prostředky svěřenými rozpisem 
rozpočtu města na příslušný rok.

II. Úkoly v přenesené 
působnosti

Zabezpečuje činnosti přísluše-
jící městu, pokud nebyly zákonem 
svěřeny zvláštnímu orgánu, a to:
oddělení místních daní a poplatků

- provádí správu místních 
poplatků dle zákona o správě 
daní a poplatků, ve znění poz-
dějších předpisů;

- provádí kontrolní činnost 
vyplývající z činnosti oddělení 
místních daní a poplatků;

- dle zákona o loteriích a 
jiných podobných hrách ve zně-
ní pozdějších předpisů:

- rozhoduje o povolování provo-
zování výherních hracích přístrojů;

- sleduje odvody „části 
výtěžku“ z provozu výherních 
hracích přístrojů.
oddělení vymáhání pohledávek

- vede evidenci a vymáhá 
pokuty uložené podle nejrůzněj-
ších zákonů (např. č. 50/1976 Sb., 
stavební zákon, č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody, č. 128/2000 
Sb., o obcích, č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole atd.);
- vede evidenci a vymáhá 

tyto pohledávky města, které 
vznikly z titulů:

- vrácení příspěvků poskyt-
nutých dle § 33 – 37, §57 - 58 
vyhlášky Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR; 

182/1991 Sb., kterou se pro-
vádí zákon o sociálním zabez-
pečení;

- příspěvek na výživu, § 5 
zákona č. 482/1991 Sb., o soci-
ální potřebnosti, ve znění poz-
dějších předpisů;

- místní poplatky, zákon č. 
565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů;

- odvod výtěžku na veřej-
ně prospěšné účely u výher-
ních hracích přístrojů, zákon 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů;

- provádí kontrolní činnost 
vyplývající z činností oddělení 
vymáhání pohledávek.

Finanční odbor nevykonává 
činnosti na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy pro jinou 
obec ani činnosti na základě roz-
hodnutí krajského úřadu pro jinou 
obec. Odbor také neprojednává 
činnosti na základě rozhodnutí 
krajského úřadu pro jinou obec 
a ani neprojednává přestupky a 
správní delikty v 1. stupni. Také 
neprojednává věci, ve kterých je 
odbor odvolacím orgánem, nebo 
ve kterých rozhoduje na základě 
mimořádných opravných prostřed-
ků (včetně přestupků u správních 
deliktů).

BOŽENA SKOTNICOVÁ: Vedou-
cí finančního odboru.

Foto: Petr Pavelka
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Ing. Lukáš Roubal - SOUDNÍ ZNALEC
Ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení,

zemědělské a manipulační techniky,
výpočetní techniky a elektroniky.

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

Kontakt: 603 481 029



Sport 7 Říjen 2005

hokej ve VSH

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - ŘÍJEN
středa 19.10. 16:15 – 17:30 h.
sobota 22.10. 8:30 – 9:30 h.

(veřejné bruslení rodičů s dětmi)

neděle 23.10. 16:00 – 17:30 h.
středa 26.10. 16:15 – 17:30 h.
sobota 29.10. 8:30 – 9:30 h.

(veřejné bruslení rodičů s dětmi)
neděle 30.10. 16:00 – 17:30 h.

Sobota 15. 10. 10,00 8+9.tř. - HC Havířov
Neděle 16. 10. 9,00 4+5.tř. - HC Třinec
 13,30 dorost - HC Prostějov
Pátek 21. 10. 18,30 junio ři - TJ Český Těšín
Sobota 22. 10. 10,00 8+9.tř. - HC Orlová
 14,00 3.tř. - HC Vítkovice
 17,00 muži - HC Studénka
Neděle 23. 10. 9,00 6+7.tř. - HC Havířov
 13,30 dorost - HC Ytong Brno
Pátek 28. 10. 9,00 6+7.tř. - HC Orlová
Neděle 30. 10. 9,00 4+5.tř. - TJ Nový Jičín

TJ voltiž Frýdek-Místek má 
mistryni Moravskoslezského 
kraje v kategorii žen. Rozhodlo 
se o tom v sobotu 10. září, kdy 
ve Frenštátě pod Radhoštěm 
proběhlo Mistrovství Morav-
skoslezského kraje ve voltiži. 

„Zúčastnilo se několik oddílů 
z širokého okolí severní Moravy 
a mezi nimi také členové našeho 
týmu z TJ voltiž F-M. Závody začí-
naly od 10 hodin rána těmi nejmen-
šími závodníky od šesti let, kde 
soutěžily také děti z našeho oddílu 
a získaly 2. místo v družstvech 
kategorie „D”. Odpolední program 
už zahrnoval zkušenější závodníky, 

Máme mistryni kraje ve voltiži

Sokol Frýdek-Místek po 
loňském senzačním postupu 
do finále a zisku stříbrných 
medailí zahájil další roč-
ník volejbalové extraligy na 
domácí palubovce proti Pře-
rovu. Zahrál to, co potřebo-
val, a domácí premiéru zvládl 
bez ztráty setu.

Pouze v první sadě mohly hos-
tující hráčky pomýšlet na úspěch, 
jenomže když se ukázalo, že v 
koncovce Sokolky umí zapnout 
na vyšší obrátky, Přerov pocho-
pil, že veškerá snaha bude na 

Sokol zvládl domácí premiéru

DOMA TO ŠLO: Přerov v Místku neměl nárok.     Foto: Petr Pavelka

půdě vicemistryň zřejmě marná. 
Frýdku-Místku se dařila obrana 
na síti, středové hráčky se výraz-
ně prosazovaly i na útoku. Přerov 
uhrál jen 21, 20 a 19 bodů.

První zápas mimo domácí 
prostředí už tak pohodový nebyl 
– Sokol podlehl Ostravankám 
3:1 (18, -21, 14, 26), když tradič-
ní derby vůbec nezvládl podle 
představ trenérky Táni Krem-
paské. O to těžší to bude mít v 
dalších nadcházejících duelech, 
protože těžký los za další soupe-
ře určil Olymp a Brno.         (pp) 

skupiny kategorie „A” a soutěže 
mužů a žen kategorie „A” a „B”. 
Tam také naše svěřenkyně Kate-
řina Chovančíková z TJ voltiž FM 
získala prvenství v nejvyšší kate-
gorii ženy „A” a stala se mistryní 
Moravskoslezského kraje 2005, 
její sestra Kamila Chovančíková 
ji následovala na 3. místě,“ při-
blížila jeden z nejúspěšnějších 
výsledků tohoto roku trenérka 
Michaela Růžičková. 

Její svěřenci se připravovali 
na říjnové mistrovství České 
republiky, ale současně se hle-
dají další adepti tohoto sportu, 
kteří možná jednou budou moci 

soutěžit i na evropské úrovni. 
Na Mistrovství Evropy ve voltiži, 
které bylo v létě v Itálii, o sobě 
toto sportovní odvětví dalo vědět 
zásluhou mužů, kteří získali 4. a 
15. místo. „Při účasti nejlepších z 
celé Evropy se takový výsledek 
může opravdu považovat za vel-
ký úspěch. Nehledě k tomu, že 
náš český reprezentant Petr Eim 
byl po prvním kole na druhém 
místě. Medaile mu tedy oprav-
du utekla jen o fous!“ referovala 
Michaela Růžičková, která čeká 
na nové děti od 6 do 12 let. Více 
informací o náboru můžete získat 
na telefonním čísle 777 944 377.

FOTBALOVÝ TURNAJ: Městský úřad Frýdek-Místek ve spolupráci s Euroregionem Beskydy uspořá-
dal další ročník mezinárodního fotbalového turnaje O pohár prezidenta Euroregionu 2005.
Sportovního klání se zúčastnily všechny spolupracující strany, tedy i slovenská a polská. Poláci nakonec 
vyhráli před Slovenskem a domácími, ale více než o výsledky šlo o utužení vzájemných kontaktů a jejich další 
rozvíjení. „Tato sportovní akce již má tradici, v odlehčené atmosféře vždy máme dostatek prostoru na to, říct si, 
co bychom mohli společně dělat dál,“ uvedl prezident Euroregionu Beskydy Petr Rafaj.   Foto: Petr Pavelka

8. - 9. října

Třebíč - starší dorost A 5:2 

branky: Kozubík, Stonavský

Třebíč - mladší dorost A 2:2 

SFC Opava B - st. dor. B 2:0

SFC Opava B – ml. dor. B 2:1

branka: Němec

starší žáci A – SFC Opava 4:0 

branky: Pešek 2, Vašenda 2

ml. žáci A – SFC Opava 1:2

branka: Šigut

Vratimov - starší žáci B 2:3

branky: Knězek 2, Gál

Vratimov - mladší žáci B 0:2

branky: Ondřej Boráň, Němec

starší žáci C – Frýdlant 3:1

branky: Repper 3

mladší žáci C – Frýdlant 2:0

branky: Havránek, Hrtoň 

Výsledky mládeže Fotbal F-M

Regionální centrum
Sport pro všechny

Dětský aerobikový klub Flash 
TJVP Frýdek-Místek

TJVP - TĚLOVÝCHOVNÁ JED-
NOTA VÁLCOVEN PLECHU

Pořádá AEROBIKOVOU 
SOUTĚŽ AEROBIKSTAR, pro 
VŠECHNY (aerobikové kluby, 
základní školy, DDM, atd. …), 

kteří pravidelně navštěvují hodi-
ny aerobiku a nebojí se porovnat 

své síly s ostatními vrstevníky.
Rozhodčí, jejichž úkolem bude 

hodnotit schopnost zachytit před-
vedené, sílu, flexibilitu a celkový 
showmanship, se řídí pravidly 

vydanými Mezinárodní federací 
sportovního aerobiku a fitness.

Datum konání: 5. listopadu 2005
Místo konání: tělocvična na 

11. ZŠ ve Frýdku-Místku
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 

25. ŘÍJNA NA ADRESU:
Šárka Číhalová, M. Magdonové 

234, Frýdek-Místek, 73801
mobil 724 123 424, e-mail: 

sarka.cihalova@centrum.cz.

Pořadatelé čtvrtého dílu 
Arény bojovníků, tentokrát s 
podtitulem Revoluce, se zcela 
nerevolučně vrátili z víceúče-
lové sportovní haly do původ-
ních prostor Na Stovkách, a 
tak znovu díky omezené kapa-
citě nastala situace, kdy akce 
získala příchuť nedostupného.

