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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v březnu 2003 rada města přijala „Pro-

gramové prohlášení Rady města Frýd-
ku–Místku na období 2002 až 2006“.

Na svém jednání 1. 2. 2005 se rada 
města zabývala plněním tohoto doku-
mentu a předloženou zprávu o jeho 
průběžném plnění schválila. „Progra-
mové prohlášení“ rozpracovalo hlavní 
záměry rady města do 14 tématických 
kapitol – hospodaření s majetkem měs-
ta, financování, bezpečnost a prevence kriminality, investiční 
činnost města, územní plánování a ekonomický rozvoj, sociální 
a zdravotní služby města, bytová politika, vzdělanost a kultura, 
sport a využití volného času, dopravní obslužnost a napojení na 
integrovaný dopravní systém, životní prostředí, činnost městské-
ho úřadu a informovanost občanů, obchodní společnosti města a 
účast města ve sdruženích a zahraniční vztahy.

V našem Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku Vás chceme s 
plněním „Programového prohlášení“ postupně seznamovat. Všech-
ny úkoly zatím splněny nejsou, protože do konce volebního období 
nám zbývá ještě 20 měsíců. Je to však dostatečný časový prostor 
k tomu, abychom se pokusili „Programové prohlášení Rady města“ 
zcela naplnit. Zda se nám to podaří, to vyhodnotíte jedině Vy!

Eva Richtrová

Další školní tělocvična prošla rekonstrukcí  

STŘÍHÁNÍ PÁSKY: Symbolického úkonu se zhostil poslanec Petr 
Rafaj, za asistence místostarostů Petra Cvika a Miroslava Dokoupila.

Foto: Petr Pavelka

Ve Frýdku-Místku byla 
slavnostně otevřena další 
rekonstruovaná školní tělo-
cvična. Téměř třicetimilio-
nová investice na základní 
škole na ulici 1. máje byla 
z větší poloviny hrazena 
přímo z rozpočtu města, 12 
milionů radnice získala for-
mou dotace z ministerstva 
financí. Bylo půvabné, že 
když místostarosta Miroslav 
Dokoupil oznamoval, kolik 
financí si tělocvična vyžáda-
la, z tribuny zaplněné dětmi, 
které čekaly na zahájení 
sportovního dne, se ozval 

Rada města Frýdku-Místku 
přijala grant z programu CBC 
Phare na vytvoření informač-
ního portálu města Frýdek-
-Místek a okolí s interaktivní 
prostorovou mapou ve výši 
22 599 eur, což představuje 
90 procent nákladů projektu, 
který připravil odbor územní-
ho a ekonomického rozvoje.

„Cílem je vytvoření inter-
netového portálu odrážejícího 
moderní trendy internetové 
prezentace měst a obcí tak, 
aby odpovídal významu našeho 
města,“ uvedl místostarosta 
Miroslav Dokoupil. Portál bude 
kromě dalšího zahrnovat věcné 
a průběžně aktualizované zpra-

Získali jsme grant na portál
vodajství z města a okolí, vlastní 
internetovou prezentaci města, 
jako centra regionu a vhodné 
destinace cestovního ruchu, a 
jeho cílem je také podpořit aktiv-
ní spolupráci s podnikatelskými 
subjekty a místními zařízeními.

Navrhované řešení bude re-
alizováno s využitím moderních 
technologií pro budování geo-
grafických informačních systémů 
a databáze multimédií – obrázků, 
videosekvencí a podobně. Dal-
šími součástmi aplikace by také 
měly být různé sofistikované 
nástroje a funkce, které pomo-
hou uživateli například plánovat 
poznávací trasu nebo doporučí 
služby ve městě a okolí.

„Hlavní přednost a výhoda 
spočívá v široké nabídce po-
skytovaných dat a služeb. Uži-
vatelé tak budou mít všechny 
důležité základní a doplňkové 
informace na jednom místě. 
Jsme velmi rádi, že se nám 
podařilo tak významnou dotaci 
zajistit a můžeme tak po zahá-
jení vydávání barevného čtr-
náctidenního Zpravodaje Rady 
města Frýdku-Místku přijít s 
dalším vylepšením prezentace 
města a zprostředkování infor-
mací našim občanům. Portál 
bude mít samozřejmě velký vý-
znam také pro turistický ruch,“ 
řekl místostarosta Petr Cvik.

 (pp)

obdivný povzdech.
„Stavba byla zahájena v 

polovině minulého roku a loni 
jsme stihli i její kolaudaci. Hra-
cí plocha je variabilní a máme 
tu tribunu pro 250 diváků, 
pod kterou vzniklo i potřebné 
sociální zázemí se šatnami 
a toaletami,“ sdělil místosta-
rosta Frýdku-Místku Miroslav 
Dokoupil, který dětem slíbil, 
že si přijde do tělocvičny 
někdy zasportovat. Tohoto 
výjimečného příslibu se ihned 
chytil místostarosta Petr Cvik, 
který se nechal slyšet, že si 
tuto příležitost určitě nenechá 

ujít a že Miroslav Dokoupil 
bude kapitánem družstva. 
„Každé sportoviště, které ve 
městě vznikne, má obrovský 
význam. Hodiny tělesné vý-
chovy v této tělocvičně budou 
určitě o něčem jiném než ve 
staré, která je v nevyhovují-
cím stavu. Výstavbou nové 
tělocvičny zároveň vznikl krytý 
průchod, kterým se děti dosta-
nou do jídelny. Jsme rádi, že 
máme ve městě další místo, 
kde se může hrát i vrcholový 
sport,“ prohlásil místostarosta 
Frýdku-Místku Petr Cvik, který 
poděkoval poslanci Petru Ra-

Rada města Frýdku-
-Místku na svém posledním 

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV: Město 
pomůže s jeho opravou.

Foto: Petr Pavelka

fajovi za to, že pomohl městu 
získat dvanáctimilionovou 
dotaci. „Tělocvična je velmi 
pěkně provedená, takže ta 
námaha určitě stála za to,“ 
reagoval Petr Rafaj. 

V rámci slavnostního ote-
vření se na ploše tělocvičny 
představila Ostravička a bosé 
tanečnice dělaly dobrou rekla-

mu podlahovému vytápění. Pak 
už prostory patřily tomu, k čemu 
jsou určeny, a na škole se roz-
jel sportovní den s turnajem ve 
vybíjené, přehazované a v bas-
ketbale. Díky sponzorskému 
daru České spořitelny čekaly 
na vítězná družstva pěkné věc-
né ceny a na všechny sportující 
sladká odměna.               (pp)

Město přispěje na hřbitov
zasedání doporučila poskyt-
nout neinvestiční dotaci z 
rozpočtu města na rok 2005 
Židovské obci v Ostravě na 
opravu náhrobních kamenů 
na židovském hřbitově 
ve Frýdku-Místku na ulici 
Slezská.

„Zastupitelstvu doporuču-
jeme rozhodnout o uzavření 
dotační smlouvy na 150 tisíc 
korun, aby se pietní místo po 
někdejším vandalském útoku 
znovu přiblížilo původnímu 
stavu,“ sdělil místostarosta 
Petr Cvik k hřbitovu, který o 
prázdninách dávali do pořádku 
i zahraniční studenti.

Rada města doporučila 
dále dotaci ve výši 100 tisíc 

korun pro sdružení Klubko, 
které je organizátorem tradiční 
Bambiriády, jedinečné přehlíd-
ky volnočasových aktivit, které 
nabízejí zájmová, sportovní a 
kulturní sdružení dětí a mlá-
deže, střediska volného času 
a školy v našem městě a okolí. 
„Cílem této akce je poukázat 
na význam, jenž organizace 
pro aktivní a nekonzumní 
využívání volného času dětí 
mají, a seznámit rodiče s pes-
trou nabídkou aktivit pro jejich 
děti ve městě, či blízkém okolí, 
o kterých často ani netuší,“ 
připomněl Martin Sysala, který 
za radnici spolupracuje s ne-
ziskovými organizacemi.

(pp)
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krátce

Definitiva nepadla
Rada města se na svém 

posledním zasedání zabývala vy-
hrocenou situací na základní ško-
le na ulici J. Čapka (2. ZŠ), ovšem 
nedospěla ještě k definitivnímu 
závěru. Radní shromažďují stále 
podklady, které by jim umožnily 
složitou personální situaci vyře-
šit, a své kroky konzultují také s 
ministerstvem školství. Situací na 
této škole se radní budou zabývat 
i na svém příštím jednání.

Hovory ve Skalici
Město Frýdek-Místek pořádá 

další Hovory s občany ve Skalici. 
Ve středu 16. února v 18 hodin 
budou  v Restauraci U Bučků míst-
ním k dispozici zástupci vedení 
radnice, ale také vedoucí odborů a 
ředitel TS a.s. Jaromír Kohut.

Hovory v Zelinkovicích
Se zástupci Městského úřadu 

ve Frýdku-Místku si popovídají 
také občané ze Zelinkovic a 
Lysůvek. V úterý 1. března v 
Minimotorestu U Fojtíků jim od 
17 hodin bude k dispozici sta-
rostka města Eva Richtrová. Na 
programu je otázka plynofikace, 
oprava hřbitova, kanalizace a 
rychlostní komunikace R 48.

Pomoc alergikům
Sdružení na pomoc aler-

gickým a oslabeným dětem 
Pobeskydí Frýdek-Místek pod 
patronací MUDr. Radima Dudka 
i letos zajišťuje dva desetidenní 
autokarové ozdravné pobyty 
v Chorvatsku na Makarské 
Riviéře pro děti s alergickými 
projevy dýchacími  a kožními, 
astmatiky a malé pacienty s čas-
tým onemocněním horních cest 
dýchacích, kterých se mohou 
zúčastnit i členové rodiny.

Akce v knihovně
Městská knihovna Frýdek-

-Místek chystá na příští měsíc 
zajímavé akce. Už nyní si v 
kalendáři můžete zaškrtnout 24. 
března, kdy v 18 hodin Karel Ga-
zurek povykládá na téma Africké 
bivaky v Nigeru neboli cesta přes 
Ténéré. Přednáška bude doplně-
na promítáním diapozitivů. Den 
nato se od osmi hodin večer 
uskuteční koncert kapely Květy. 
Obě akce budou uspořádány v 
místecké knihovně na ulici Hlav-
ní, v Modrém salonku.

Výstava trofejí
Ve dnech 25. - 27. 2. se 

bude konat v sále Ministerstva 
zemědělství ČR (Zemědělská 
agentura), ul. 4. května 217, 
Frýdek-Místek, výstava lovec-
kých trofejí zvěře ulovené v roce 
2004. Výstavu pořádá ČMMJ-
-Okresní myslivecký spolek Frý-
dek-Místek za spoluúčasti měst 
Frýdku-Místku a Frýdlantu n.O.

(pp)

Oblastní spolek Českého 
Červeného kříže první úno-
rový pátek na slavnostním 
společenském večírku  ve svi-
adnovském Ondráši oceňoval 
bezpříspěvkové dárce krve. V 
okrese se této činnosti poměr-
ně daří, registrovaných dárců 
je přes 13 tisíc a více než tisíc 
jich přibylo v loňském roce.