Hlava na hlavě v energií nabi-
té atmosféře, které dominovaly 
masážní emulze, sledovala sou-
boje stylů jedinců, kteří se nebojí 
utržit ránu a hlavně mají velkou 
chuť nějakou tu ránu rozdat. 
Jeden z nejzajímavějších stře-

Další Arénu vyhrál Wampír
tů proběhl mezi bojovníkem z 
týmu Como-3 jménem Wampír 
proti zkušenému mistru umění 
taekwon-do Miroslavu Sýkorovi. 
Kolorit jim dotvářely i ženy-bojov-
nice, které je k ringu doprovázely 
ozbrojené štíty a zbraněmi. Hlav-
ní podívaná se však odehrávala 
mezi provazy a vítěz souboje 
Zdeněk Šlehober nakonec došel 
v pyramidě o mistra Moravy nej-
dál a zůstal na vrcholu. Publikum 
mohlo být spokojeno, čtvrtá Aré-
na jim nabídla dostatek bojových 
zážitků. A pořadatelé už chystají 
„pětku“.        (pp)

ARÉNA IV.: Na Stovkách se znovu odehrál večer bojovníků.  Foto: Petr Pavelka

1. - 2. října
st.dor. A – 1.FC Slovácko B 
1:1 
branka: Rác z penalty
ml. dor. A – Slovácko B 0:2 
st. dorost B - Heřmanice 3:1
branky: Mach, Strakoš z pen., 
Rác
ml. dorost B - Heřmanice 7:1
branky: Vašina 2, Kolos, 
Papřok, Smítal, Němec
RSM Šardice - st. žáci A 0:2 
branky: Pešek z penalty, 
Řezáč
RSM Šardice - ml. žáci A 6:0
starší žáci B – Kopřivnice 2:2
branky: Pavlát, Šponiar
mladší žáci B – Kopřivnice 2:0
branky: Střálka, Zahradník
Český Těšín - starší žáci C 3:1
branka: Repper z penalty
Český Těšín - ml. žáci C 3:0
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Adresa: Sv.Čecha 170 (v budo-
vě MŠ), 738 02 Frýdek-Místek
Provozní doba: Po-Pá 8.30-12.00 
Odpovědný zást.: Markéta Bortlová
Telefon: 558 647 366
E-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz

Klub maminek Broučci pomáhá překonat sociální izolovanost

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ: Děti mají k dispozici dostatek hraček. 
Foto: Petr PavelkaHOUPY HOU: Klub umožňuje i 

dostatečnou pohybovou aktivitu. 
Foto: Petr Pavelka

Zaměření: děti předškolního věku 
a rodiče na mateřské dovolené
Počet členů: 10 aktivních členek

Klub maminek Broučci je 
občanské sdružení, které bylo 
založeno v listopadu 1998, za 
čtyři měsíce byl klub otevřen. 
Posláním klubu je překonat soci-
ální izolovanost matek na mateř-
ské dovolené, umožnit jim sebe-
realizaci při tvorbě programu, 
zprostředkovat radu odborníků 
z oblasti výchovy, práva, vzdělá-
vání, psychologie a podobně. 

„Snažíme se vytvořit příjemné 
místo pro setkávání maminek 
na mateřské a jejich dětí. Děti 
předškolního věku se v klubu 
maminek setkávají se svými vrs-
tevníky, aniž by se musely odlou-
čit od matky. Nenásilnou formou 
se tak učí samostatnosti a jejich 

Atletika je jediným indivi-
duálním sportem, který se stal 
před několika lety součástí 
Centra sportu. Tím se mu 
dostalo zvýšené podpory ze 
strany města Frýdku-Místku a 
mladí, ale i dospělí vyznavači 
královny sportů dokazují, že 
naprosto oprávněně.

Nejenže se oddíl atletiky TJ 
Slezan Frýdek-Místek se svými 
více než 300 členy stal jedním 
z největších oddílů, ale svými 
výsledky a výkony rovněž skvěle 
reprezentuje naše město. Vždyť 
za posledních 6 let získali mla-
dí atleti celkem 22 titulů mistrů 
České republiky, 17 stříbrných a 
22 bronzových medailí z republi-
kových mistrovství. Z mistrovství 
Moravy a Slezska to bylo 171 
medailí, z toho 52 zlatých. 

Výborně si však slezanští 
atleti vedou i v soutěžích družs-
tev. V letošním roce se poprvé 
v historii družstva juniorů i juni-
orek probojovala až do finále 
mistrovství ČR. Juniorkám patří 
6. a juniorům 9. místo v České 
republice. Z mistrovství Moravy 
a Slezska mají obě družstva 
bronzové medaile. Do závě-

Atleti skvěle reprezentují město Frýdek-Místek
rečných bojů se rovněž probo-
jovala obě družstva mladšího 
žactva. Ve finále pak vybojovali 
bronzové medaile mladší žáci a 
6. příčka patřila mladším žáky-
ním. Družstva chlapců i děvčat 
staršího žactva sice vybojovala 
postup ze základní skupiny, ale 
jejich pouť skončila v semifinále 
Moravy a Slezska. 

Neméně dobře si vedla obě 
družstva dospělých. Ženy star-
tovaly ve 2. lize a celou soutěží 
procházely naprosto suverén-
ně a po roční přestávce se po 
jasném prvenství opět vrací do
1. ligy. Největší oporou družstva 
byla půlkařka Michaela Bubiko-
vá a další běžkyně na střední 
a delší tratě Tereza Droppová, 
Lada Medvecová, Romana Šin-
delková, Zuzana Schindlerová, 
Hana Holejšovská, Erika Miku-
lenková, Adéla Marková. Dále 
překážkářky Dita Janíková a 
Vendula Moškořová, sprinterka 
Nika Němcová, tyčkařka Vero-
nika Metzová, výškařka Jana 
Kučerová a vrhačky Kateřina 
Kupčová, Irena Hencová, Marie 
Tománková a Alena Vařeková. 
Potěšil běžecký návrat bronzové 

medailistky v běhu na 800 met-
rů z mistrovství ČR 2003 Lenky 
Kalábové. 

Rovněž muži bojovali ve 2. 
lize, kam si zajistili poprvé v 
historii postup v loňském roce. 
Ve velice kvalitní soutěži, kde 
kromě jiného startoval v barvách 
Prostějova i olympijský vítěz v 
desetiboji Robert Změlík, bylo 
jejich hlavním cílem nesestoupit 
a tuto soutěž udržet. Úkol o to 
těžší, že nejlepší současný atlet 
oddílu Peter Mikulenka hostoval 
za Třinec v 1. lize. Naši muži 
předváděli výborné výkony a 
nakonec se jim podařilo vybo-
jovat 7. příčku a tím poslali do 
divize Otrokovice. Jedničkou 
týmu byl Miroslav Lepíček, kte-
rý v jednotlivých kolech vítězil 
v bězích na 800 i 1500 m a 
bodoval na hladké i překážko-
vé čtvrtce. Doplňovali ho další 
běžci Jan Šrubař, Petr Vlček, 
Petr Filipec, Pavel Michna, Miro-
slav Magnusek, sprinteři Martin 
Obert, Lubomír Prokop a vrhač 
Jan Hrabec. K záchraně výraz-
nou měrou přispěli svými body i 
chodci Josef Nejezchleba, Petr 
Říha a Petr Vronský. 

Fantastický sportovní výkon předvedl na stadiónu Sleza-
nu Frýdek-Místek mladší žák Jan Tomek. V barvách domá-
cího Slezanu Frýdek-Místek hodil kriketovým míčkem fan-
tastických 100 metrů a 70 centimetrů a zlepšil svůj vlastní 
nejlepší český výkon z letošní Olympiády mládeže o téměř 9 
metrů. O výjimečnosti tohoto výkonu svědčí fakt, že druhé-
ho v pořadí překonal o více než 30 metrů! 

Tohoto výkonu dosáhl na krásném stadiónu Slezanu ve Frýdku-
Místku při Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva. 
Za krásného, slunečného počasí se v našem městě sešla devítka 
nejlepších družstev z celé Moravy a více než 300 závodníků svádělo 
velké boje na atletické dráze. Domácímu družstvu žáků se podařilo 
po loňském stříbru vybojovat bronzové medaile. Vítězem se stalo 
družstvo Sokola Opava před Byacem Brno. Z vítězství v kategorii 
děvčat se radovalo družstvo TŽ Třinec před JACem Brno a Sokolem 
Opava. Děvčata Slezanu obsadila velice solidní 6. místo. 

Nejlepší český výkon

vstup do mateřské školy je pak 
méně bolestivý. Chceme ukázat 
rodičům, jak účelně trávit s dětmi 
volný čas a předkládat jim nejrůz-
nější nápady, jak s dětmi praco-
vat. Snažíme se vytvářet rodinné 
prostředí, kam se maminky i děti 
těší, kde mohou odložit své sta-
rosti, požádat o pomoc při řešení 
nějakého problému a také pomoc 
nabídnout, pokud ji někdo potře-
buje,“ říká Veronika Vrublová.

Aktivním členem sdružení se 
může stát kdokoliv, kdo se potře-
buje realizovat, kdo má chuť dělat 
něco pro druhé a uplatnit své 
organizační, tvůrčí a jiné schop-
nosti. Děti mají k dispozici velký 
hrací prostor, velké množství pěk-
ných hraček, knížek, stavebnice, 
odrážedla a balónkový bazén. 
Během týdne je pro ně připrave-
no velké množství aktivit, kterých 
se mohou účastnit dle libosti. V 
pondělí jsou to pravidelné maňás-
kové pohádky, ve středu společ-
né cvičení maminek s dětmi, ve 
čtvrtek veselé zpívání a v pátek 
výtvarná výchova. „Každoročně 
pořádáme sportovní dopoledne, 
oslavu Dne dětí, Mikulášskou a 
vánoční besídku, výlety do jízdár-
ny pod Štandlem a ve spolupráci 
s obchodní akademií dětský kar-
neval,“ doplnila Vrublová. 

Pro maminky jsou dále při-
praveny přednášky o psycho-
logii dítěte, logopedii, partner-
ských vztazích, zdravé výživě 
a zdravotních tématech. „Rádi 
bychom navázaly na loňskou 

spolupráci s úřadem práce a při-
pravily přednášky, které usnadní 
maminkám vstup do zaměstná-
ní. Spolupracujeme s Domem 
dětí a mládeže a pořádáme kur-
zy keramiky pro maminky a děti. 
V letošním roce opět otevíráme 
dopolední kurzy angličtiny pro 
maminky a pro zpestření kurzy 
břišních tanců. Několikrát do 

roka pořádáme burzy dětského 
oblečení, kde si maminky mohou 
přijít prodat a výhodně nakoupit 
oblečení. Připravujeme realizaci 
kurzu počítačů,“ vypočítává další 
plány Veronika Vrublová.