„V okrese Frýdek-Místek 
bylo v jedné transfúzní stanici 

Bezpříspěvkoví dárci byli oceněni

a dvou odběrných místech loni 
provedeno 10 978 odběrů, z toho 
4574 odběrů plasmy. I když čísla 
jsou relativně vysoká, neustále je 
potřeba nových dárců, protože 
spotřeba krve a krevních derivátů 
se stále zvyšuje,“ upozornil Ivan 
Mitana, člen ústřední komise bez-
příspěvkových dárců krve ČČK a 
předseda Oblastní výkonné rady 
ČČK Frýdek-Místek. Červený kříž 
je maximálně nápomocen nejen 

v náboru, ale snaží se zabez-
pečovat i důstojné odměňování 
bezpříspěvkových dárců. „Jsou to 
vzácní lidé, kteří si tuto pozornost 
zaslouží,“ říká ředitelka Úřadu OS 
ČČK Marie Machová. 

Na slavnostním aktu Český 
červený kříž poděkoval a vyjádřil 
uznání všem, kteří svou krev 
odevzdali opakovaně, čímž usku-
tečnili nejhumánnější čin, kdy da-
rovali část svého těla – své krve, 
jinému člověku, na tuto pomoc 
odkázanému. Za loňský rok bylo 
v okrese Frýdek-Místek oceněno 
bronzovou medailí za deset odbě-
rů 480 dárců, stříbrnou za dvacet 
o dběrů 400 dárců a zlatou za 40 
odběrů 150 dárců. Zlatým křížem 
III. třídy za 80 odběrů čtrnáct dár-
ců a v osobě Jaroslava Čemana 
má Frýdek-Místek dárce s oce-
něním nejvyšším, protože má na 
svém kontě již 160 odběrů, a tudíž 
mu patří i Zlatý kříž II. a I. třídy.

„Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem sponzorům, kteří 
jsou s touto ušlechtilou činností 
– bezpříspěvkovým dárcovstvím 
krve – spojeni. Oceňujeme, že 
se najdou ti, kteří drobným pří-
spěvkem projeví vděčnost lidem, 
jejichž krev je nenahraditelná,“ 
poděkoval Ivan Mitana.          (pp)

OCENĚNÍ: Ivan Mitana děkoval dárcům krve.    Foto: Petr Pavelka

PLAKETA JÁNSKÉHO: Oceně-
ní dárcům.   Foto: Petr Pavelka

Přepočítávání výtěžku 
Tříkrálové sbírky 2005 je u 
konce. Zásluhou koledníků a 
lidí, které dokázali oslovit, na 
konto Sdružení Česká katolic-
ká charita putuje částka, která 
letos přesáhla i vloni vybra-
ných milion korun (1 231 810 
Kč). Celkem se v naší diecézi 
vybralo bezmála jedenáct mili-
onů korun (10 914 764 Kč).

„Z prostředků získaných ze 
sbírky budou financovány nej-
různější charitní projekty, o nichž 
jsme již informovali. Nemalá část 
výtěžku je určena na humani-
tární pomoc v zahraničí, nyní 
především na pomoc postiženým 
zemětřesením a ničivou vlnou 
tsunami v jihovýchodní Asii,“ uve-
dl Pavel Bužek, ředitel Charity 
Frýdek-Místek, jejíž hlavní činnost 
spočívá především v pomoci 
lidem, kteří se z nejrůznějších 
důvodů ocitnou ve složité životní 
situaci. „Podle množství peněz, 

Tříkrálová sbírka uspěla
které se podařilo letos vybrat, je 
vidět, že si tato akce získává stále 
větší důvěru u široké veřejnosti 
a na mnohých místech se stala 
již tradicí. Je vidět, že lidé jsou 
přesvědčeni o potřebnosti a 
poctivosti celé sbírky,“ říká Pavel 
Bužek, podle něhož lidé oceňují, 
když je sbírka bezpečnostně, or-
ganizačně a právně zajištěná a 
nemusí se obávat o osud svého 
příspěvku.

„Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem, kteří neváhali přispět 
do této sbírky jakoukoliv částkou, 
stejně tak všem koledníkům, kteří 
jí věnovali svůj volný čas, všem 
organizátorům, bez nichž by byla 
realizace sbírky zhola nemožná, 
i všem osloveným starostům 
a zaměstnancům obecních i 
městských úřadů, kteří ochotně 
asistovali při zapečeťování i 
rozpečeťování pokladniček a při 
počítání vybraných peněz,“ podě-
koval Pavel Bužek.       (pp) 

Z družebního města Gra-
dačac v Bosně a Hercegovi-
ně dorazila na Městský úřad 
ve Frýdku-Místku zpráva, že 
delegace přicestovala zpět 
do své domoviny v pořádku, 
ale že i ji tam čekala sněho-
vá nadílka, které si všichni 
užili i v Čechách.

Jak jsme již informovali, dele-
gace při návštěvě Frýdku-Místku 
stihla absolvovat náročný program, 
zaměřený zejména na vyhledává-
ní možné spolupráce ve sféře 
obchodu, ale i dalších oblastech. 
Například v nošovickém pivovaru 
se alespoň dozvěděli, že v Bosně 
jsou k dispozici všechny možné 
značky, ale vyhlášené české pivo 
na trhu chybí. Dosud se nenašel 
partner, který by je dodával, ač-
koliv láhev v obchodě stojí okolo 
čtyřiceti korun a čepované pivo je 
ještě dražší. Společnou řeč našli 
zahraniční hosté také s firmou 
Kwaczek, kde si vyslechli pozvání 
na veletrh švestek v Gradačacu, 
na kterém se prezentují zpraco-

I v Bosně mají sníh

vatelé potravin. Zástupci podniku 
si s obdivem vyslechli milionová 
čísla o počtu švestkových stromů 
v družební oblasti a projevili zájem 
o odolné odrůdy, které by nebyly 
náchylné k zdejším chorobám, 
které dokážou ovocnářům výrazně 
škodit. Vzhledem k tomu, že Gra-
dačac je i významným střediskem 
zpracování drůbeže, zavítali také 
do frýdecko-místecké Diemy.

„Zajímali se ovšem také o druž-
bu mezi školami a na sportovním 
poli, kdy je zaujala zejména háze-
ná. Byli u nás poprvé, ale z jejich 
nadšení vyplynulo, že rozhodně 
ne naposledy. Vidí reálnou šanci 
spolupracovat v široké škále 
působností a v tomto smyslu jsme 
také konzultovali body budoucí 
partnerské smlouvy. Deklarace 
by mohla být podepsána ještě 
letos při naší případné návštěvě 
v Gradačacu,“ uvedla starostka 
Frýdku-Místku Eva Richtrová, 
která vidí šanci na spolupráci i 
při společných projektech v rámci 
Evropské unie.                       (pp)

GRADAČAC: I švestkový ráj může skončit pod sněhovou peřinou. 
Foto: Ljudevit Blagec a Archiv

CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO: Frýdecko-místecká pobočka Ústa-
vu pro mentálně postiženou mládež Ostravice chodí dvakrát 
týdně cvičit do fitness La Brisa, které otevřelo své dveře také 
dětem z dětského domova. „Jsme rádi, že nám toto zařízení vy-
šlo vstříc, protože sami máme tělocvičnu malou. Pro naše uži-
vatele je to vítaná změna, protože jsou rádi v novém prostředí, 
ve velkém prostoru s dostatkem pomůcek ke cvičení. Pohybují 
se s radostí, je to výborný doplněk dalších jejich činností,“ řekla 
vychovatelka Libuše Karbolová.                 Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Povedená rodinka
20. 1. krátce po půlnoci na 

základě telefonického oznámení 
vyjela hlídka městské policie na 
ulici Horymírova, kde objevila 
trojici, která v silně podnapi-
lém stavu ležela svorně delší 
dobu na zemi u prodejny LIDL. 
Překvapením pro strážníky 
bylo, když zjistili, že se jedná o 
kompletní frýdecko-místeckou 
rodinu, tedy matku, otce a 
jejich třicetiletého syna. Oba 
muži ještě byli schopni ze země 
vstát, ale nezvládali se postarat 
o ženu, která neměla síly vůbec 
na nic. Z důvodu ochrany jejího 
zdraví a života byla dotyčná pře-
vezena ve spolupráci s PČR na 
záchytku k vystřízlivění.

Chtěl jít plesat
bez vstupenky

23. 1. zasahovali strážníci v 
Lískovci před kulturním domem 
proti dvěma mužům ve věku 28 
a 30 let, u nichž došlo k fyzické 
potyčce při sporu o vstup na 
místní ples bez platné vstupen-
ky. Protože se muži po příjezdu 
hlídky uklidnili a přislíbili, že 
nebudou žádné spory vyvolávat, 
hlídka po řádném poučení obou 
stran z místa odjela.

Deset štěňat v kůlně
25. 1. měla městská policie 

opět možnost se přesvědčit o 
totální bezohlednosti některých 
lidí. Dispečer přijal hlášení 
občana Paskova, že si všiml v 
opuštěné kůlně v obci Paskov 
feny křížence německého ov-
čáka s asi deseti štěňaty. Hlídka 
tedy fenu odchytila a spolu se 
štěňaty předala sedlišťskému 
psímu útulku, kde mají naději na 
lepší zacházení a majitele, který 
si jich bude vážit.

Zachránili zmrzlíka
26. 1. strážníci městské 

policie nejspíš zachránili život 
čtyřiapadesátiletému V. H. ze 
Studénky, který byl nalezen v 
silně podnapilém stavu na ulici 
17. listopadu. Hlídka v zájmu 
jeho ochrany zdraví a života 
převezla dotyčného k vystřízli-
vění. Muž ležel bezvládně na 
zemi ve stavu, kdy nebyl scho-
pen komunikace, ani pohybu. 
Vzhledem k mrazům uvedené-
ho dne se dá hovořit o štěstí, že 
byl nalezen včas.

Zajistili řidiče,
který byl opilý

28. 1. hlídka městské policie 
zajistila na základě upozornění 
občana, že na ulici 8. pěšího 
pluku kdosi na přechodu pro 
chodce málem srazil přechá-
zející osobu, podnapilého 
šestatřicetiletého R. H. z 
Frýdku-Místku. Zadržela jej a 
na místě předala Policii České 
republiky k dořešení.

Ve Frýdku-Místku by 
měl přibýt další kruhový 
objezd, který má vylepšit 
bezpečnost dopravy. Rada 
města rozhodla o zpracování 
projektové dokumentace na 
výstavbu kruhového objezdu 
na křižovatce spojující ulici 
Staroměstská a Slezská.

Ve Frýdku-Místku radnice 
prozatím vybudovala kruhový 
objezd na Kostikově náměstí, 
další vznikly u Tesca a na 
Beskydské ulici. Nyní se vážně 
uvažuje o vybudování dalšího 
kruhového objezdu na křižo-
vatce směrem na Staré Město, 
kde loni v létě došlo k dopravní 
nehodě se smrtelnými následky. 
„Po konzultaci s Policií České 
republiky jsme se shodli, že 

Další kruhový objezd ve městě

nejlepším řešením by bylo vy-
budování kruhového objezdu a 
byl zde zřízen alespoň přechod 
pro chodce. Ten bychom měli 
nasvětlit, pokud do 1. dubna ne-
zahájíme na kruhovém objezdu 
práce. Pokud se však nevyskyt-
nou komplikace, měl by nový 
kruhový objezd být skutečně v 
provozu nejpozději do zahájení 
příštího školního roku a také v 
jeho blízkosti vzniknou, i když 
ve větší vzdálenosti, tři pře-
chody pro chodce, které budou 
všechny nasvětleny,“ uvedl ve-
doucí odboru dopravy Miroslav 
Hronovský. V daném místě mají 
problém zejména chodci, u vo-
zidel příliš komplikací nevzniká, 
i když někteří žehrají na to, že 
hlavní směr je na vedlejší ulici. 

„To je tak provedeno cíleně kvůli 
zpomalení dopravy,“ vysvětlil 
Hronovský. Podle něj se odbor-
níci shodují v tom, že není příliš 
šťastné, aby se střídaly klasické 
křižovatky s kruhovými, takže 
časem může přibýt kruhové 
dopravní řešení také na křížení 
s ulicí Těšínská. „Vždycky je 
to otázka dopravního výzkumu 

na místě samém, ale obecně 
je dobře postavený kruhový 
objezd vždy propustnější než 
křižovatka světelná. Na druhou 
stranu na světlech můžeme 
pouštět hasičům a sanitkám v 
případě potřeby zelenou vlnu k 
jejich hladšímu průjezdu, ale na 
rondlech je zvýhodnit neumíme,“ 
řekl Miroslav Hronovský.     (pp)

ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY: Staroměstskou a Slezskou může vyřešit 
kruhový objezd. Foto: Petr Pavelka

Rada města doporučila za-
stupitelstvu schválit finanční 
podporu projektů Programu 
prevence kriminality na míst-
ní úrovni – Partnerství 2005.

„Program Partnerství je 
založen na úzkém partnerském 
vztahu Okresního ředitelství 
PČR Frýdek-Místek s městem 
Frýdek-Místek při komplexním 
řešení dílčích jevů kriminality a 
při přípravě a realizaci cílených 
projektů, které budou mini-
malizovat místní kriminogenní 
podmínky a které mají zásadní 
vliv na pocit bezpečí občanů,“ 
vysvětlil místostarosta Ivan 
Vrba. Součinnost je logická, pro-
tože Policie ČR má nejúplnější 
a nejobjektivnější informace o 
trestné činnosti a jejich vývojo-
vých trendech ve městě.

Vzhledem k tomu, že trestná 
činnost, zvláště majetková 
kriminalita, násilná kriminalita a 
trestná činnost v oblasti drogové 
kriminality ve městě Frýdek-Místek 
v posledních letech nevykazuje 

Program prevence 
kriminality ve městě 

sestupnou tendenci, byl Repub-
likovému výboru pro prevenci 
kriminality podán návrh na 
zařazení města Frýdku-Místku do 
Programu Partnerství. Počátkem 
prosince loňského roku Republi-
kový výbor pro prevenci kriminality 
zařazení města Frýdku-Místku do 
tohoto programu schválil.

„Podmínkou pro přijetí žádosti 
o dotace z Programu Partner-
ství 2005 je desetiprocentní 
spoluúčast na celkových nákla-
dech dílčích projektů, na které 
dotace žádáme. Ta je pokryta 
schváleným rozpočtem pro rok 
2005 v rámci fondu prevence 
kriminality,“ řekl Ivan Vrba. Peněz 
by se tak mělo dočkat Občanské 
sdružení Sdružení Klubko, Cha-
rita Frýdek-Místek, Společenství 
Romů na Moravě, Dům dětí a 
mládeže Frýdek-Místek, Občan-
ské sdružení Centrum nové na-
děje a také městská i republiková 
policie na podporu svých projektů, 
které představíme v příštím čísle 
zpravodaje.         (pp)

Velká zasedací síň Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Místku 
se stala v pondělí 7. února dě-
jištěm semináře, na který byly 
zvány všechny ženy, jež mají 
zájem o veřejné dění, aby se v 
rámci projektu „Jak to vidíme 
my“ vyslovily k otázce role 
žen nejen v politice.

Na akci, kterou zahájila 
starostka Frýdku-Místku Eva 
Richtrová, sice nedorazila avizo-
vaná poslankyně Anna Čurdová, 
poslankyně PČR a předsedkyně 
rady vlády pro rovné příležitosti, 
ale nechyběla Michaela Tomi-
nová, ředitelka odboru rodinné 
politiky a sociální práce na 
ministerstvu práce a sociálních 
věcí, a Eliška Janšová, tajemnice 
Asociace pro rovné příležitosti. 
Ta se na úvod svěřila, že nemá 
zrovna nejlepší den. Ve vlaku ji 
totiž okradli o všechny doklady 
a peníze, a tak aspoň stihla po-
chválit vstřícnost frýdecko-mís-
teckých policistů, kteří z ní znovu 
„udělali občana“, a kvitovala i 
dárek radnice, protože jím byla 
právě nová peněženka.

„V poslední době se více mluví 
o tom, že by v politice mělo být 
více žen, ale strany nic moc 
nedělají pro to, aby ženy byly 
na kandidátkách na volitelných 
místech. Přitom v některých 
zemích jsou za to sankce, ale 
našim pánům ve vládě se tento 
model nelíbí,“ řekla Janšová. Ko-
legyně Tominová pak seznámila 

Političky probíraly 
rovné šance žen

přítomné s činností rady vlády 
pro rovné příležitosti, takže se 
na přetřes dostalo například 
rozpočtování sledující rozdělení 
veřejných peněz z hlediska 
ženských a mužských aktivit. 
„Toto téma se nedá shazovat na 
úroveň, že peníze teď mají jít na 
kadeřnictví a fitness,“ upozorňo-
vala Tominová. Debata se dotkla 
rovných příležitostí v pojišťov-
nictví, problematiky ošetřování 
člena rodiny, kdy se proti ženám 
obrací skutečnost, že rodiče se 
v této péči nemohou střídat, a 
také analýzy učebnic, kde ještě 
přežívají zažité modely maminky 
u plotny a tatínka, jak opravuje 
auto. Jako výbušné se ukázalo 
téma hrozby zrušení a privatiza-
ce jeslí. Zazněl názor, že kdysi 
děti trpěly, protože maminky je 
nastrkaly nejprve do jeslí, pak 
do škol, družin a táborů, takže 
je dobré, když budou muset 
být s dětmi doma a vychová-
vat je. Oponentky však ihned 
upozorňovaly, že spoustu rodin 
nefunguje vůbec dobře a děti by 
tak přišly o prostředí, kde mohou 
nalézt lepší vztahy i vzory. 

„Myslím, že na tom bylo 
dobře vidět, že téma rovných 
příležitostí nelze brát v žádném 
ohledu kategoricky. Já osobně 
nezastávám názor, že by na 
více žen v politice měly být 
nějaké kvóty. Šanci prosadit se 
mají i dnes,“ řekla starostka Eva 
Richtrová.                            (pp)

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI: Starostka Eva Richtrová zahájila seminář, 
který se vyslovoval k úloze žen ve společnosti.       Foto: Petr Pavelka
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To, co učitelé potřebují u 
budoucího prvňáčka zjistit, je 
pořád stejné. Přesto se školy 
snaží přicházet při zápisech 
stále s něčím novým a jedi-
nečný den v životě každého 
dítěte udělat co nejpříjem-
nější a nezapomenutelný. Zá-
kladní škola na ulici Pionýrů 
nebyla výjimkou.

Zápis tak trochu jinak  
„Rodiny zápis vnímají pořád 

ještě velmi slavnostně. To jste 
měli vidět, kolik jsme tady měli 
nejen rodičů, ale i babiček - a 
fotoaparáty a videokamery se 
nezastavily. Maminky mi často 
líčily, jak jejich děti nemohly do-
spat, jak je musely načesat a tak 
dále. Pro děti je zápis opravdu 
mimořádný den,“ popsala nám 
atmosféru zápisu Libuše Zárubo-
vá, ředitelka školy, která se letos 
rozhodla pro netradiční formu. 
První seznámení dětí se školou 
se odehrávalo v nové tělocvičně, 
kde si příchozí děti vzaly do pará-
dy žákyně deváté třídy a provedly 
je několika stanovišti. Paní učitel-
ky zprvu jen přihlížely, aby se děti 
cítily uvolněněji a nebyly nervózní 
z nové dospělé autority. Jakmile 
si děti párkrát koply do míče 
nebo hodily kroužkem, už na při-
pravených výtvorech poznávaly 
barvy, geometrické tvary nebo 
skládaly puzzle. Určitě je potěšily 
i obrázky postaviček z pohádek 
a večerníčků, i když v některých 
případech už bylo patrné, že kla-

U ZÁPISU: První seznámení bu-
doucích prvňáčků se školou si ne-
nechal ujít ani místostarosta Petr 
Cvik, původní profesí pedagog.

Foto: Petr Pavelka

sičtí hrdinové jsou lehce na ústu-
pu, takže i rodiče pátrali v paměti, 
kdy vlastně naposledy viděli v te-
levizi vílu Amálku. To už ale měli 
předškoláci za sebou spoustu 
otázek a odpovědí a dostali se k 
poznávání barev a kreslení. Paní 
učitelky si neopomněly popovídat 
i s rodiči a vzrušující akt měli za 
chvilku všichni za sebou.

„První den nám přišla větší 
polovina toho, co jsme si před-
stavovali. Snad dnes dorazí 
zbytek. Každopádně jsme byli 
už během úvodního dne pře-
kvapeni docela vysokým číslem 
odkladů školní docházky. To v 
minulosti tolik nebývalo,“ podo-
tkla ředitelka Libuše Zárubová. 
Místostarosta Petr Cvik, který 
si zápis na škole, kde působil 
sám v roli zástupce ředitele, 
nenechal ujít, ji doplnil: „Z 
pozdějšího nástupu dítěte 
do školy se už pomalu stává 
jakýsi trend, jako by přibý-
valo rodičů, kteří chtějí svým 
ratolestem tímto způsobem 
prodloužit dětství.“        (pp) 

1. a 2. února probíhaly na 
základních školách zřizova-
ných městem Frýdek-Místek 
zápisy do prvních tříd pro 
školní rok 2005-2006. 

K zápisu se v doprovodu 
rodičů dostavilo 621 dětí. V 
uvedeném čísle jsou i děti, 
které v minulém roce měly 
odklad školní docházky. Všude 
probíhaly zápisy hravou formou, 
příjemnou a přijatelnou pro děti i 
jejich rodiče. Na jednotlivé školy 
byly děti zapsány následovně:
ZŠ tř. T.G.Masaryka 78 dětí
ZŠ Jana Čapka 58 dětí
ZŠ Komenského 55 dětí
ZŚ El Krásnohorské 2254
  53 dětí
ZŠ Pionýrů 38 dětí
ZŠ 1. máje 48 dětí
ZŠ Československé armády
  70 dětí

Počet žáků stále klesá

Žáci si plní školní docház-
ku na 1. stupni. Učí se vždy 
ve spojených ročnících. Děti 
mohou plynule přecházet 
mezi vzdělávacími programy 
Základní škola – Zvláštní ško-
la – Pomocná škola. Všichni 
žáci i učitelé se znají a malé, 
útulné domácí prostředí v 
dětech zanechává pocit jis-
toty a bezpečí. Děti se naučí 
akceptovat svůj handicap i 
handicap druhých.

Stírají se zde rozdíly mezi dět-
mi s dětskou mozkovou obrnou, 
specifickými poruchami učení i 
tělesným či smyslovým postiže-
ním, dětmi hyperaktivními nebo 
zdravotně oslabenými. 

Žáci jsou vřazováni během 
celého školního roku, podle 
zájmu rodičů a doporučení škol-
ského poradenského zařízení.