V klubu je postaráno také o 
občerstvení pro maminky a děti. 
Každý příchozí a každý nápad je 
zde vítán.         (pp)

V plném proudu jsou přípra-
vy na největší sportovní akci v 
našem městě. Tou je již několik 
let běžecký závod Hornická desít-
ka. Běžecký závod se koná opět 
pod záštitou města Frýdek-Místek 
ve spolupráci s OKD, a.s. Dolu 
Paskov a hlavním pořadatelem je 
tradičně oddíl atletiky TJ Slezan 
Frýdek-Místek. V rámci jubilejního 
20. ročníku se navíc uskuteční 
mistrovství České republiky vete-
ránů v běhu na 10 km.

V sobotu 5. listopadu od 12 
hodin bude u Národního domu 
v Místku opět přeplněno. Skvělá 
atmosféra, vynikající výkony a 
obrovské množství účastníků – to 
je vizitka této akce. Přes nepřízeň 
počasí se v loňském roce posta-
vilo na start neuvěřitelných 1137 
běžců všech věkových kategorií. 
Ani letošní rok nebude jistě výjim-
kou. Připraveny jsou opět krásné 
ceny, program pro děti, prodej 
sportovního vybavení a další 
doprovodný program. 

ZÁVODY DĚTÍ 
O skvělý úvod celé akce se 

každoročně stará mládež. Vloni 
na 550 dětí svádělo urputné boje. 
Nejmenší předškolní děti vyběh-
nou již ve 12.30 a čeká je 150 m. 
Postupně přijdou na řadu chlapci a 
dívky v dalších 7 věkových katego-
riích až po dorostence, kteří poběží 
1672 m. Ve všech kategoriích 
obdrží vítěz dort, první tři medaili 
a věcnou cenu, prvních šest trič-
ko. Pro všechny děti je připravena 
tombola s pěknými cenami v hod-
notě 30.000 Kč.

SOUTĚŽ ŠKOL 
V rámci závodu je opět připra-

vena soutěž škol. Pro tři nejpočet-
nější výpravy je připraveno spor-
tovní vybavení v hodnotě 5000, 
3000 a 2000 Kč. Pro nejlepší 
výpravy, kde se bude hodnotit 10 
nejlepších umístěním, jsou připra-
veny poháry a sladká odměna.

Hornická desítka v sobotu 5. listopadu 
znovu pod záštitou města Frýdek-Místek

DOPROVODNÝ PROGRAM 
Dětem zpříjemní čekání na 

vyhlášení vítězů a losování tombo-
ly zábavné odpoledne. Připraveno 
je promítání pohádek a různé sou-
těže se sladkými odměnami. Pro 
dospělé účastníky je připraven 
prodej sportovního vybavení. 

BĚH PRO ZDRAVÍ
Hlavnímu závodu předchází 

ve 14.45 hodin běh pro všechny 
věkové kategorie, který měří 1 
km. Stejně jako každý rok přilá-
ká tento běh na start řadu dětí 
s rodiči a dav běžců jistě zláká 
i diváky. Trička jsou připravena 
pro prvních 400 běžců v cíli a 
nebude chybět tombola. 

HLAVNÍ ZÁVOD
Hlavní závod měří 10 km a 

bude odstartován v 15.15 hodin 
před Národním domem. Závodníci 
absolvují tři okruhy. Na startu se 
představí nejen reprezentanti Čes-
ké republiky, Polska, Slovenska a 
dalších zemí, ale i stovky kondičních 
běžců z celé republiky. Samozřejmě 
možnost startovat mají všichni, kteří 
si chtějí vyzkoušet své síly na této 
trati. Pro nejlepší v hlavním závodě 
jsou připraveny finanční odměny, 
pro všechny je připraveno tričko s 
emblémem závodu. Mezi všechny 
běžce bude losována tombola s 
cenami za 50.000 Kč.

KONDIČNÍ BĚH
Ani letos nechybí nesoutěžní 

kondiční běh. Je určen pro všechny, 
kteří si netroufnou na 10 km, ale běh 
pro zdraví je pro ně málo. Absolvují 
jeden okruh hlavního závodu, tedy 
3333 m. Pro účastníky jsou připra-
vena trička a opět losování tomboly. 

Možnost přihlásit se na akci máte 
každý den od 15 do 18 hodin na sta-
diónu TJ Slezan, případně přímo na 
startu. Na hlavní závod a kondiční 
běh však doporučujeme přihlásit se 
předem. Další podrobnosti najdete 
na stránkách www.slezanfm.napro-
ti.cz nebo na telefonu 606 257 453. 
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Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

Provident vám půjčí peníze, když potřebujete a na co chcete.

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

zástupce přinese peníze až domů. Nabídku vám ušije na míru, takže splátky

budou nízké tak, jak potřebujete, bez skrytých poplatků a obchodní zástupce

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

Bez paragonů
Živnostenský úřad oznamuje zrušení povinnosti živnostníků vydá-

vat paragony u plateb nad 50,- Kč , která byla zakotvena v živnosten-
ském zákoně a v zákoně o registračních pokladnách. S účinností k 
19. 9. 2005 byla tato povinnost zrušena v obou předpisech a legisla-
tiva se vrátila k původnímu znění.

V § 31 odst. 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 119/2004 Sb., zákona 
č. 167/2004 Sb. a zákona č. 215/2005 Sb., se ve větě první slovo 
„zákazníkovi“ nahrazuje slovy „na žádost zákazníka“ a slova „přesa-
huje-li cena částku 50 Kč“ se zrušují.

Baby club Kenny organizuje zápis do “plavání” kojenců, batolat a předškoláčků. Úvodní beseda 
pro rodiče proběhne v úterý 18. 10. v 16 hodin na 11. ZŠ na Slezské. Beseda je nezávazná, ale pro 
zařazení do kurzu nutná. Na plavání pro děti do 6 měsíců si volejte na tel. čísle 736 520 414.

VÝZVA  K  PŘEDKLÁDÁNÍ  PROJEKTŮ 
V RÁMCI  PROGRAMU  PARTNERSTVÍ  2006

Město Frýdek-Místek vyhlašuje v rámci programu prevence krimi-
nality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2006 výběrové řízení na 
poskytnutí účelových dotací.

Vyhlášené priority:
- Programy na podporu a pomoc obětem domácího násilí
- Programy na podporu prevence kriminality páchané vůči 

ohroženým cílovým skupinám (ženy, senioři)
Do výběrového řízení se mohou se svými projekty přihlásit občan-

ská sdružení, střediska, spolky, nadace a jiné právní subjekty, které 
nebyly zřízeny za účelem podnikání.

Metodiku, zásady pro poskytování dotací a formuláře jsou k dis-
pozici na webových stránkách ministerstva vnitra, odbor prevence 
kriminality. Bližší informace poskytne manažerka prevence kriminali-
ty města Frýdek-Místek: Poláchová Marie, tel. 558 609 322, 777 921 
842 nebo správce Fondu prevence kriminality: Hekera Rostislav, tel. 
558 609 316, 777 921 845.
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Okresní správa sociálního zabezpečení, budova Palackého 115

ČSSZ: Vše kolem sociálního zabezpečení se vyřizuje v budo-
vě bývalého okresního úřadu na Palackého ulici u místeckého 
Národního domu.                  Foto: Petr Pavelka

Se začátkem letních prázd-
nin přibylo organizacím (tedy 
zaměstnavatelům) i několik 
povinností, které dosud plnit 
nemusely. A to z toho důvodu, 
že s účinností od 1. července 
2005 vznikl registr pojištěnců 
důchodového a nemocenské-
ho pojištění, který vede Česká 
správa sociálního zabezpe-
čení. Registr bude průběžně 
aktualizován a naplňován úda-
ji o zaměstnancích a bude 
sloužit k provádění sociálního 
zabezpečení a plnění úkolů 
plynoucích z práva Evrop-
ských společenství a meziná-
rodních smluv.

V souvislosti s naplněním 
údajů do registru pojištěnců 
jsou malé organizace i organi-
zace povinny předložit přísluš-
né okresní správě sociálního 
zabezpečení seznam svých 
zaměstnanců, jejichž účast na 

Nový registr pojištěnců na ČSSZ
nemocenském pojištění vznik-
la před 1. červencem 2005 
a trvá i po 30. červnu 2005. 
Nově také mají organizace (s 
počtem zaměstnanců nad 25) 
povinnost předkládat přihlášky 
svých zaměstnanců k sociální-
mu pojištění.

ČSSZ jednoznačně prefe-
ruje elektronické podání (tzv. 
e-podání), nejlépe prostřed-
nictvím Portálu veřejné sprá-
vy. Informace o této službě 
včetně potřebných formulářů 
(resp. tiskopisu) jsou proto 
už nějaký čas volně dostup-
né na webových stránkách 
ČSSZ. Organizace se rovněž 
mohou obrátit na příslušnou 
OSSZ, kde mohou z infor-
mačních letáků či přímo od 
zaměstnanců získat podrob-
né informace.

Evidování hromadných 
seznamů zaměstnanců i 

přechod na nový způsob 
evidence zaměstnanců je 
mimořádná akce, náročná 
jak pro klienty, tak i zaměst-
nance celé ČSSZ.

Často se vyskytují ze stra-
ny zaměstnavatelů názory, 
že je to akce zbytečná a že 
je zatěžuje. Je však nutné si 
uvědomit, že takto získané a 
vedené údaje o každém obča-
novi budou sloužit především 
jemu, např. při prokazování 
nároku na důchod. Proto by-
chom chtěli veřejnost ubezpe-
čit, že současný postup je nut-
ný a bude přínosem především 
nám – občanům.

Podrobné informace k 
výše uvedené problematice 
jsou na webových stránkách 
ČSSZ na adrese www.cssz.
cz,konkrétně http://www.cssz.
cz/nemocenske/prihlasky/tis-
kopisy/prihlaska_navod.doc.

Informace o ČSSZ: www.cssz.cz
Informace o OSSZ Frýdek-
Místek: www.cssz.cz/infopage/
ossz_frydek-mistek 
Telefon provolba: 558 604 + linka
Ústředna: 558 604 700
Fax: sekretariát: 558 604 787
Odd. nemoc. poj.: 558 604 792

OSSZ je územní organizační 
jednotka ČSSZ, která se podílí ve 
vymezených oblastech na reali-
zaci sociálního pojištění v okruhu 
své působnosti.
OSSZ Frýdek-Místek vykonává působ-
nost v těchto základních oblastech:
- nemocenské pojištění
- důchodové pojištění
- účetnictví pojistného
- výběr pojistného
- kontrolní činnost
- evidence práce neschopných
- ostatní činnosti vnitřní správy

Mimo základní obsah čin-
nosti se vyřizují i další dotazy v 
rozsahu působnosti jednotlivých 
oddělení OSSZ:

Odbor sociálního pojištění
Oddělení nemocenského 

pojištění - 3. podlaží
- vydává potvrzení o vyměřovacích 
základech zaměstnanců malých 
organizací pro potřeby klienta k 
vyřízení úvěru, půjčky apod.