V programu Základní škola 
žáci plní osnovami předepsa-
né učivo v plném rozsahu s 
individuálním omezením podle 
postižení, malý počet žáků nám 
to umožňuje. V tělesné výchově 
absolvují plavecký výcvik a cvi-
čení v tělocvičně 5. ZŠ.

Každý měsíc se žáci účastní 
kulturního představení. Během 
školního roku navštíví knihovnu, 
muzeum na Frýdeckém zámku, 
výstavu v Galerii pod Sovou, 
pořádáme besedy s policií nebo 
Zdravotní školou.

Žáci si připraví program na 
Vánoční besídku, převléknou se 
do masek na Maškarní karneval, 
který je událostí zimy. V letním 

Speciální školy Naděje – základní škola
období si zasoutěží na školní 
zahradě ke Dni dětí, či zajezdí 
na ponících. Účastníme se také 
mnoha výtvarných soutěží a 
jiných prezentací mezi školami.

Závěr školního roku ukončí vý-
let celé školy, vždy do zajímavých 
částí našeho kraje. Specifikou 
našeho zařízení je péče o děti 
s dětskými mozkovými obrnami, 
početnou skupinu našich žáků 
tvoří i děti hyperaktivní. Součástí 
našeho zařízení je i školní dru-
žina, kde převládají právě žáci 
hyperaktivní. Ze zkušeností je 
známo, že tyto děti zejména pro 
svou impulsivnost a sníženou 
schopnost seberegulace se stá-
vají i v běžné škole problémem. 
Předností našeho zařízení je 
především menší počet žáků jak 
ve třídách, tak v oddělení školní 
družiny, což usnadňuje individu-
ální přístup k těmto dětem.

Chceme dětem umožnit najít 
ve svých zájmech samy sebe a 
pod vedením zkušených pedago-
gů odhalit třeba i skryté dispozice 

a umožnit rozvíjení jejich schop-
ností. U dětí hyperaktivních je 
velmi důležité vhodnou motivací 
vzbudit jejich zájem a najít jim ta-
kovou činnost, v níž vyniknou. Při 
bližším pohledu na hyperaktivní 
děti často zjistíme, že některé z 
nich si vůbec hrát neumějí. Hra 
je nejpřirozenějším a nejvýznam-
nějším výchovným prostředkem. 
Velkou pozornost věnujeme 
ve školní družině odpočinkové 
činnosti. Má charakter opravdo-
vého klidu, kdy děti odpočívají na 
lehátkách a poslouchají relaxační 
hudbu. Volíme i takové činnosti, 
které pomáhají zlepšovat jejich 
zdravotní stav. Pravidelně je 
zařazováno cvičení jógy, které 
napomáhá ke zklidnění. Během 
pobytu ve školní družině je dětem 
poskytována i rehabilitační péče. 

Jednotlivé programy jsou 
sestavovány s ohledem na 
možnosti, schopnosti, zájmy a 
indispozice dětí.

Mgr. Iveta Chlebová,
Zdenka Rusková

Národní program počítačo-
vé gramotnosti je určen pro 
všechny občany České repub-
liky, kteří se chtějí seznámit 
se základy práce s počítačem. 
Tento program vyhlásilo Mi-
nisterstvo informatiky ČR pro 
širokou veřejnost s cílem zvýšit 
informační gramotnost občanů.

Tři na sebe navazující kurzy 
je možné absolvovat v počíta-
čových učebnách ve vybraných 
střediscích v celé republice pod 
dohledem kvalifikovaných lektorů. 
Jedno z těchto středisek pracuje 
i na místeckém náměstí ve firmě 
ABM. Kurzy jsou obvykle vypiso-
vány v odpoledních a večerních 
hodinách tak, aby byly dostupné 
pro každého. Nesou názvy: Jak 
na počítač, Texty v počítači a 
Internet a e-mail. Každý si může 
vybrat dle své potřeby a nejdů-
ležitější je, že díky dotaci státu 
stojí každý kurz účastníka pouhou 
stokorunu. Tato částka je vybírá-
na přímo na místě konání kurzu 
v hotovosti. Účastníci se mohou 
přihlásit na všechny tři kurzy. 

Kurz Jak na počítač je určen 
pro všechny začínající uživatele 
osobních počítačů, kteří zatím 
s počítačem nepracovali nebo 
mají jen velmi malé zkušenosti. 
Účastníci se seznámí s fungo-
váním počítače a se základními 
pojmy světa výpočetní techniky. 
Účastníci se v kurzu naučí prak-
ticky ovládat počítač pomocí myši 
a klávesnice. Nejsou vyžadová-
ny žádné předchozí zkušenosti 
s počítači a za dvě hodiny byste 
se měli orientovat v následujících 
oblastech: Co je to počítač a k 
čemu slouží, Základy termino-
logie, Typy počítačů, Hardware, 
Software, Informační sítě, Rizika 

a zabezpečení, Zapnutí počítače, 
Pracovní plocha počítače, Použí-
vání myši, Používání klávesnice, 
Soubory, Dokumenty a Tento 
počítač, Okna, Vypnutí počítače. 

Texty v počítači jsou pro 
začínající uživatele osobních 
počítačů, kteří nemají zkušenosti 
s vytvářením a upravováním textů 
v počítači. Tento kurz je zaměřen 
na práci s jednoduchými texty. 
Účastníci kurzu se naučí používat 
nejrozšířenější textový editor, 
vytvořit a uložit soubor, napsat a 
naformátovat text a dále vytvořený 
dokument vytisknout. Tady už jsou 
třeba základy znalosti práce s po-
čítačem a MS Windows, například 
na úrovni kurzu Jak na počítač. Po 
absolvování byste měli zvládnout: 
Textový editor – Microsoft Word, 
Psaní a úpravy textu, Použití 
klávesnice, Použití myši, Mazání, 
Dokument, Vytvoření souboru, 
Uložení souboru, Otevření a 
úpravy souboru, Formátování, 
Zvýraznění písma, Změna velikos-
ti a barvy písma, Kopírování textu, 
Tisk dokumentu.

Internet a e-mail je určen pro 
začínající uživatele osobních 
počítačů, kteří chtějí pracovat s 
internetem a využívat možnosti 
elektronické pošty (e-mailu). 
Účastníci se naučí otevřít webovou 
stránku a používat hypertextové 
odkazy. Dále si všichni účastníci 
založí vlastní poštovní schránku 
a vyzkouší si odesílat a přijímat 
zprávy. Hlavní témata kurzu jsou 
stanovena takto: Co je to internet, 
Otevření webové stránky, Hyper-
textové odkazy, Vyhledávače, 
Základní pojmy elektronické pošty, 
Založení emailové schránky, Zprá-
vy, Odeslání zprávy, Čtení zprávy, 
Zpráva s přílohou.

Národní program
počítačové gramotnosti 

ZŠ El. Krásnohorské 139
  47 dětí
ZŠ Jiřího z Poděbrad 47 dětí
ZŠ Lískovec  28 dětí
ZŠ Chlebovice 14 dětí
ZŠ Skalice 5 dětí
Spec. školy Naděje 3 děti

Do prvních tříd základních 
škol tak k 1. 9. 2005 očekává-
me příchod 544 nových žáků. 
Odklad školní docházky o 
jeden školní rok dostalo dalších 
77 dětí. Zároveň ke stejnému 
datu vychází ze základních škol 
801 žáků, nynějších deváťáků. 
„Přestože naše školy jsou v 
šestém ročníku posilovány do-
jíždějícími žáky z Řepišť, Staříče, 
Sviadnova, Bašky a Hodoňovic, 
lze očekávat další pokles počtu 
žáků,“ řekla Ilona Nowaková, 
vedoucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy.
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Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku (1.) 
Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku na období 2002-2006 vyplývá z výsledků vo-

leb do Zastupitelstva města Frýdku-Místku v listopadu 2002 a rozpracovává hlavní záměry volebních 
programů politických subjektů, které se podílejí na složení a činnosti Rady města Frýdku-Místku. 
Vychází ze zkušenosti při prosazování a vyhodnocování programového prohlášení Rady města 
Frýdku-Místku za volební období 1998-2002. Je zásadním koordinačním dokumentem, kterým se 
politické subjekty a rada města řídí při jeho prosazování v zastupitelstvu města i na veřejnosti, včetně 
potřebného finančního, personálního a technického zabezpečení. Ve zpravodaji vás nyní budeme 
postupně seznamovat, jak je v jednotlivých oblastech plněno.

Revitalizace panelové výstavby.                          Foto: Petr Pavelka

Hospodaření
s majetkem města

- v odstraňování zanedba-
nosti majetku města se zamě-
říme na revitalizaci panelové 
výstavby

V r. 2003 byl podíl výdajů 
v oblasti bytů na nájemném 
z bytů 98,9 %, v r. 2004 bylo 
vráceno zpět do bytového 
fondu 76 % nájemného z 
bytů. V r. 2003 a r. 2004 bylo 
z rozsáhlejších akcí provedeno 
zateplení domu č. p. 882 na ul. 
Ostravské, č.p. 1720-1725 na 
ul. Beskydské, č. p. 3043 na 
ul. Hasičské, nátěr oken byl 
proveden v domech č.p.120 na 

ul. Pod Školou a č. p. 604-606 
na ul. Sadová. Nemalé finanční 
prostředky byly použity na 
modernizaci výtahů v domech 
č. p. 799 na ul. ČSA a č. p. 72 
na ul. J. Trnky i č. p. 115 a 116 
na ul. I. J. Pešiny. Velká pozor-
nost je věnována i domům s 
byty nižší kategorie. V domech 
č. p. 335-338 na ul. Beskyd-
ské, č. p.1354 na ul. Skautská 
a č. p. 1362 na ul. Hutní byly 
provedeny nové fasády a v 
domech č. p. 1651-1654 a 
1647-1650 na ul. Haška  byla 
provedena generální oprava 
elektroinstalace.

- požádáme o nabytí majetku 
rušeného vojenského útvaru 
4499 Frýdek-Místek a předloží-
me návrh na jeho využití

Dne 1. 7. 2004 město Frý-
dek-Místek uzavřelo darovací 
smlouvy s ČR - Ministerstvem 
obrany na objekty a se stát-
ním podnikem Vojenské lesy 
a statky na část pozemků 
nacházejících se v bývalém 
vojenském areálu. Areál ka-
sáren může být v současnosti 

užíván pouze v souladu s 
původní kolaudací bez změ-
ny účelu užívání, proto jsou 
uzavírány nájemní smlouvy 
se zájemci na využití garáží, 
skladů a kanceláří. Dále se 
vedou jednání o možnosti 
bezúplatně nabýt další po-
zemky v tomto areálu.

- každoročně budeme 
předkládat zastupitelstvu 
města aktuální přehled stavu 
majetku města a využívání 
nebytových prostor v objek-
tech majetku města

V r. 2003 i 2004 byl zastupi-
telstvu města předložen přehled 
využití nebytových prostor v 

objektech majetku města.
- využijeme všech možnos-

tí při získávání účelových do-
tací pro Město Frýdek-Místek

Odbor územního a ekono-
mického rozvoje v součinnosti 
s dalšími příslušnými odbory 
zpracovává žádosti pro zařaze-
ní do různých programů, kde je 
možno získat dotace. Jednotliví 
vedoucí odborů určili členy pra-
covní skupiny, která je utvořena 
pod názvem Pracovní skupina 
pro strukturální fondy. Výsledky 
je třeba hodnotit v dlouho-
dobém horizontu, protože se 
vstupem do Evropské unie se 
značně prodlužují lhůty, kdy 
například od podání žádosti do 
získání dotace může uplynout i 
déle než jeden rok.