Oddělení důchodového 
pojištění - 1. podlaží - přízemí
- zabezpečuje vyřizování důcho-
dových záležitostí občanů
- vyřizuje dobrovolné pojištění osob, 
pojištění osob samostatně hospodaří-
cích a spolupracujících do 30.4.1990
- vydává potvrzení o výši a dru-
hu důchodu (pro potřeby klienta-
poživatele důchodu)
Oddělení OSVČ (osob samostat-
ně výdělečně činných) - 3. podlaží
- vydává potvrzení pro potřeby klien-
ta k doložení pro cizineckou policii

Úřední hodiny a kontakty ČSSZ
(hlavní vstup z ulice Palackého,

starší část budovy bývalého okresního úřadu)
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00
úterý, čtvrtek 8.00 - 14.00
pátek 8.00 - 13.00
Úřední hodiny podatelna:
pondělí, středa 8.00 - 17.00
úterý, čtvrtek 8.00 - 16.00
pátek 8.00 - 14.00
Úřední hodiny pokladna:
pondělí, středa 9.00 - 11.30
 12.30 - 15.00

Pracoviště Třinec – v objek-
tu budovy Městského úřadu 
Třinec je zajištěna pro občany 
Třince, Jablunkova a okolí služ-
ba pro důchodovou agendu, 
předávání formulářů apod.

Úřední hodiny: pondělí, 
středa 7,30 -16,30 hodin. 
Kancelář č. 219, tel.: 558 
306 332 kancelář č. 220,
tel.: 558 306 331

- podává informace o proble-
matice pojištění v souvislosti s 
aplikací práva sociálního zabez-
pečení zemí EU

Odbor výběru pojistného
Oddělení účtárny pojistné-

ho a dávek - 2. podlaží
- vydává potvrzení organiza-

cím, malým organizacím, OSVČ 
a občanům o tom, že nemají v 
evidenci ČSSZ nedoplatky na 
pojistném a penále

Oddělení vymáhání pojist-
ného - 2. podlaží
- podává informace k realizova-
ným výkonům rozhodnutí
- zpracovává rozhodnutí o povolení 
splátek pojistného a penále, příp. o 
zrušení splátkového režimu

Odbor kontroly - 4. podlaží 
- boční schodiště
- kontroluje plnění úkolů malé orga-
nizace a organizace v provádění 
nemocenského pojištění, správnost 
stanovené výše odvodu pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěv-
ku na státní politiku zaměstnanosti, 
správnost poskytování peněžitých 
dávek nemocenského pojištění,
- vyhotovuje platební výměry na 
dlužné pojistné
- provádí kontrolu a rekonstrukci 
evidenčních listů důchodového 
pojištění (ELDP)
- zajišťuje elektronický přenos 
evidenčních listů důchodového 
pojištění - dveře č. 404

Referát lékařské posudkové 
služby - 1. podlaží - přízemí
- posuzuje zdravotní stav a pra-
covní schopnosti občanů, vypra-
covává posudky pro rozhodovací 
činnost o dávkách a službách 
sociálního zabezpečení a posud-
ků pro nepojistné systémy
- kontroluje posuzování pracovní 
neschopnosti, která byla vysta-
vena ošetřujícím lékařem

Migrující osoby – (obča-
né EU), které se z důvodu 
zaměstnání pohybují v rámci 
Evropské unie a překračují 
hranice jednotlivých člen-
ských států EU, musí mít 
jednoznačně určeno, kterým 
právním předpisům o soci-
álním zabezpečení budou 
podléhat – neboli, ve kterém 
státě budou důchodově, 
nemocensky a zdravotně 
pojištěny (určování přísluš-
nosti k právním předpisu o 
sociálním zabezpečení řeší 
Nařízení Rady (EHS) 1408/71, 
v článcích 13-17).

Jestliže zaměstnanec vyko-
nává práci na území dvou a 
více členských států EU, je 
nutno určit stát, ve kterém 
bude sociálně pojištěn, aby 
nedošlo k situaci, že je sou-
časně pojištěn ve dvou, pří-
padně více členských státech 
nebo naopak není pojištěn v 
žádném z těchto států.

Oznamovací povinnost má 
přímo dotyčný zaměstnanec 
(čl. 12a Nařízení Rady 574/72).

Je nutné, aby se zaměstna-
nec obrátil na instituci sociální-
ho zabezpečení ve státě svého 
bydliště a tam tuto skutečnost 
oznámil. Instituce ve státě 
bydliště situaci zaměstnance 
posoudí a buď sama vystaví 
formulář E 101 - pokud jsou 
příslušné „její“ právní předpisy 
a nebo zaměstnance odkáže 
na instituci toho státu, jehož 

Příslušnost k právním předpisům
v sociálním zabezpečení zemí EU

předpisy o sociálním zabezpe-
čení považuje za příslušné.

Doporučuje se, aby orga-
nizace zaměstnance na jeho 
oznamovací povinnost upozor-
nila. Je v zájmu zaměstnance 
a také jeho zaměstnavatele, 
aby se na instituci státu, kde 
má trvalé bydliště, obrátil co 
nejdříve od okamžiku, kdy tato 
povinnost vznikla – to zname-
ná co nejdříve ode dne, kdy 
začal vykonávat práci ještě v 
jiném členském státě EU.

Institucí sociálního zabez-
pečení pro osoby s místem 
bydliště v České republice, tj. 
místo, kde osoba trvale žije, je 
příslušná okresní správa soci-
álního zabezpečení.

- Změní-li se v průběhu 
trvání zaměstnání příslušnost 
k právním předpisům tak, že 
se na něj namísto českých 
právních předpisů začnou 
vztahovat právní předpisy jiné-
ho členského státu EU (např. 
z důvodu, že se trvale změní 
místo výkonu práce zaměst-
nance), je zaměstnavatel 

povinen odhlásit zaměstnance 
z pojištění u příslušné okresní 
správy sociálního zabezpe-
čení, a to do 8 dnů ode dne 
změny příslušnosti k právním 
předpisům zaměstnance. 
Současně je zaměstnavatel 
povinen ukončit evidenční list 
důchodového pojištění ke dni 
změny příslušnosti k právním 
předpisům zaměstnance.

- Naopak, pokud se za trvání 
zaměstnání začnou vztahovat 
české právní předpisy na zaměst-
nance, který byl dříve pojištěn z 
tohoto zaměstnání v jiném člen-
ském státě, a vznikne mu proto 
účast na nemocenském pojištění 
v ČR, je zaměstnavatel povinen 
do 8 dnů od této změny přihlásit 
zaměstnance k pojištění u pří-
slušné okresní správy sociálního 
zabezpečení a dále plnit veškeré 
povinnosti stanovené českými 
právními předpisy v oblasti soci-
álního zabezpečení.

Podrobnější informace o 
této problematice lze vyhledat 
na webových stránkách www.
cssz.cz, heslo Evropská unie.
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před rokem 1939 za okupace po osvobození v současnosti
Bezručova Sadová Bezručova Bezručova
Lembergerova kol. Heidnova Hálkova Hálkova
Havlíčkova Schlageterova Havlíčkova Havlíčkova
Husova Schőnererova Fibichova Fibichova 
Jiráskova Schubertova Maxima Gorkého Maxima Gorkého
Hendrychova kol. Horst Wessela Křížkovského Křížkovského
Masarykova Hindenburgova Benešova Pionýrů
nám. 28. října nám. Ad. Hitlera nám. 28. října nám. Svobody
Palackého Dr. Jos. Goebbelse Palackého Palackého
Rašínova Rich. Wagnera Jungmannova Jungmannova
Riegrova Dőtheova Riegrova Riegrova
Wilsonova Tř. H. Gőringa Tř. Jos. Stalina Hlavní třída
Dálnice Sudetská Beskydská Beskydská
Kramářovo nám. nám. K. Henleina Rooseweltovo nám. Malé nám.
Komenského Tř. Viktoria Komenského Komenského
Tyršova Mozartova Politických obětí Politických obětí
U Kubaly Schillerova Čelakovského Čelakovského
Na nábřeží Hanse Knirsche Jiřího Wolkera Wolkerova
Spořilov Petra Rosegera Spořilov Spořilov
Uprchlické domy 14. března 4. května 4. května
Sady B. Smetany Sady Viktoria Sady B. Smetany Sady B. Smetany

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (2.)
Dnes bychom chtěli připomenout vývoj pojmenování 

některých ulic, náměstí a sadů v místecké části města.

I v místecké městské části pro-
šla některá jména dalšími změna-
mi v období let 1945-1991. Např. 
náměstí 28. října bylo přejme-
nováno na náměstí VŘSR. Od 

roku 1991 nese název náměstí 
Svobody. Třída Stalina se změ-
nila nejdříve na třídu Leninovu,
pak na ulici Hlavní.

Anna Nováková

18. října jsme mohli v ulicích města zakoupit za dvacetikorunu bílou 
pastelku a tím podpořit veřejnou sbírku na pomoc lidem se slepeckou 
holí. 19. října přednášel v Lidovém domě bývalý ministr školství prof. 
PhDr. Petr Piťha na téma Význam mýtu a pohádky na rozvoj osobnosti. 
V restauraci Národního domu uspořádali členové Klubu filmových ama-
térů Podvečer s videokamerou. 21. října do NS Vlast zavítala Zuzana 
Bubílková se svým pořadem Politické harašení. V Galerii U Jakuba byla 
zahájena výstava olejomaleb malířů V. a O. Kočárových. 22. října byla za 
účasti žáků základních škol slavnostně otevřena naučná stezka Frýdec-
ký les. Byla vybudována za finančního přispění a. s. Plzeňský Prazdroj 
v rámci projektu Občanská volba. Místecká Viola uvedla v Národním 
domě literární večer s panem Sobotkou. V knihovně na ul. Hlavní kon-
certovali Tomáš Kočko a David Vysloužil. Na romantickou večerní pro-
hlídku zámku zvalo Muzeum Beskyd. V Lysůvkách došlo k požáru sto-
doly a hospodářské budovy. Škoda dosáhla výše 350 000 Kč. 23. října si 
připomněla frýdecká farnost povýšení Mariánského chrámu na baziliku 
minor. Další z akcí svého Jazz-Bluesového podzimu uvedl klub Stolárna.
24. října uvedla v Nové scéně Vlast divadelní agentura Jiří Just Příběh 
Coco Chanel s M. Dolinovou a J. Čenským. Odpoledne zde patřilo 

dětem, které zhlédly představení v rámci 10. festivalu loutkových her pro 
nejmenší LOUTKA 2004. V kostele sv. Jana a Pavla v Místku se konal 
25. října druhý koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. 
Na programu byl Opus Italicum v podání souboru Collegium Marianum. 
26. října byla otevřena část rychlostní komunikace R/48 (obchvat Dob-
ré) v úseku Frýdek-Místek – Dobrá. 27. října v Hudebním klubu Stoun 
proběhl již X. ročník soutěže StounTalent 2004. Zvítězila Petra Hrabučá-
ková ze Sviadnova. Historii židovské komunity na Frýdecko-Místecku 
přiblížila výstava ze sbírek Muzea Beskyd, Židovského muzea v Praze i 
ze soukromých sbírek. Výstavu nazvanou Naši zmizelí židovští sousedé 
obohatily fotografie ing. arch. Jaroslava Klenovského. 28. října se konalo 
slavnostní setkání u busty T. G. Masaryka u příležitosti státního svátku. 
Na Lysé hoře odhalili zástupci Klubu českých turistů základní kámen pro 
novou Bezručovu chatu. Původní chata, která v roce 1978 vyhořela, byla 
otevřena v roce 1935. Punkrocková kapela Visací zámek vystoupila 29. 
října v HK Stoun. 30. října byla v bazilice minor sloužena mše svatá, jejíž 
hudební doprovod ke cti sv. Jana Křtitele složil Vít Kment. Skladatelovo 

50. výročí úmrtí též připomněl koncertní výběr jeho varhanních skladeb v 
provedení ZUŠ duchovní hudby. 31. října končí letní čas a všechna auta 
musí rozsvítit ve dne svá světla.                                          (an)

Týden s kronikou města
Odbor školství, kultury, 

mládeže a tělovýchovy zve 
zájemce o nahlédnutí do 
městské kroniky v kanceláři 
č. dveří 210 v budově na ul. 
Radniční 10. Týden s Kro-
nikou města Frýdku-Místku 
je připraven pro veřejnost i 
pro školní kolektivy od pon-
dělí 17. do 21 října 2005 v 
čase od 8 do 16 hodin, po 
domluvě s kronikářkou A. 
Novákovou i jindy. 
Kontaktní telefon 558 609 218,
e-mail: novakova.anna@
frydekmistek.cz 

Návštěva Frýdku po 60 letech
Milá paní Richtrová,
srdečně Vás zdravím a píšu 

to s modrou tužkou Frýdek-Mís-
tek. Konečně jsem se dostala k 
tomu, abych Vám za všechno 
poděkovala. Konečně se mi 
splnilo přání po tolika letech se 
podívat do míst mého dětství. 

Osud zavál naši rodinu na 
počátku války v roce 1939 do 
Frýdku-Místku. Během války jsme 
měli různé peripetie, ale velice 
ráda vzpomínám na mé dětství, 
na mé kamarádky, na školu a na 
hry v zámeckém parku. Vždycky 
jsem si přála, až budu v důcho-
dovém věku, že se tam jednou 
podívám. Protože jsem neměla 
po těch šedesáti letech na nikoho 
kontakt, napsala jsem na městský 
úřad. Moc mě potěšila pozvánka 
na pietní vzpomínku 2. září, pro-
tože jsem tehdy byla svědkem 
události veřejné popravy pěti 
nešťastníků v Lískovci.

Mile mě překvapilo, jak Frý-
dek-Místek v dnešní době vypa-
dá. Připadá mi to jako mávnutí 
kouzelným proutkem. Tolik posta-
vených krásných domů, obchodů. 
Fasády domů na náměstí i v okolí 
nové – nádherné. Pod parkem 
upravená plocha v zeleni a vysa-
zené krásné stromky. Co mě taky 
překvapilo, že jsem neviděla na 
těch krásných fasádách nikde prá-
ci sprejerů. Bydlím v Praze již 45 
let a jsem smutná z toho, že sotva 
je někde něco nově upraveného, 
už jsou tam nějaké malůvky.

Městská doprava je rovněž 
bezvadná. Ulice čisté, park u 
kostela Sv. Jošta upravený – no 
bylo toho hodně, co jsem obdi-
vovala. Kdybych měla možnost 
se ještě jednou narodit, chtěla 
bych žít v tomto pěkném místě.

Chtěla bych poděkovat paní 
starostce za pozvání a milé při-
jetí a popřát její záslužné práci 
hodně úspěchů a zdraví. Veliký 
dík také paní kronikářce Anně 
Novákové. Odjížděla jsem domů 
s pocitem, že se mi splnil sen 
– podívat se po 60 letech do míst 
mého dětství.   Anna Šauerová

listárna
MÍSTECKÉ NÁMĚSTÍ: Náměstí bylo spojováno s 28. říjnem, 
VŘSR i Adolfem Hitlerem.               Foto: Petr Pavelka

VELKÁ SLÁVA: Otevření části R48 si nenechal ujít ani Stanislav Gross.
Foto: Petr Pavelka

NAUČNÁ STEZKA: Frýdecký les už rok nabízí vědomostní 
procházku.                                                Foto: Petr Pavelka

Odbor správy obecního majetku Městského úřadu  Frýdek-Místek  
vyhlašuje dražbu:

- domu č.p. 1331 na pozemku p.č. 3543 zast.pl. a pozemku p.č. 
3543 zast. pl. o výměře 182 m2, k.ú. Frýdek (ul. V. Vantucha), Frýdek-
Místek za celkovou vyvolávací cenu 302.800,- Kč

- domu č.p. 1346 na pozemku p.č. 3572/2 zast.pl. a pozemku p.č. 
3572/2 zast. pl. o výměře 306 m2, k.ú. Frýdek (ul. Míru), Frýdek-Mís-
tek za celkovou vyvolávací cenu 672.400,- Kč

- domu č.p. 1352 na pozemku p.č. 3594/2 zast.pl. a pozemku p.č. 
3594/2 zast. pl. o výměře 347 m2, k.ú. Frýdek (ul. Křižíkova), Frýdek-
Místek za celkovou vyvolávací cenu 838.800,- Kč

- domu č.p. 933 na pozemku p.č. 2207 zast.pl. a pozemku p.č. 
2207 zast. pl. o výměře 244 m2, k.ú. Místek (ul. Hálkova), Frýdek-
Místek za celkovou vyvolávací cenu 1.077.600,- Kč

Dražba se uskuteční dne 23.11.2005 ve 13.00 hod v Malé zase-
dací síni MěÚ  Frýdek-Místek. Dražební jistina je stanovena ve výši 
10% z vyvolávací ceny.

Bližší informace na odboru SOM, tel. 558 609 172, 558 609 171
Ve Frýdku-Místku dne 11. 10. 2005

Ing. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM

Dražba
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Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunální-
ho odpadu je zajištěn pomocí 
mobilní sběrny, která parkuje 
vždy na vybraných parkovištích.

V nejbližší době je možno 
tyto odpady odevzdat na těch-
to místech: 
parkoviště u krytého bazénu: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
18.10. - 20.10.
parkoviště u Kauflandu:
25.10. - 27.10.
provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, pátek (dle 
harmonogramu).

S účinností od 1. 7. došlo ke 
změně provozní doby mobilní 
sběrny - sběrna bude přistavena 

vždy v době od 10 do 18 h.
Se svými náměty a připomín-

kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047, 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-

Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 33,75 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

(III.NP - kanc. č. 53)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(IV.NP - kanc. č. 58)
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 43 m2

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

(V.NP - kanc. č. 506)
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 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.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)

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

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 206,84 m2 (I.PP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 591, ul. Národních mučedníků

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

Den  Místo 

22.10. Frýdek, ul. Lískovecká - na parkovišti
 Frýdek, ul. Černá cesta - u obchodu
 Frýdek, ul. Zátiší - naproti domu č. p. 1787
 Frýdek, ul. Klicperova - na parkovišti
 Frýdek, ul. Vršavec - na parkovišti poblíž domu č. p. 3244
15.10. a 29.10. Místek, ul. Hálkova - u výměníku
 Místek, ul. Kollárova - na parkovišti u parku
 Místek, ul. Pod Puklí - u podchodu
 Místek, ul. Polní - u hřiště
 Místek, ul. Ke Splavu - na parkovišti u mateřské školky

Odbor ŽPaZ

Sběr trávy, listí a větví
Městský úřad Frýdek-Mís-

tek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, ve spoluprá-
ci s Frýdeckou skládkou, a. 
s., připravil na měsíc říjen 
sběr biologicky rozložitelné-
ho komunálního odpadu, tj. 
trávy, listí a větví od občanů. 
Jedná se o zkušební projekt, 
kdy bylo vytipováno celkem 10 
míst, kde bude každou sobotu 

v měsíci říjnu, mimo 1. 10., v 
době od 9 do 13 hodin přista-
ven velkoobjemový kontejner 
a občané do něj budou moci 
dát biologicky rozložitelný 
komunální odpad. U každého 
kontejneru bude obsluha, kte-
rá odmítne převzít jakýkoliv 
jiný druh odpadu. Harmono-
gram přistavení kontejnerů 
bude následující:

Sportovní 
fond města

Odbor správy obecního majetku 
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: 9
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 
trestu ne starší než 3 měsíce
4. znalost problematiky Správního řádu 500/2004 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 trestu dle bodu 3
- životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a o 
odborných znalostech a dovednostech
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 27. října 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 rejst-
říku trestu v termínu do 27. října 2005, postačí k tomuto datu předložit 
písemnou žádost o poskytnutí tohoto dokumentu. Originál dokumen-
tu bude dodatečně předložen při samotném výběrovém řízení.

Dne 1. ledna 2006 nabývá 
účinnosti ustanovení § 41a 
zákona č. 329/1999 Sb., o 
cestovních dokladech, ve 
znění zákona č. 559/2004 
Sb. (bod 57), kde je uve-
deno: „K opuštění území 
k cestě do států Evrop-
ské unie lze jako cestovní 
doklad použít i občanský 
průkaz se strojově čitelný-
mi údaji (občanský průkaz 
typ zelená identifikační kar-
ta), pokud nemá oddělenou 
vyznačenou část.“ 

Od 1. ledna 2006 tedy již 
nelze k cestám do států Evrop-
ské unie používat občanské 
průkazy bez strojově čitelných 
údajů (typ knížka s plátěným 
nebo „gumovým“ červeným 
nebo rudým obalem nebo 
občanský průkaz typ růžová 
identifikační karta). 

Dále je potřeba občany 
upozornit, že mohou vzniknout 

Občanský průkaz jako cestovní
doklad do států Evropské unie

problémy při společném cesto-
vání dětí zapsaných v občan-
ském průkazu rodičů, pokud 
tyto děti nebudou mít vlastní 
cestovní doklad. Dítě zapsané 
v občanském průkazu rodiče 
neprokáže státní občanství, 
neboť do občanského průka-
zu se zapisují i děti – cizinci. 
Na rozdíl od občanského prů-
kazu se do cestovního pasu 
rodičů zapisují pouze děti, 
které jsou státními občany 
České republiky. 