- navrhneme řešení proble-
matiky zastavěných pozemků 
pod bytovými domy a garážemi

Zastupitelstvo města přijalo 
usnesení, ve kterém schválilo 
cenu pozemků ve vlastnictví 
města,  které jsou zastavěny 
bytovými domy různých vlast-
níků, ve výši 100,- Kč za m2. 

Pokud vlastníci domů, resp. by-
tových  a nebytových jednotek 
v těchto domech nevyužijí této 
možnosti a neuzavřou kupní 
smlouvu ve lhůtě do 1 roku 
od schválení, vrací se kupní 
cena na původní částku, tj. 
450 Kč za m2. Stanovená výše 
100,- Kč za m2 se ale netýká 
pozemků pod samostatně sto-
jícími garážemi.

Bytová politika
- budeme aktualizovat se-

znam bytových domů, které 
by si město mělo jako „stra-
tegické“ ponechat

Provádíme aktualizaci byto-
vého fondu, zastupitelstvo měs-
ta projedná v březnu 2005 návrh 
na prodej bytových domů na ul. 
Hasičská a ul. Z. Štěpánka.

- podpoříme vznik dalšího 
„přístřeší“ případně „noclehár-
ny“ pro nepřizpůsobivé občany

Město Frýdek-Místek uzav- 
řelo smlouvu o nájmu nemo-
vitostí se Slezskou diakonií 
za účelem provozování azy-
lového domu s noclehárnou 
a denním centrem včetně pří-
střeší. Město ponese finanční 
náklady spojené s některými 
stavebními úpravami a částeč-
né provozní náklady.

V r. 2003 byla v objektu č.p. 
1309 Bahno-Příkopy provedena 
půdní vestavba a tím se vytvoři-
ly další 2 místnosti s možností 

Město získalo bezúplatně areál bývalých kasáren.                                                       Foto: Petr Pavelka

Ani lidé v nouzi nemusí zůstávat na ulici.            Foto: Petr Pavelka

rozšíření kapacity přístřeší o 
8 lůžek. Stavebními úpravami 
byla vybudována i místnost 
pro správce. Na tuto investici 
získalo město 320 000 korun  
z projektu „Občanská volba“ 
Plzeňského pivovaru.

- budeme podporovat 
aktivity směřující ke vzniku 
nových bytových jednotek

V současné době neprobíhá 
výstavba nových bytových jed-
notek, kde by investorem bylo 
město Frýdek-Místek. Město 
Frýdek-Místek podporuje aktivity 
směřující ke vzniku bytových 
jednotek, resp. bytových jed-
notek v rodinných a bytových 

domech tím, že buduje inženýr-
ské sítě k pozemkům určeným 
pro výstavbu bytových a rodin-
ných domů. Dále umožníme 
investorům získat pozemky od 
města Frýdek-Místek, které jsou 
určeny k výstavbě rodinných a 
bytových domů za předpokladu, 
že budoucí vlastník vybuduje na 
svoje náklady inženýrské sítě, 
čímž umožní vydání stavebních 
povolení na výstavbu bytových a 
rodinných domů.

(Programové prohlášení 
bylo přijato ve Frýdku-Místku 
24. 3. 2003 a zatím nebyl 
důvod k jeho změně.)
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Lyžování na Moravě 2004-2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu sněhových podmínek 

(aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9,30h) naleznete na internetové adrese:
http://pocasi.infocesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla větru, směr větru, 

akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru 
pocasi název místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny 
na tel. číslo 907 09 06 (cena SMS je 6,- Kč s DPH)
Pokud nemáte k dispozici “název místa“, zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi
Seznam míst se SMS službou – v závorkách je uveden „název místa“ pro SMS :
1. Stanice Horské služby: Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch (hsjavorovy), Kohútka (hskohut-

ka), Lysá hora (hslysa), Pustevny (hspustevny), Soláň (hssolan), Velký Polom (hspolom), Červenohorské 
sedlo (hscsedlo), Horní Morava (hshmorava), Karlov (hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Praděd (hspraded), 
Ramzová (hsramzova) 

2. Lyžařské areály 
Beskydy: Bílá-Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Búřov (burov), Frýdlant n.O.-Solárka (solarka), 

Gruň-Ski MSA (grun), Dolní Lomná-Armáda (armada), Hrádek (hradek), Javorníky-Kohútka (kohutka), Javo-
rový vrch (javorovy), Kasárna (kasarna), Malenovice-P.O.M.A. (poma), Morávka-Sviňorky (svinorky), Mosty 
u Jablunkova (mosty), Nový Jičín – Na Svinci (svinec), Palkovice (palkovice), Pustevny (pustevny), Řeka 
(reka), Sachova studánka (sachovka), Severka-Velký Polom (severka), Soláň-Bzové (bzove), Soláň-Sedlo 
(solansedlo), Soláň-Soláňka (solanka), Třeštík (trestik), Velké Karlovice–u hotelu Galik (galik), Velké Kar-
lovice-u hotelu Horal (horal), Velké Karlovice-Razula (razula), Velké Karlovice-Kyčerka (kycerka), Visalaje 
(visalaje), Visalaje-Radegast (radegast), Vranča (vranca), Vsetín-Jasenka (jasenka), Zlatník-Biocel (zlatnik), 
Zlatník-Fela (zlatnikfela), Horní Lomná-Přeláč (prelac), Čeladná-Kocianka (kocianka), Kopřivnice-Červený 
kámen (ckamen), Malenovice-SKI (skimalenovice), Malenovice-Ostrá (ostra)

Jeseníky: Andělská Hora (andelskahora), Branná-Proskil (branna), Hynčice (hyncice), Karlov-Kazmarka 
(kazmarka), Karlov-Myšák (mysak), Karlov-Minerva (minerva), Karlov-Pawlín (pawlin), Karlov-Jantar-
-Roháč (rohac), Klepáčov (klepacov), Lipová Lázně-Miroslav (miroslav), Lipová Lázně-Lázeňský vrch 
(lazenskyvrch), Malá Morávka-Karlov (moravkakarlov), Malá Morávka-Kopřivná (koprivna), Ostružná-Jonáš 
(ostruzna), Ovčárna (ovcarna), Petříkov-Kaste (kaste), Ramzová-Aréna R3 (ramzova), Staré Město p.Sněž.-
-Kunčice (kuncice), Staré Město p.Sněž.-Paprsek (paprsek), Vrbno p.Pradědem (vrbno)

Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice-Budišov (budisov), Ostrava-Skalka (skalka)
Orlické hory: Výprachtice (vyprachtice)
Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják (trojak)
Jižní Morava: Němčičky (nemcicky)
Příklad zadání SMS: 
stanice Horské služby Bílá : pocasi hsbila, lyžařský areál Pustevny : pocasi pustevny 
Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžařských areálů jsou garantovány provozovateli. Aktuální 

seznam areálů – http://pocasi.infocesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi.
Hlavní partner Severomoravská plynárenská a.s. , partner Region Beskydy.
PR SMS službu technicky zajišťuje Pipeline a.s. (www.pipeline.cz) – infolinka 603 230 875.

V obou tělocvičnách základní 
školy Jiřího z Poděbrad proběhlo 
ve středu 2. února klání nejmlad-
ších gymnastů z celého frýdec-
ko-místeckého okresu. Vysoká 
účast soutěžících tří věkových 
kategorií ukázala, že sportovní 
gymnastika mezi mládeží stále 
více získává na oblibě.

„Naše soutěž už má dlouho-
letou tradici,“ uvedla její vedoucí 
Pavla Rašková, trenérka frýdec-
ko-místeckých nadějí, a dále 
řekla: „I letos se přihlásilo 118 
dětí z Domaslavic, Paskova, Ha-

vířova, páté, deváté a jedenácté 
základní školy z Frýdku-Místku, 
Frýdlantu, z Kunčic, Vratimova, 
místeckého gymnázia Petra 
Bezruče a střední průmyslové 
školy. Je vidět, že úroveň 
výkonů našich sportovců rok 
od roku stoupá a to je, myslím, 
pro gymnastiku dobrá zpráva.“ 
Podle slov Pavly Raškové je 
sportovní gymnastika sport, kte-
rý rozvíjí všestrannou zdatnost a 
ohebnost těla a patří k nejvhod-
nějším aktivitám dětí mladšího 
školního věku. 

Okresní přebor v gymnastice

Radku Vláčilovi, členu vítězného družstva mladších žáků z 11. základní ško-
ly, dává na hrazdě záchranu nová posila trenérského sboru Miloš Glomb.

Sport, který byl ještě done-
dávna jen doménou dívek, láká 
stále více chlapců. „U nás na 
jedenáctce máme dvě družstva 
mladších žáků a jedno družstvo 
starších. Všechny z nich odešly 
z dnešní soutěže se zlatou me-
dailí,“ pochválila kluky trenérka 
Alena Bařinová a doplnila: „Pra-
cujeme ale i s těmi nejmenšími, 
s prvňáky. Za pět měsíců udělali 
velký kus práce, a i když se v 
soutěži neumístili, alespoň si 
vyzkoušeli atmosféru závodu.“ 
Jejich čtyřčlenná skupinka sou-
těž brala velmi vážně. „Měl jsem 
velkou trému, pořád jsem se 
smál,“ uvedl Adam Turek a jeho 
kamarád Ondra Janošec pokra-
čoval: „Byla to legrace a teď už 
nemáme čas, protože jdeme 
povzbuzovat Patrika Kukucz-
ku.“ Patrik nakonec společně s 
Danem Weissmannem zvítězil v 
soutěži jednotlivců. Mezi hochy 
v kategorii šestnáctiletých ode-
šel ze stupně vítězů se zlatou 
medailí člen vítězného družstva 
místeckého gymnázia Lukáš 
Haluzka. Stříbro zůstalo tento-
krát chlapcům z průmyslovky.

Ve všech dívčích kategoriích 
vítězství opět patřilo děvčatům 
z 11. základní školy. Daniela 

Cmíralová, loňská mistryně re-
publiky Katka Kohutová a Petra 
Burianová zvítězily i v soutěžích 
jednotlivců. Medailový nápor 
„jedenáctky“ prolomily mladší 
žákyně z Domaslavic na druhém 
místě a bronzové starší žákyně z 
Frýdlantu nad Ostravicí.

Sportovní utkání svých rato-
lestí berou vážně i jejich rodiče. 
René Papala z Paskova má 
dvě dcery, Terezku a Veroniku, 
které získaly bronzovou medaili. 
„Obě se rozhodly, že se budou  
věnovat gymnastice. U nás v 
Paskově nejdříve fungoval jen 
kroužek, dneska už děvčata 
trénují čtyři hodiny týdně.“ 
František Kawecki ze Slezské 
nejprve o tom, že by se jeho syn 
Patrik, člen vítězného družstva 
mladších žáků, věnoval právě 
sportovní gymnastice, vůbec 
neuvažoval. „Teprve ve škole se 
zjistilo, že je náš syn pohybově 
nadaný. Za ty tři roky, co se 
gymnastice věnuje, vidím veliký 

pokrok. Chodím s ním i po zá-
vodech, pokud mi to čas dovolí, 
a pokaždé vidím lepší a lepší 
výsledky,“ uvedl. K velkému 
překvapení pana Kaweckého 
zvládli kluci na soutěži i sesta-
vu, která náleží starší věkové 
kategorii.