Dalším rozdílem je, že do 
občanského průkazu rodičů se 
zapisuje místo data narození 
a pohlaví rodné číslo dítěte. 
Rodné číslo, jakožto vnitros-
tátní identifikační údaj, může 
být nesrozumitelné pro cizí 
orgány. Z uvedených důvodů 
se nedoporučuje cestování 
dětí zapsaných v občanském 
průkazu rodičů bez vlastního 
cestování dokladu.

Komise pro sport a mládež 
pracující při Radě města Frýdek-
Místek oznamuje všem sportov-
ním organizacím – občanským 
sdružením se sídlem ve Frýd-
ku-Místku, pracujícím s dětmi 
a mládeží, že mohou podávat 
žádosti o neinvestiční dotace 
ze sportovního fondu města 
na rok 2006. Formuláře žádostí 
o přidělení finančních prostředků 
na rok 2006 na celoroční činnost 
organizací i pořádání jednorá-
zových akcí jsou k dispozici na 
stojanech vedle informací Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Místku v 
hlavní budově (Radniční 1148) 
a na webových stránkách měs-
ta www.frydekmistek.cz v sekci 
tiskopisy, pokyny, materiály 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy. Řádně vyplněné 
formuláře s požadovanými 
přílohami je nutno zaslat (nebo 
podat na podatelně městského 
úřadu) na adresu: Městský úřad 
Frýdek-Místek, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, Rad-
niční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
a to nejpozději 31. 12. 2005! Na 
žádosti o neinvestiční dotace na 
celoroční činnost odeslané po 
tomto termínu nebude brán zřetel. 
Žádosti na jednorázové akce je 
možné podávat průběžně.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat si Statut 
sportovního fondu, který je 
rovněž k dispozici na webo-
vých stránkách města.

Nájemce bytu je povinen platit 
nájemné vždy do posledního dne 
běžného měsíce (tzn. nájemné za 
měsíc říjen je splatné do 31.10.), 
a to na základě složenky zasíla-
né Českou poštou, s.p. Někteří 
nájemci si zvykli platit nájemné 
na tzv. upomínku, kterou jim zasí-
lala Česká pošta, s.p., avšak až 
po splatnosti nájemného (tj. cca 
15. dne následujícího měsíce). 
Nájemce byl pak povinen uhradit, 
z takto opožděně zaplaceného 
nájemného, poplatky z prodlení. 

Upozornění pro nájemce
S účinností od 1. 10. 2005 

nebude Česká pošta, s.p. zasílat 
nájemcům obecních bytů tuto 
upomínku (tj. druhou složenku k 
úhradě nájmu). Z toho vyplývá, že 
nájemce, který neuhradí nájemné 
v termínu splatnosti, bude muset 
bez dalších výzev zaplatit toto 
nájemné na původně zaslanou 
složenku u České pošty, s.p. nebo 
v úřední dny v kanceláři č. 308, 
odboru správy obecního majetku 
Městského úřadu Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 1148. 
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Václav Koubek se představí v knihovně
„Jestli tak jako já cítíš vůni 

kopretin. Jestli tak jako já 
dýcháš jedním tajemstvím...“ 
zpívá v písni Pojď blíž originální 
samorost česko-moravského 
hudebního lesa Václav Koubek. 
Tento netradiční písničkář, fil-
mař, divadelní a filmový režisér, 
organizátor, pastevec a spiso-
vatel dokáže spojením skřeho-
tavého hlasu, temperamentní 
tahací harmoniky a svérázných 
textů upoutat každého vníma-
vého posluchače.  

Ve čtvrtek 27. října od 20 
hodin bude na své poslucha-
če působit v Modrém salonku 
místecké knihovny. „Václav 
Koubek je pověstný nejen svým 
osobitým hudebním projevem, 
ale i vyprávěním neuvěřitel-
ných zážitků zpestřujících svá 
originální vystoupení. Neustá-
le zanechává posluchače na 
pochybách, zda jsou jeho přího-

dy fiktivní, nebo pravdivé. Chce-
te se k tomuto bezprostřednímu, 
chlapsky melancholickému, 
plebejsky kritickému a živelně 
vtipnému člověku dostat blíž? 
Pak si přijďte poslechnout jeho 
smutné či směšné příběhy, ve 
kterých se jen tak mimochodem 
můžete poznat všichni,“ láká na 
akci Barbora Veličková, vedou-
cí místecké pobočky Městské 
knihovny Frýdek-Místek.

Václav Koubek během své-
ho působení na kulturní scéně 
vydal desky Obrazy (1992), 
Šaty šupáka (1993), Bezvětří 
(1996), Každej pes (2002) a 
další, zahrál si ve filmu Mikola 
a Mikoko (1987) Cesta pustým 
lesem (1996), Co chytneš v žitě 
(1998), Čert ví proč (2002), je 
autorem knih Teď je to čistý, 
Vesnické povídky, Hospodské 
povídky a Karí povídky.       (pp)

I čtenářům hrozí žaloba
Městskou knihovnu jako 

službu místním občanům v 
plné výši dotuje Město Frý-
dek-Místek, takže může být 
poskytována prakticky zdar-
ma. Uživatel zaplatí pouze 
administrativní poplatek a 
pak může využívat bezplatně 
všechny služby, které knihov-
na poskytuje. Někteří toho 
však zneužívají.

Výše poplatku je 90 korun, 
děti do 15 let, studenti a senioři 
platí pouhých 45 korun. „Když 
přihlédneme k cenám knih – ta 
nejlevnější paperbacková stojí 
asi 150 korun, je to poplatek 
opravdu pouze symbolický.
Občané města by tedy měli být 
rádi, že knihovna ve městě fun-
guje, knihy si zde vypůjčí, pře-
čtou a vrátí. Skutečnost je jiná. 
Někteří čtenáři si knihu vypůjčí, 
přečtou – a nevrátí. Možná zapo-
menou, nebo je ztratí. Možná se 
jim líbí tak, že se s ní nemohou 
rozloučit. Ale ať už je důvod 

jakýkoliv, ta kniha není jejich a 
měli by ji vrátit. Stejně jako pení-
ze půjčené v bance, stejně jako 
kolo půjčené od kamaráda,“ zlo-
bí ředitelku knihovny Ladislavu 
Hruškovou. 

Knihovna provinilce samo-
zřejmě upomíná, píše jim dopi-
sy, bohužel často bez odezvy. 
Proto se stále více uvažuje o 
krajních možnostech řešení. 
„Podání žaloby k soudu dosud 
knihovna nevyužívala. Podání 
žaloby je totiž administrativně 
složité a finančně náročné, soudy 
zdlouhavé. Dlužné částky však 
v současné době  narostly do 
takové výše, že vedení knihovny 
rozhodlo o podávání žalob na 
nezodpovědné čtenáře. Nemáme 
z toho radost, ale zdá se, že nám 
nic jiného nezbývá,“ lituje Ladisla-
va Hrušková, ředitelka knihovny. 
Pokud patříte mezi provinilce a 
chcete se vyhnout soudnímu jed-
nání, vraťte knihy dříve, než vám 
přijde obsílka.        (pp)

poděkování
Práce vězňů ve škole

Vazební věznice Ostrava, Havlíčkovo nábřeží, uspořádala na 
Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. na ulici T. G. 
Masaryka velmi zajímavou výstavu rukodělných prací, keramického a 
výtvarného kumštu osob umístěných v této věznici. 

Výstava se setkala s mimořádným ohlasem, přičemž dala i pod-
nět k diskuzím a besedám o možnostech realizace lidí překračujících 
zákon. Vězněné osoby ve svých výrobcích znázorňují realitu, ale také 
emoce lítosti, stesku a touhy po svobodě. Děkujeme Vazební vězni-
ci v Ostravě za možnost nahlédnutí za zdi této instituce a přiblížení 
pohledu na krásu, štěstí i smutek. Mgr. Miluše Pacíková, ředitelka 
školy, a kolektiv zaměstnanců SSOŠ FM, s.r.o.

Film v domově důchodců
Klienti domova důchodců na ul. 28. října v Místku se nemají čas 

nudit. Každodenně jsou pro ně připravovány volnočasové aktivity, a 
to v dopoledních i odpoledních hodinách. Mezi nejoblíbenější patří 
práce v keramické a výtvarné dílně, zpívánky, trénink paměti a v 
neposlední řadě také kondiční cvičení. 

Od podzimu loňského roku jsme nabídku našich programů rozší-
řili o Filmový klub, který pořádají členové „Klubu filmových amatérů“. 
Každý poslední pátek v měsíci navštíví náš domov pan Milan Pánek, 
Karel Hlosta a Zdeněk Zícha, aby svými filmy zpříjemnili obyvatelům 
našeho domova páteční dopoledne. Jelikož jsou promítané snímky 
našim klientům tématicky velmi blízké, těší se filmový klub stále větší 
oblibě a jeho návštěvníků neustále přibývá.

Tímto bychom chtěli členům klubu filmových amatérů poděkovat za 
vše, co pro naše klienty dělají, a popřát jim mnoho úspěchů v další práci.

V sobotu 5. listopadu se už podeváté v areálu Sokolík na Hlav-
ní třídě uskuteční akce pod titulem PUNK PICNIC, jejímž „zlatým 
hřebem“ bude vystoupení legendární mostecké punkrockové sku-
piny MALOMOCNOST PRÁZDNOTY. Dalšími účinkujícími jsou 
RED INSECT z Rakovníka, KOHOUT PLAŠÍ SMRT z Liberce a 
dvě místní mladé nadějné formace EXCITACE a PUBLIC SCAN-
DAL. Koncert začíná ve 20 hodin, vstupné je sto korun.

Městská knihovna
19. 10. v 18.00 – pořad pražské 

Violy – Všechno jen do putyk a 
ženským – Vilma Cibulková a 
Miroslav Etzler

20. 10. v 18.00 – beseda s 
promítáním – Ahad Samadzai: 
Afghánistán 

27. 10. ve 20.00 – koncert Vác-
lav Koubek

Místo konání - knihovna v Místku, 
ulice Hlavní 111, Modrý salonek

HUDEBNÍ KLUB STOUN: 30. září měla ve Frýdku úspěch 
pražská hip-hopová kapela Supercroo, která je jedničkou zejména 
pro vyznavače kolečkových sportů.

Výstava o anorexii a bulimii
V rámci druhého roční-

ku Dne pro zdraví, který 
se uskutečnil v Národním 
domě, měli další lidé mož-
nost zhlédnout snímky 
šestadvacetiletého fotografa 
Lukáše Horkého z Frýdku-
Místku s názvem Mentální 
anorexie a bulimie – dvě hlu-
boké propasti. 