Velkou starost dělá nejen 
rodičům, ale i cvičencům 
bezpečnost při akrobatických 
prvcích. „Soutěžím už tři roky 
za místecké gymnázium Petra 
Bezruče. Občas jsem mívala 
zdravotní problémy. Ale teď nás 
trénuje profesorka Kubalová a 
mohu říci, že nám dává dobrou 
záchranu a já se cítím opravdu 
bezpečně,“  uvedla Barunka 
Skarková z Palkovic. Stejně se 
na problém bezpečnosti dívá i 
František Kawecki. „Stačí jen 
chvilku sledovat paní Raškovou 
u nás na jedenáctce při tréninku 
a hned vidím, jak dbá na to, aby 
se dětem nic nestalo. Mám z toho 
opravdu dobrý pocit,“ uzavřel.

Kdo zamíří na volejbalový 
zápas pražského Olympu, ví, 
že jej čeká jen zhruba hodino-
vá podívaná. Olymp Praha je 
naprostým suverénem soutěže 
a svou roli potvrdil i ve Frýdku-
-Místku v utkání se Sokolem.

Volejbalistky Olympu ne-
jenže drží sérii vítězství, ale už 
popáté za sebou to zvládly bez 
ztráty setu. Sokol Frýdek-Místek 
ve třetím kole nadstavbové části 
extraligy je v této výjimečné sta-
tistice příliš neohrožoval, jako by 
hráčky nevěřily v možný úspěch. 
Hostující tým tak snadno vyhrál 
úvodní dva sety, kdy sokolky 
po utrápeném výkonu uhrály 
18 bodů. Na hřišti se přitom 
nenašla hráčka, která by strhla 
ostatní k svobodnějšímu výko-
nu. Trenérka Krempaská mohla 
míchat sestavou, jak chtěla, ale 
projev družstva zůstal křečovitý. 
V posledním setu se sice objevil 
alespoň náznak zlepšení, ale 
Pražanky nepřipustily ani dra-
matickou koncovku. Bylo ovšem 
sympatické, že kvality soupeře 

Olymp potvrdil svou suverenitu
Frýdek-Místek - Olymp 0:3 (-18, -18, -21) 

uznalo i 250 přítomných divá-
ků, kteří vyprovázeli zklamané 
domácí i suverénní hostující 
hráčky potleskem. 

Sokol Frýdek-Místek se 
znovu na domácí palubovce 
představí v sobotu 19. února 
od 17 hodin, kdy mu bude sou-
peřem rovněž tým, který má v 
tabulce navrch. Brno je ovšem 
přece jen trochu jiná káva, což 
dokazuje i osmibodový odstup 
od lídra soutěže.       (pp)

Tabulka:
1. Olymp 17 14 3 0 0 51:9 34 
2. Brno 17 10 2 2 3 42:25 26 
3. Sokol F-M 17 9 1 3 4 37:29 23 
4. Slavia 17 6 2 2 7 33:34 18

LENKA HOMOLOVÁ: Blokařka 
na servisu.   Foto: Petr Pavelka

Aréna gladiátorů

Souboj bojových stylů

Herna na fotbalovém 

stadionu 

„Stovky“ ve Frýdku-Místku

24. 2. od 18 hodin

Nábor bojovníků
Škola Lok Yiu Wing Chun 

Kung Fu příjímá nové zájem-
ce o cvičení tohoto bojového 
umění. Více informací se 
dozvíte na tel. čísle 603 212 
945 nebo 776 212 945 či 
na internetové adrese: http:
//www.wingchunmorava.com. 
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Oznámení úmrtí 
Úmrtí (jakož i nález těla 

mrtvého) mimo zdravotnické 
zařízení musí být bezodkladně 
oznámeno územnímu, závod-
nímu nebo obvodnímu lékaři, 
popřípadě lékaři pověřenému 
vykonávat tuto činnost (dále 
jen „lékař“), v jehož obvodu 
k úmrtí došlo (nebo bylo tělo 
mrtvého nalezeno) pro zajiš-
tění prohlídky mrtvého; v 
době mimo pravidelný provoz 
zdravotnických zařízení je 
nutno úmrtí oznámit lékařské 
službě první pomoci. V přípa-
dě podezření, že úmrtí bylo 
způsobeno trestným činem 
nebo sebevraždou, je nutno 
úmrtí neprodleně oznámit také 
Policii České republiky. Ozna-
movací povinnost má každý, 
kdo se o úmrtí dozvěděl (nebo 
nalezl tělo mrtvého) a neví, zda 
úmrtí již bylo oznámeno.

Účelem prohlídky mrt-
vého je zjistit úmrtí a jeho 
příčiny. V případech, v nichž 

Obtížná životní situace - úmrtí v rodině
Z důvodu poměrně velkého množství dotazů občanů si Vás touto cestou dovolíme stručně informovat, jak postupovat v případě úmrtí blízké osoby.

je vyhláškou č. 19/1988 Sb., 
o postupu při úmrtí a pohřeb-
nictví, stanovena povinnost 
pitvy (týká se to zejména úmr-
tí u osob zemřelých náhlým, 
neočekávaným nebo násilným 
úmrtím včetně sebevraždy), 
rozhodne prohlížející lékař na 
„listu o prohlídce mrtvého“ o 
jejím provedení, nařídí převoz 
mrtvého a současně odešle 
předběžné hlášení o úmrtí 
příslušnému matričnímu úřadu 
(nebo pohřební službě). Má-li 
prohlížející lékař podezření, 
že úmrtí bylo způsobeno trest-
ným činem nebo sebevraž-
dou, oznámí tuto skutečnost 
neprodleně také Policii České 
republiky.

Jestliže lékař nerozhodne 
o provedení pitvy (v případech 
řekněme „přirozených úmrtí“), 
je povinen úmrtí neprodleně 
po prohlídce mrtvého oznámit 
příslušnému matričnímu úřadu 
(nebo pohřební službě), a to 
zasláním „listu o prohlídce 

mrtvého“. Pokud lékař ne-
rozhodne o provedení pitvy, 
je vhodné, aby pozůstalí co 
nejdříve kontaktovali pohřební 
službu, která zajišťuje činnosti 
spojené s pohřbením. V první 
řadě se jedná o převoz zemře-
lého a jeho uložení do dne po-
hřbení, dále pak o domluvení 
času a místa pohřbu, zajištění 
parte, zajištění a výběr rakve 
atp. Pro jednání s pohřební 
službou je vhodné si připravit 
občanský průkaz a rodný list 
zesnulého, případně i jeho 
oddací list nebo úmrtní list (v 
případě vdovce nebo vdovy).

Matriční úřad
Zápis do knihy úmrtí prove-

de příslušný matriční úřad (ve 
městě Frýdek-Místek odděle-
ní matriky Městského úřadu 
Frýdek-Místek) na základě 
„listu o prohlídce mrtvého“, 
který musí být neprodleně po 
ohledání zesnulého přísluš-
nému matričnímu úřadu podle 
místa úmrtí doručen.

Ve věci úmrtí občana, 
resp. vystavení úmrtního 
listu, jsou s matričním úřadem 
oprávněni jednat členové 
rodiny, kterými jsou pro účely 
zákona č. 301/2000 Sb., o 
matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých sou-
visejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů manžel, 
rodiče, děti, prarodiče a vnuci 
a za určitých podmínek i oso-
ba, která není v příbuzenském 
vztahu k zemřelému dle § 25 
zákona č. 301/2000 Sb. (dále 
jen „vyřizovatel pohřbu“). 

Pro vystavení úmrtního listu 
je nutné předložit tyto doklady 
zemřelé osoby - rodný list, ob-

čanský průkaz, příp. oddací list 
a úmrtní list (v případě vdovce 
nebo vdovy). Je také možné 
předat výše uvedené doklady 
pohřební službě, která vysta-
vení úmrtního listu u matriční-
ho úřadu zajistí. Úmrtní list je 
zpravidla vystaven neprodleně 
(ze zákona musí být vystaven 
do 30 dnů od doručení „listu 
o prohlídce mrtvého“) a je 
zaslán vyřizovateli pohřbu do 
vlastních rukou. 

Pro vdovce (vdovu) vyplývá 
ze zákona č. 328/1999 Sb. o 
občanských průkazech, povin-
nost požádat o vydání nového 
občanského průkazu do 15 
pracovních dnů po obdržení 
úmrtního listu manžela.

Pohřebné
Pohřebné je dávka, kte-

rou se přispívá na náklady 
spojené s vypravením pohřbu 
(žádost se podává na pře-
depsaném formuláři úřadu 
práce). Výše pohřebného je 
stanovena pevnou částkou, 
a to ve výši 5 000,- Kč. V 
této věci je oprávněna jednat 
osoba, která vypravila pohřeb, 
přičemž na úřadě je nutno 
předložit žádost o pohřebné, 

průkaz totožnosti (doklad 
o trvalém pobytu), fakturu 
za vypravení pohřbu (vydá 
pohřební služba), úmrtní list 
zesnulé osoby, doklad o za-
placení nákladů spojených s 
vypravením pohřbu (vydá po-
hřební služba) a doklad o dnu, 
měsíci a roce pohřbení (vydá 
pohřební služba). Správní ani 
jiné poplatky nejsou u tohoto 
úkonu stanoveny, lhůta pro 
vyřízení žádosti je 30 dní. 
Nárok na pohřebné zaniká, 
nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 
roku ode dne pohřbení.

Vyřizování dědictví
a důchodů

Matriční úřad zašle úmrtní 
list rovněž soudu příslušné-
mu k projednání dědictví. 
Soudy však pověřují úkony 
dědického řízení konkrétní 
notáře, aby tito - v postavení 
soudních komisařů - připravili 
pro soudní rozhodnutí veškeré 
podklady.

Informace k vyřízení vdov-
-ského, vdoveckého a si-
rotčího důchodu Vám podají 
zaměstnanci České (okresní) 
správy sociálního zabezpečení. 

Důležité kontakty
Městský úřad Frýdek-Místek
oddělení matriky
Palackého 115
738 22  Frýdek-Místek
tel. - 558 609 450
fax - 558 609 466
e-mail: matrika@frydekmistek.cz

Okresní správa sociálního za-
bezpečení ve Frýdku-Místku
oddělení důchodového pojištění
Palackého 115
738 01  Frýdek-Místek
tel. - 558 604 700
fax - 558 604 787
e-mail: podatelna.FM@cssz.cz

Úřad práce ve Frýdku-Místku
odbor státní sociální podpory
Palackého 115
738 01  Frýdek-Místek
tel. - 558 609 500
fax - 558 609 503

Pohřební služba
Bača Jiří - Pohřební ústav
Radniční 1238
738 01 Frýdek-Místek
tel. a fax - 558 630 702
e-mail:pohr.ustav-baca@quick.cz
(od 1. dubna 2005 bude ote-
vřena sjednávací kancelář také 
v Místku, Malé náměstí 518)

Úřad práce ve Frýdku-Místku, odbor státní sociální podpory, na 
Palackého 115 (boční vchod).                           Foto: Petr Pavelka

Okresní správa sociálního zabezpečení na ulici Palackého 115.                                  Foto: Petr Pavelka

Bača Jiří - Pohřební ústav na Radniční ulici.        Foto: Petr Pavelka
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Adresa klubu: Klub Ne-
zbeda, F. Čejky 450, 738 02, 
Frýdek-Místek (najdete nás v 
Lidovém domě, poblíž autobu-
sového nádraží v Místku).

Telefon: 732 628 731,
558 435 449
E-mail: f-m@charita.cz
Web: www.fm.charita.cz
Kdo jsme?
Klub Nezbeda je středisko 

Charity Frýdek-Místek, které se 
věnuje dětem a mládeži. Působí 
od 1. 7. 1999 v Lidovém domě 
(bývalá Kavárna mladých) v 
Místku.

Jsme nízkoprahové zařízení, 
což znamená, že  zde nemusí 
děti a mládež docházet pravidel-
ně, mohou  zůstat v anonymitě, 
mají právo se účastnit jen akcí a 
aktivit, které je zajímají. 

Pro koho jsme tady?
Pro děti a mládež ve věku 5 

- 15 let, v případě potřeby i pro 
rodiče dětí.

Co je cílem střediska?
Cílem Klubu Nezbeda je na-

bídnout dětem a mládeži zázemí 

Klub Nezbeda patří pod Charitu Frýdek-Místek
důvěry a porozumění a zároveň 
prostor a čas pro smysluplné 
trávení volného času. Dalším 
cílem je společně pracovat na 
zlepšení vztahů mezi dětmi, za-
jistit a zprostředkovat jim pomoc 
v problémových situacích.

Naše poslání
Hlavním posláním Klubu 

Nezbeda je formou všech aktivit 
poznávat sebe i druhé, učit se 
kamarádství, spolupráci, vzá-
jemné toleranci a přijetí i přes 
rozdílnost názorů a postojů.

Činnost v klubu je realizována 
tak, aby dostaly šanci k uznání a 
pochvale i děti, které jsou jinak od-
mítány, špatně prospívají ve škole, 
mají problémy s chováním. Právě 
jim chceme dát možnost uvědo-
movat si své pozitivní vlastnosti a 
dovednosti a dále je rozvíjet.

Co nabízíme?
Všem, kteří k nám přijdou, na-

bízíme možnost společného, ale 
i individuálního setkání, aktivity 
a akce, kterých se mohou, ale 
nemusí povinně účastnit – hry, 
soutěže, vyrábění nebo třeba 

jen obyčejné posezení a popo-
vídání si o různých věcech, také 
prostor, pomoc a čas k realizaci 
některých vlastních nápadů.

V klubovně jsou k dispozici:
- časopisy, knihy a stolní hry
- stavebnice, hračky, maňás-

kové divadlo
- starší magnetofon
- kulečník, ping-pong
- míče, floorbal a jiné sportov-

ní potřeby
Mezi volnočasové aktivity, 

které nabízíme, patří:
- sportovní, výtvarné, rukoděl-

né, taneční, dramatické činnosti 
- krátkodobé a etapové hry 

a soutěže
- akce – letní a zimní výlety, 

pobyty, spaní v klubovně se 
speciálním programem 

- možnost vystupování pro 
veřejnost (tanec, zpěv, scénky)

- prožitkové programy zamě-
řené na vztahy a různé problé-
mové situace (vedené vedoucí-
mi klubu nebo odborníky)

- vzdělávací aktivity (přednáš-
ky, exkurze)

- hry a dovednosti na PC
Individuální činnosti:
- příprava na školní vyučování 

a psaní domácích úkolů
- pomoc v problémových 

situacích, společné hledání 
optimálního řešení 

Kdy nás můžete navštívit?
ve školní rok:
Po-Pá 13:00- 17:00 hodin 
o prázdninách:
Po-Pá 8:00 – 13:00 hodin
kontaktní hodiny pro individu-

ální návštěvy (po celý rok):
Po-Pá 8:00 – 12:30

Na financování projektu se do-
posud (v průběhu 6 let) podíleli:

• Město Frýdek-Místek
• Ministerstvo práce a soci-

álních věcí
• Ministerstvo vnitra
• Nadace rozvoje občanské 

společnosti (NROS) 
• Moravskoslezský kraj
• Open Society Fund Praha 
• Ministerstvo obrany
• Ministerstvo kultury – Mezi-

resortní komise
Mgr. Alena Kopidolová,
vedoucí Klubu Nezbeda

Adresa: BK Klasik Frýdek-
-Místek, Revoluční 556, 738 01 
Frýdek-Místek

Odpovědný zástupce: Mar-
cel Pardík

Telefon: 777 119 760
E-mail: frydek@baseball-

net.cz
Web: www.baseballnet.cz
Zaměření: děti, mládež, 

dospělí
Počet členů: cca 150
Baseballový klub Klasik Frý-

dek-Místek sdružuje chlapce i 
dívky všech věkových kategorií a 
vloni obdržel ze sportovního fon-
du města 48 tisíc korun. Hlavní 
náplní klubu je nabídnout těmto 
dětem sportovně kulturní vyžití 
především formou pálkovacích 
sportů baseballu a softballu.

Baseball je hra založena na 
atletickém základu, která kom-

Baseballový klub Klasik F-M je pro chlapce i dívky

binuje logické myšlení a herní 
taktiku se sportovním výkonem. 
Když jde pálkař na pálku, stojí 
sám proti družstvu soupeře, a 
naopak v obraně je zapotřebí 
precizní souhry celého týmu k 
dosažení požadovaného cíle. 
Jednotliví hráči jsou nuceni 
vyhodnotit aktuální herní situa-
ci, kterých vzniká nepřeberné 
množství, a zvolit nejlepší mož-
né řešení. Proto se o baseballu 
často říká, že se vlastně jedná 
o šachy na trávě. Baseball ne-
upřednostňuje žádné postavové 
typy, a proto jej mohou hrát hráči 
s vysokou i menší postavou stej-
ně efektivně. Samozřejmostí ale 
zůstává kvalitní fyzická příprava. 

Zapojením mládeže z ce-
lého regionu města dává klub 
dětem možnost smysluplného 
využití volného času. Speciali-

zací klubu jsou sice pálkařské 
sporty, nicméně nabízíme i 
jiné sportovně kulturní aktivity 
pořádáním turistických výletů, 
krátkodobých soustředění a 
letních sportovních táborů. 
Máme rozvinutou síť kontaktů s 
ostatními oddíly na území celé 
České republiky i v zahraničí. 

V roce 2004 jsme zahájili v 
rámci regionu města Frýdku-
-Místku projekt T-ball do škol s 
cílem přiblížit baseball nejširší 
veřejnosti a především dětem. 
Do tohoto programu se zapojily 
všechny školy na území města 
a škola v Lískovci. Školám byl 
bezúplatně předán sportovní 
materiál k nácviku pálkařských 
sportů v hodinách tělesné 
výchovy. Také se tyto školy v 
minulém roce zúčastnily prvního 
ročníku přeboru města v T-ballu. 
V tomto roce bychom chtěli v 
programu T-ball do škol po-
kračovat a vybavit školy dalším 
sportovním materiálem. Součas-
ně plánujeme rozšíření tohoto 
programu do přilehlých obcí.

Samostatnou kapitolou je 
rozvoj sportovních družstev 
mládeže, která reprezentují 
město v soutěžích řízených 
Českou Baseballovou Asociací. 
Komplexní práce s mládeží nese 
úspěchy jak v domácích soutě-
žích, tak na mezinárodním poli. 
Významné jsou úspěchy našich 
družstev do 16 let, která se dlou-
hodobě umisťují na předních 
místech ve svých soutěžích, 

Obrázky pro kalendář 2005

obzvláště pak družstvo žáků, 
které opět obhájilo zlatou příčku 
z loňské sezóny. Hráči z našich 
oddílů jsou také zásobárnou 
pro národní tým. Vloni naše re-
prezentace obhájila titul Mistrů 
Evropy a naši svěřenci Marko 
Vykoukal a Honza Tomek si 
přivezli domů zlaté medaile. 
Druhý jmenovaný byl vyhlášen 
nejlepším hráčem mistrovství. 
Honza Tomek navíc drží český 
rekord v hodu míčkem do dálky, 
kdy svým hodem překonal i le-
gendárního Jana Železného.

Samozřejmě, že nezaží-
váme jen úspěchy. Velkým 
problémem je kvalitní basebal-
lové hřiště, které ve městě stále 
chybí. Hlavně z tohoto důvodu 

Náš Honza Tomek dohodí míčkem dál než rekordman v hodu oštěpem Honza Železný!
nakonec naši nejlepší hráči od-
cházejí za lepšími podmínkami 
do jiných klubů, především do 
extraligových Arrows Ostrava. 
Ale i přes tento jev hraje naše 
áčko druhou nejvyšší soutěž 
s poměrně slušnými výsledky. 
V současné době působíme 
na hřišti v areálu atletického 
stadionu TJ Slezan ve Frýdku, 
kde také hrajeme svá utkání 
mládežnických družstev. 

Nabízené aktivity:
- sportovní trénink baseball 

chlapci a softball dívky
- sportovní utkání
- turnaje
- soustředění
- sportovní tábory
- ostatní sportovní aktivity

Foto ze zápasu žáků v Olomouci, nadhazovač Patrik Šafner, za ním 
Lukáš Hudec a Patrik Mráz.

Foto ze zápasu dívčího družstva.



28. října 939, Frýdek-Místek, tel.: 558 647 341, www.k-sport.wz.cz
BASKETBAL
Basketbalový klub Frýdek-Místek 
www.basketfm.net 
 

19. 2. 05 16:00 Mladší dorci Kolín
19. 2. 05 12:00 Mladší žáci  Opava
19. 2. 05 14:00 Mladší žáci  Opava
20. 2. 05 10:00 Mladší dorci Hradec Králové
26. 2. 05 9:00 mladší žačky SBŠ „C“ Ostrava
26. 2. 05 11:00 mladší žačky SBŠ „C“ Ostrava
05.03.05 16:00 Muži BK Frýdek-Místek
   HAPPY Opava
06.03.05 10:00 Muži BK Frýdek-Místek Poruba „A“
12.03.05 16:00 Starší dorostenci BK Frýdek-Místek Žďár n. S.
12.03.05 10:00 Mladší žáci  BK Frýdek-Místek Nový Jičín
12.03.05 14:00 Mladší žáci  BK Frýdek-Místek Nový Jičín
12.03.05 12:00 Dorostenky BK Frýdek-Místek Vsetín
13.03.05 10:30 Starší dorostenci BK Frýdek-Místek Jihlava
13.03.05 8:30 Dorostenky BK Frýdek-Místek Příbor
19.03.05 16:00 Mladší dorostenci BK Frýdek-Místek Prostějov
19.03.05 12:00 Mladší žačky BK Frýdek-Místek Krnov
19.03.05 14:00 Mladší žačky BK Frýdek-Místek Krnov
20.03.05 10:00 Mladší dorostenci BK Frýdek-Místek Svitavy

Sportovní hala K- Sport

Neziskové organizace 9 Únor 2005

Zákaznická linka SMP 
840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod., 
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy)

www.smpas.cz
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GASCONTROL,
společnost s r.o.
Palkovická 1432
738 01 Frýdek - Místek
Tel./Fax:     
e-mail:
web:

595 142 572
gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

       přijímá žádosti o připojení k distribuční
       soustavě
       přijímá žádosti o dodávku zemního plynu
       uzavírá smlouvy na dodávku 
       zemního plynu
       provádí montáže plynoměrů (bezplatně)

Otevírací doba
Pondělí  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Úterý  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Středa  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Čtvrtek  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Pátek  zavřeno

Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kancelář

smluvního partnera SMP

U nově plynofikovaných objektů

U stávajících zákazníků SMP přijímá

       žádosti na změnu odběratele
       žádosti na změny v kupních smlouvách
       žádosti na demontáž plynoměru

Beskydská šachová škola se 
vždy na závěr roku může poch-
lubit vynikajícími sportovními 
výsledky svých členů. A nutno 
poznamenat, že rok 2004 byl 
vpravdě historický. 