Až šokující snímky mají jedno 
hlavní poslání, a sice varovat 
veřejnost, zejména dívky, před 
neuváženými dietami, které 
se mohou snadno vymknout z 
rukou a změnit člověku život v 
peklo. Autor snímky pořizoval se 
souhlasem pacientů na Jednot-
ce intenzivní péče psychiatrické 
kliniky Fakultní nemocnice Brno-
Bohunice. „Většina z nich se 
mnou ochotně spolupracovala, s 
některými jsem dodnes v kontak-
tu,“ prozradil Horký. K myšlence 
pustit se do odvážného projektu 

se dostal skrz přátelství s MUDr. 
Miroslavou Navrátilovou, která 
s anorektičkami pracuje. „Když 
jsem poprvé viděl zubožené 
rysy pacientů na jednotce inten-
zivní péče, honila se mi hlavou 
řada otázek a já na ně nedoká-
zal najít odpovědi. Viděl jsem 
zoufalé dívky, které musely být 
kdysi krásné, ale touha dosáh-
nout ideálu štíhlosti narostla 
do zrůdných rozměrů a já byl 
svědkem, jak se teď tyto bytosti 
trápí a pomalu umírají,“ zamýšlí 
se fotograf. Se svým projektem 
se již představil v Brně i Ostra-
vě a pokaždé vzbudil v řadách 
veřejnosti obrovský zájem. Snad 
také i proto, že se jedná o téma 
poněkud neobvyklé, v naší spo-
lečnosti velice naléhavé a někdy 
bohužel i přehlížené. Právě silné 
téma je důvodem, proč snímky 
vystavovat, jejich hodnota je 
totiž především reportážní. (pp)

FOTKY HORKÉHO: Snímky, které mají varovat.  Foto: Petr Pavelka

V Galerii Pod Svícnem od 3. 
října vystavuje své sochy hlavo-
nožců a polypa ze skla, umělého 
kamene a sádry a obrazy-kresby 
úhlem a latexem na šedém papí-
ru Anna Votrubová, absolventka 
sklářské průmyslovky a Ostrav-
ské univerzity, Katedry výtvarné 
tvorby, ateliér sochařství u doc. 
Mária Kotrby.

„Všechny sochy prezento-
vané na této výstavě jsou z mé 
diplomové práce s názvem Tvo-
rové, která reaguje na možnosti 
a schopnosti přírody vynalézat a 
konstruovat různé formy života. 
Láká mě svět podmořské hloub-
ky, o níž víme jen málo, a život, 
který tam existuje. Mám pocit, 
že ať si vymyslím cokoli, je velká 
pravděpodobnost, že to vědci 
jednou skutečně objeví. Chtěla 
jsem najít cestu společnou geo-
metrii a konkrétnímu zobrazení. 
Každý tvor a vůbec každá věc se 
dá sestavit ze základních geome-
trických prvků. Pomocí geometrie 
se konstruuje. Vytvářím kostru, 
kterou ohýbám v přesvědčení, 
že se tak děje s přirozeností živé, 
pohybu schopné hmoty. A pota-
huji jí tkání, která jednotlivé části 
drží pohromadě,“ přibližuje svou 
tvorbu autorka.       (pp)

Zvláštní tvorové
Jany Votrubové
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LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

http://www.webpark.cz/katolicke-domy/Mis-
tek/Mistek.htm

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

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

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

GALERIE KRÁSNO

Výstava prací žáků speciální školy Třinec
6. 10. 2005 - 16. 11. 2005.

u kostela sv. Jana a Pavla v Místku
Tel.: 558 436 024, 732 471 892

Provoz galerie:
Po-Pá od 9-17.30 hodin,
sobota od 9-12 hodin

18. 10. 2005 v 17.30 hod. - malý sál LD
Přednáška P. Doc. Petra Chalupy, Th.D. - 
Stav mezi Starým a Novým zákonem
(ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťan-
skou akademii)
20. 10. 2005 v 16.00 hod. - malý sál LD
Literární podvečer - Pohledy na svět a náš kraj 
očima básnířky a hudebnice Libuše Karasové

17.10. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
21.10. 
Výtvarka pro děti s Hankou - přišel podzim
Přineste si listí, kaštany, žaludy a co 
najdete v parku.
24.10. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka 
25.10. v 10.00 hod.
Proč mně můj muž nerozumí?
Přednáška p. Grossmannové o rozdílech 
v myšlení a komunikaci mezi partnery.
31.10. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka 
Připravujeme dopolední kurzy angličtiny 
pro maminky!
Vždy v úterý v 9.15 hod. začátečníci, v 
10.15 hod. mírně pokročilý.
Začínáme 18.10. Cena za 5 lekcí je 150 Kč.

18. října
Kudy kam? - orientační hra v okolí 

klubovny
20. října

Nezbednická čajovna - povídaní a prožit-
kové hry u dobrého čaje

26. a 27. října
Drakiáda - pouštění draků a soutěž v 

létání vlaštovek

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

 
NOVÁ SCÉNA VLAST

Hlavní 112
Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

24. září 2005 - 30. listopadu 2005 - 
chodby Národního domu
Fotoklub Český Těšín - výstava fotografií 

Pondělí 17. října 2005 v19.00 hodin - 
kostel sv. Jana a Pavla

ITALSKÉ KONCERTY Z PODLINCE
Paolo Bacchin - barokní trubka (Itálie), Sola-
mente naturali, um. vedoucí Miloš Valenta.

Tento prestižní koncert proběhne 
v rámci II. ročníku Svatováclavského 
hudebního festivalu.

Úterý 18. října 2005 v 16.30 hodin - 
restaurace Národního domu

Klub filmových amatérů Frýdek-Místek
PODVEČER S VIDEOKAMEROU

Hraná tvorba mladých autorů aneb ohléd-
nutí za filmovým festivalem PAF Praha.

Čtvrtek 20. října 2005 v 18.00 hodin - 
kino Petra Bezruče
25. jubilejní velká módní přehlídka agen-
tury Vaness models Blanky Somrové

LETEM MÓDNÍM SVĚTEM - kolekce 
podzim-zima 2005

Moderátor večera: Radek Erben
Čeká vás zajímavá podívaná se zají-

mavými hosty večera.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL - 

od sanitky po obrněný transportér
Prezentace sbírek i vlastních výrobků 

modelářů a zájemců o historii automobi-
lové dopravy. Autojeřáby, auta nákladní, 
hasičská, policejní, vojenská, sanitní, aj., 
stavební stroje a další vozidla budou na 
výstavě doplněna fotografiemi, technickou 
dokumentací a videozáznamem.

Autorem scénáře je František Pavelčík 
a dále spolupracovali: Josef Jendřišak, 
Václav Langer, Jiří Pavelka, Marek Kassa, 
Jaromír Krejčí, MUDr. Dalibor Chaloupka, 
Zdeněk Kroček, Ludovít Holan, Regionální 
muzeum v Kopřivnici o.p.s., RK MODEL 
Brno, Hasičský záchranný sbor Morav-
skoslezského kraje, územní odbor Frýdek-
Místek, Sbor dobrovolných hasičů Dobrá. 

Potrvá do 6. listopadu 2005.
LITERÁRNÍ TRADICE V POBESKYDÍ

Výstava je uspořádána při příležitosti 
100. výročí narození básníka a překladatele 
Óndry Łysohorského a také výročí známěj-
ších i méně známých spisovatelů a básníků 
Pobeskydí - J. Kaluse, V. Martínka, K. Fiži 
Tošanovského, J. Olšáka a dalších osob-
ností. Výstava chce také připomenout jejich 
následovníky - naše současníky.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 20. října v 
17. hodin v Rytířském sále frýdeckého zámku 
za literárního doprovodu Místecké Violy.

Potrvá do 27. listopadu.
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-

VĚDNÁ SPOLEČNOST
Neděle 16. října 5,52 hodin
Odjezd autobusem ČSAD z Místku 

(linka 860 331), vysednout na zastávce 
Staré Hamry - Velký potok (6.34 hod.). 
Jen za příznivého počasí.

POJĎTE S NÁMI PROTI PROUDU 
VELKÉHO POTOKA

Přírodovědná a archeologická vycházka, 
délka trasy 14 km. Hutě pod Smrkem, osa-
da Velké, potok Kyčerov (vodní nádrž - Vel-
ký klaus), potok Velký (zaniklá skelná huť, 
zaniklá osada), Čeladenský potok (zaniklá 
šachta), Samorostlý (stopy po pokusech 
těžby zlata, hájovna), potok Panský. Zpět 
na Staré Hamry - Samčanku (občerstvení 
- oběd). Nazpět autobusem (odjezd v 15.47 
hod.). Akci vedou manželé Poláškovi.

Čtvrtek 27. října 17,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě

Vydra říční
Vzácného a ohroženého živočicha při-

bližuje unikátní výstava, kterou připravil 
Český nadační fond pro vydru v Třeboni. 
Prohlídka výstavy bude doplněna bese-
dou a projekcí videosnímku.

30. září 2005 - 31. října 2005 
Fedor Gabčan - výstava fotografií z let 1968-89

Neděle 16. října 2005 v 15.00 hodin 
Divadlo Špilberk Brno
LEDOVÉ POHÁDKY

Úterý 18. října 2005 v 19.00 hodin
Studio Dva Praha

Lucille Fletcher: Promiňte, omyl! Andrzej 
Malezska: Jašek

ŽENY MEZI NEBEM A ZEMÍ
Strhující dramatické portréty dvou 

naprosto rozdílných žen - jedné, která 

je odhodlaná navzdory všemu milovat, a 
druhé, se kterou žít je peklo.
Hrají: Barbora Kodetová a Anna Šišková

Režie: Patrik Hartl
Předplatitelská skupina B

Pátek 21. října 2005 v 19.00 hodin 
Čechovo prozatímně osvobozené 

divadlo - František Ringo Čech
NA BRUSEL VÁVRO …
Vlastenecká komedie ze současnosti se 

zpěvy a tanci. Autor nám humornou formou 
sobě vlastní ukazuje nejen svět boháčů a 
podnikatelů, ale i nás, obyčejných lidí.

Hrají: František Ringo Čech, Jaroslav 
Sypal, Petr Martiňák, Jiří Helekal, Michal 
Gulyáš, Uršula Kluková a Jana Zenahlíková.

Režie: F. R. Čech
Předplatitelská skupina C

Sobota 22. října 2005 v 18.00 hodin 
ING IV. aneb Intelektuálně Nevy-

vážená Galasuperšou
Hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek ING 

kolektiv

Neděle 23. října 2005 v 15.00 hodin
Divadlo V batohu 
AFRICKÁ POHÁDKA
Dobrodružně a humorně laděná lout-

ková pohádka.
Vstupné: 30 Kč

Středa 26. října 2005 v 19.00 hodin 
„JARMILA ŠULÁKOVÁ A FLERET“
Spojení valašského folklóru a rocku. 
Čtvrtek 27. října 2005 v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Richard Kalinoski
MĚSÍČNÍ BĚS

Pro předplatitele Frýdek-Místek - sk. FMA

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 17. října v 19.00 hod
FILMOSTRADA 2005
PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY - Fran-

cie, Itálie 2004
Režie: Claude Nuridsany
Po šesti letech usilovné práce přicházejí autoři 

úspěšného snímku Mikrokosmos k makrokos-
mu a zkoumají základní otázky geneze světa 
a geneze člověka. Pravdivý příběh nás všech 
vypráví o čase, hmotě, zrození, lásce a smrti.

Mládeži přístupný, 80 min 
Pondělí 24. října v 19.00 hod.
EROS - VB, USA 2004
Režie: Michelangelo Antonioni, Steven 

Sodergergh, Kar Wai Wong
Třídílný snímek o lásce a sexualitě od 

tří režisérů, z prostředí tří různých kultur.
Mládeži do 15 let nevhodný, 104 min
Úterý 25. října v 19.00 hod.
KOUSEK NEBE - ČR 2005
Režie: Petr Nikolaev
Jakub Doubrava, Petr Forman, Táňa 

Pauhofová, Zuzana Stivínová v hl. rolích 
milostného dramatu za zdmi vězení.

Mládeži přístupný, 88 min
Pondělí 31. října v 19.00 hod.
NAPOLA - SRN 2003
Režie: Dennis Gansel
Věrohodný obraz z jedné nacistické 

střední školy v roce 1942.
V hl. rolích Max Riemelt, Tom Schilling a další.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min  
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Pátek 21. října v 10.00 hod.
DÁŠENKA II - ČR
Pásmo veselých krátkých filmů, obsahují-

cí mimo jiné snímky Krtek a raketa, Čarovná 

rybí kostička, další příběhy Dášenky apod.
Mládeži přístupný, 65 min 
Pátek 21. října v 13.30 h
a sobota 22. října v 15.30 hod.
MADAGASKAR /USA/
Animovaná rodinná komedie o čtveřici 

zvířat ze zoologické zahrady v newyor-
ském Central Parku.

Film je uváděn v českém znění!!
Mládeži přístupný, 87 min 
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

HUDEBNÍ KLUB STOUN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Pátek 14. až neděle 16. října v 19.00 hod.
Sobota 15. až neděle 16. října v 17.00 hod.

MŮJ AUŤÁK BROUK /USA/
Hrdinou filmu je Volkswagen „brouk“ 

jménem Herbie obdařený rozumem a 
chutí závodit. Milá podívaná s kvalitním 
retro-rockovým soundtrackem.

Film je uváděn v českém znění!!
Mládeži přístupný, 101 min

Pondělí 17. až středa 19. října v 19.00 hod.
UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU /Francie, USA/

Hongkongský mistr bojových umění Jet 
Li ztvárňuje muže, jenž byl vychován jako 
pes. Koprodukční snímek šikovně spojuje 
akční nářez s komorním dramatem. Film 
poskytne nevšední podívanou!

Mládeži do 15 let nevhodný, 103 min.
Pátek 21. až neděle 23. října v 17.00 hod.

VALIANT /VB/
Britská pohádka vypráví příběh holuba, 

který se nechá naverbovat do speciální 
armádní letky doručující tajné zprávy.

Film je uváděn v českém znění!
Mládeži přístupný, 76 min 

Pátek 21. až neděle 23. října v 19.00 hod.
MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA /USA/

Nicole Kidmanová, Shirley Mac Lei-
neová v hl. rolích romantické komedie na 
motivy úspěšného amerického televizní-
ho seriálu Očarovaný.

Mládeži přístupný, 102 min
Pondělí 24. až středa 26. října v 19.00 hod.

LEGENDY Z DOGTOWNU /USA/
Strhující film s mladými herci z počátku 

skateboardingu v 70. letech. Sportovní, 
životopisný příběh tří kamarádů, kteří 
řáděním ve vypuštěných bazénech změ-
nili tenhle sport jednou provždy.

Mládeži přístupný, 104 min
Čtvrtek 27. až neděle 30. října v 19.00 hod.

NESVATBOVI /USA/
Nejvtipnější film, který k nám letos z USA 

dorazil - eskapády dvou kamarádů, kteří nav-
štěvují cizí svatby s cílem sbalit tam jakoukoliv 
holku, která se nechá. V hl. rolích romantické 
komedie Owen Wilson a Vince Vaughin.

Mládeži do 12 let nevhodný, 119 min 
Pátek 28. až neděle 30. října v 17.00 hod.

Marián Mudroch - Hlas ticha
(Kresby, které som už nakreslil)

Výstava potrvá do 21. října

BIBI BLOCKSBERG: TAJEMSTVÍ 
MODRÝCH SOV /Německo/

Německá pohádka o malé čarodějnici 
v prázdninové škole pro neposlušné žáky 
uváděná v českém znění!

Mládeži přístupný, 119 min 
Pondělí 31. října až 1. listopadu v 19.00 hod.

Mr. and Mrs. Smith /USA/
Repríza akční podívané a zároveň i 

romantické komedie s Brad Pittem a Ange-
linou Joeliovou v hl. rolích, kteří představují 
manželskou dvojici - špičkových zabijáků.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min

15. 10. sobota HIP-HOP BEACH PARTY
SYNDROM SNOPP live(PARANORMALZ KRU)DJs: SMOG, BEAX, ROCKSTAR, 
SPEC.SHOW BY SHANGHAI KID. PALMY, LEHÁTKA, BANÁNY, SPECIAL DRINK: 
HAVANA MOJITO ZA 49,- KDO PŘIJDE V PLÁŽOVÉM, JDE ZA POLOVIC.
17. 10. pondělí IN MEMORIAM EXIT PÁRTY (RETRO)
DJ KLEGA A HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 
21. 10. pátek WHIZZ nO.5
dizetai(wkc),oli+smario(mktbros.org)and very special guest,mc mikatchou(pha)
22. 10. sobota MŇÁGA A ŽĎORP + RK 130
OPĚT PO ROCE JE TU MŇÁGA A PO NICH VÁM ZAHRAJOU RK 130 S NEZAPOME-
NUTELNÝM FRONTMANEM
24. 10. pondělí IN MEMORIAM EXIT PÁRTY (RETRO)
STARÝCH A OSVĚDČENÝCH HITŮ NENÍ NIKDY DOST A DJ KLEGA TO DOBŘE VÍ...
26. 10. středa STOUNTALENT
JIŽ JEDENÁCTÝ ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE, PŘIJĎTE PODPOŘIT SVOJI 
SUPERSTOUN
27. 10. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL!!!
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE! SPOUSTU ZÁBAVY A SOUTĚŽÍ ZARUČÍ DJ KLEGA, 
HOLKY ZDARMA!
28. 10. sobota DARKVISION FEST VOL.1 
MASTURBACE, DARKWIND, SABATHORY, MELISSA, DEFLORACE
31. 10. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA  

OTEVŘENO: PONDĚLÍ  - 18:00 - 24:00 PÁTEK A SOBOTA - 18:00 - 04:00
ZAČÁTKY AKCÍ V 19:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00, ZAČÁTKY KIN VE 20:00 
ADRESA: HUDEBNÍ KLUB STOUN, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, F-M PSČ: 738 01
TELEFON A FAX:  558 62 62 13 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ WWW.STOUN.F-M.CZ

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 
GRAMOTNOSTI (NPPG)

- vzdělávací program vyhlášený Minis-
terstvem informatiky

- kurzy probíhají v DDM na ulici Pioný-
rů 752 v Místku

- kurz 1: Základy práce s PC, kurz 2: 
Základy práce s textovým editorem, kurz 
3: Internet a elektronická pošta, kurz 4: 
Portál veřejné správy

- doba trvání jednoho kurzu: 2-3 h
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí 

ministerstvo informatiky)
- absolvent všech modulů získává 

osvědčeni od Ministerstva informatiky ČR
- Informace a přihlášky: Patrik Siegels-

tein, telefon: 558 434 154, 732 646 125
- zářijové termíny: informace telefonicky, 

osobně v DDM, nebo na www.ddmfm.cz
22. 10.

DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ RUCE
- uděláte si drobné dekorativní předměty a 
vtipné dárky z mušlí, kamínků a přírodnin
- půjdeme se koupat na bazén
- DDM, Pionýrů 752, 9:00 - 13:00 hodin

26. 10.
VÝLET - OSTRAVA - MINI UNI
- výlet s prohlídkou miniatur skvostů svě-
tové architektury a návštěvou Slezskoos-
travského hradu
- cena: 150,- Kč
- přihlášky a informace: Olga Sošková, 
telefon: 558 434 154, 732 646 127
PRÁZDNINY 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 h

27. 10.
PRÁZDNINY 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 h

31. 10.
HALLOWEEN
- přijďte s námi oslavit svátek všech duchů 
a strašidel. Dostanete amulet na ochranu 
před zlými silami, vyvěštíme váš osud a 
seznámíme vás s vaším osudovým číslem
- cena: 15,- Kč
- DDM, Pionýrů 752, od 17:00 h

ŠACHY
21. 10.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE - 3. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18:30 hodin

19. 10. Vyrábíme z přírodnin - besídka na SMTu, informace Pavla Kozáková
26. 10. Prázdninový výlet - „Za poznáním, za koupáním“, výlet vlakem do Frýdlantu 
n.O., návštěva Horské služby a Sport relax centra, informace Pavla Kozáková
26. - 29. 10. Podzimní Praha - zájezd pro rodiče s dětmi, doprava vlastním automobi-
lem, nocleh v tělocvičně ZŠ, strava vlastní, informace A. Kubaláková

V Ekologickém středisku Hatě začínají od 3. 10. 2005 výukové programy pro školy.
Délka programů je 3-4 hodiny. Kontakt, informace Martin Gavlas 558 435 067 nebo 604 369 111.

Na SMTu začínají dopolední lekce pro mateřské školy. Informace Pavla Kozáková 
558 435 067 nebo 724 052 072.

Upozorňujeme všechny zájemce: začíná sběrová soutěž ZACHRAŇ STROM!
Uzávěrka v tomto školním roce je 20. 4. 2006. Slavnostní vyhodnocení proběhne v 

sobotu 22. 4. 2006 na oslavách Dne Země v sadech Bedřicha Smetany.

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

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

Módní show začne v Kině Petra Bezruče od 18 hodin.
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