Všech úspěšných výsledků si 
ceníme stejně, ale snad nejpres-
tižnější se podařil mezinárodní 
velmistryni Janě Jackové, která 
si vybojovala za Evropu účast 
na Mistrovství světa žen 2004 
v ruské Elistě a senzačně se 
tam umístila na 9.-16. místě. Pro 
Beskydskou šachovou školu je 
to historický výsledek.

V letošním roce jsme, díky 
Martinu Kubalovi, prolomili další 
sportovní metu, když Martinovi 
byl přidělen titul IM - meziná-
rodní mistr.

Výborný sportovní výsledek 
se podařil i Janu Krejčímu, který 
na Mistrovství světa mládeže 
2004 obsadil v kategorii H12 
vynikající 14. místo.

Beskydská šachová škola je stále vynikající 
Na MČR juniorek se Táňa 

Holušová umístila na 4. místě. 
Medaile se dočkala v doros-
teneckém MČR, kde obsadila 
3. místo.

MČR mládeže bylo pro Bes-
kydskou šachovou školu „gala-
představením“, když naši členo-
vé dokázali získat celkem čtyři 
zlaté medaile, jednu stříbrnou 
a jednu bronzovou. Přidáme-li 
k tomu čtyři 4. místa, stala se 
naše šachová škola suverénně 
nejlepší výpravou. 1. místa vy-
bojovali v kategorii H8 – Tomáš 
Pavelek, H12 - Jan Krejčí, H14 
- Vojta Rojíček a D10 Karolína 
Langnerová. 2. místo získal v 
kategorii H10 - Ondřej Boráň a 
3. místo obsadil v kategorii H12 
- Jiří Kočiščák.

Historický zápis se povedl 
našim členům v mistrovských 
soutěžích družstev, když jsme 
dokázali všechna mistrovství 
vyhrát. Beskydská šachová ško-
la se stala mistrem v Extralize 
dorostu, mistrem ČR družstev 
starších žáků a mistrem ČR 
družstev mladších žáků.

Na MČR středních škol zís-
kalo mistrovský titul Gymnázium 
P. Bezruče F-M a na MČR v ka-
tegoriích 6.-9. třída a 1.-5. třída 

excelovala družstva 6. ZŠ F-M. 
Zisk šesti mistrovských titulů 
ze šesti soutěží ještě umocnil 
tým 6. ZŠ F-M v kategorii 6.-9. 
tříd, když na Mistrovství Evropy 
škol v polské Wroclawi obsadil 
výborné 3. místo.

Významné podpory se nám 

dostává ze strany Městského 
úřadu ve Frýdku-Místku. Velké 
poděkování však zaslouží 
všichni naši partneři a sponzoři, 
za jejichž podporu děkujeme a 
věříme, že i nadále nám budou 
nakloněni.

Jsem přesvědčen, že i v le-

tošním roce 2005 budeme stejně 
úspěšní a zvu všechny, kteří se 
chtějí více dozvědět o každoden-
ní činnosti Beskydské šachové 
školy, na návštěvu našich webo-
vých stránek: www.chessfm.cz.

Za Radu Beskydské
šachové školy Antonín Surma 
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Odchycení psi
05.01.2005 003/05/MP Briard (fena) udán    
07.01.2005 004/05/MP Kříženec černý (pes) utracen - Příborská
08.01.2005 005/05/MP Knírač šedý (fena) udán - J.V.Sládka
11.01.2005 006/05/MP Kříženec knírače (pes) - Elišky Krásnohorské
14.01.2005 007/05/MP 2x NO (pes+fena) udáni    
15.01.2005 008/05/MP Labradorský retrívr zlatý (fena) udán - Ke Splavu
17.01.2005 009/05/MP Labradorský retrívr (pes) udán    
18.01.2005 010/05/MP Kříženec rezavý menší (pes) - Bezručova
18.01.2005 011/05/MP Stafford terier (pes) udán - Palkovická
19.01.2005 012/05/MP Zlatý retrívr (pes) udán - K Hájku
20.01.2005 013/05/MP Labradorský retrívr zlatý (fena) udán   
20.01.2005 014/05/MP Kříženec černý s pálením (pes) - S.K.Neumanna
23.01.2005 015/05/MP Kříženec žlutočerný (pes) - Pavlíkova
23.01.2005 016/05/MP Dalmatin (fena) - Slezská
24.01.2005 017/05/MP Pitbulterier (fena) udán - Wolkerova
24.01.2005 018/05/MP NO (pes) udán - třída T.G.Masaryka
24.01.2005 019/05/MP Kříženec černý střední (pes) udán - Anenská
25.01.2005 020/05/MP Kříženec černý střední (fena)-utracen   
25.01.2005 021/05/MP Kříženec štěně (fena)    
25.01.2005 022/05/MP Kříženec štěně (fena)    
25.01.2005 023/05/MP Kříženec štěně (fena)  
25.01.2005 024/05/MP Kříženec štěně (pes) 
25.01.2005 025/05/MP Kříženec štěně (fena)    
25.01.2005 026/05/MP Kříženec štěně (pes)   
25.01.2005 027/05/MP Kříženec štěně (fena)    
25.01.2005 028/05/MP Kříženec štěně (fena)    
25.01.2005 029/05/MP Kříženec štěně (pes)    
25.01.2005 030/05/MP Kříženec štěně (pes)   
28.01.2005 031/05/MP Kříženec štěně bílohnědé (fena)-udán 
30.01.2005 032/05/MP NO černý (fena)-udán     Wolkerova 
03.02.2005 033/05/MP Křížený Labrador hnědobílý štěně (fena)  

DOTACE ZDRAVOTNÍHO FONDU MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Místek oznamuje možnost po-

skytnutí dotací ze zdravotního fondu města Frýdek-Místek na podporu aktivit v těchto oblastech:
• výchova ke zdraví a zdravému způsobu života rodin a populačních, sociálních nebo chronicky 

nemocných skupin obyvatelstva města Frýdek-Místek
• potírání drogové závislosti formou podpory sdružení zabývajících se touto problematikou
• podpora materiálně technického zabezpečení preventivních programů neinvestičního charakteru 

vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva ve městě, které se snaží zabránit zhoršování 
zdravotního stavu ohrožených skupin zejména seniorů, osob s mentálním, smyslovým či tělesným 
postižením a dětí

• podpora odborných kongresů a seminářů, které jsou uskutečňovány pod záštitou města v 
součinnosti s Nemocnicí Frýdek-Místek event. Střední zdravotnickou školou Frýdek-Místek či jinými 
zdravotními institucemi města

• zdravotnický materiál (např. speciální chirurgické nářadí, pomůcky apod.)
O poskytnutí dotace si mohou požádat:
• fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm, sídlem nebo působící na území města Frýdku-Místku
Pravidla pro poskytnutí dotací ze zdravotního fondu včetně tiskopisů žádostí si mohou zájemci 

vyzvednout na této adrese:
Městský úřad Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb a zdravotnictví,
Radniční 1149, 738 22 Frýdek-Místek
kontaktní osoba: Věra Konečná, kancelář č. 210, tel.: 558 609 315
e-mail: konecna.vera@frydekmistek.cz 
nebo na internetové adrese www.frydekmistek.cz
Upozornění:
Žádosti o poskytnutí dotace ze zdravotního fondu je možno podávat v průběhu celého roku 2005, 

1. uzávěrka podaných žádostí je dne 29. 4. 2005 včetně.
DOTACE CHARITATIVNÍHO FONDU MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Místek oznamuje všem žada-
telům o dotace a příspěvky z charitativního fondu města Frýdek-Místek termín uzávěrky žádostí: 
čtvrtek 31. 3. 2005, včetně. 

Charitativní fond je určen k tomu, aby pomáhal vyřešit nebo alespoň zmírnit těžkou životní situaci 
zdravotně postižených a sociálně potřebných občanů, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech.

Finanční prostředky charitativního fondu je možno poskytovat:
• V těch případech, kdy vzniklou potřebu nelze finančně zabezpečit jiným způsobem – např.  pomo-

cí darů, dávkami z odboru sociální péče nebo dotacemi.
• Na podporu činnosti a poslání neziskové organizace, pro které byla zřízena.
Prostředky z dotací není možno použít na:
a) zájezdy
b) kulturní akce
c) mzdy
O poskytnutí dotace si mohou požádat:
• zdravotně postižení a sociálně potřební občané města Frýdek-Místek, a to ke zmírnění náročných 

životních situací, nebo žijící v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách 
• neziskové organizace (např. nadace, občanská sdružení, církevní a charitativní organizace)  
Bližší informace Vám budou poskytnuty na odboru sociálních služeb a zdravotnictví Měst-

ského úřadu Frýdek-Místek, Radniční 1149, 2. poschodí., dv. č. 210., p. Ludmila Mertová, 
mertova.ludmila@frydekmistek.cz, tel.: 558 609 314

Příslušný formulář pro podání žádosti o poskytnutí dotace z charitativního fondu je možno vyzvednout 
rovněž na této adrese nebo na internetových stránkách města Frýdek-Místek www.frydekmistek.cz

Upozornění:
Žádosti bude možno podávat i v průběhu celého roku 2005 podle stávající výše zůstatku finančních 

prostředků ve fondu. O následujícím termínu uzávěrky podání žádosti bude veřejnost včas informována.

DOTACE FONDU REGENERACE MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
Investiční komise Rady města Frýdku-Místku oznamuje zájemcům o finanční příspěvek z Fondu 

regenerace města Frýdku-Místku, který je určen na podporu obnovy nemovitých kulturních památek, 
nacházejících se na území města Frýdku-Místku, a rovněž na obnovu nemovitostí, nacházejících se na 
území Městské památkové zóny Frýdek a Městské památkové zóny Místek, že „Žádost o poskytnutí 
dotace z Fondu regenerace města Frýdku-Místku“ je možno vyzvednout na Městském úřadě Frýdek-
-Místek, odboru územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148. Tiskopis je možno získat i na inter-
netových stránkách města Frýdku-Místku – www.frydekmistek.cz - (radnice/tiskopisy,materiály/odbor 
územního a ekonomického rozvoje).

Řádně vyplněnou žádost s požadovanými přílohami odevzdávejte osobně na podatelnu Městského 
úřadu Frýdek-Místek, nebo zasílejte na adresu: Městský úřad Frýdek-Místek, odbor územního a eko-
nomického rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, nejpozději do 31. 5. 2005.

Hotelov˘ dÛm Paskov, ul. Pion˘rÛ 1757, tel.: 558 439 770

➠ spinning  ➠ spinning s videoprojekcí 
➠ aerobic  ➠ infra sauna  ➠ turbosolárium 

➠ orient aerobic  ➠ dûtsk˘ aerobic

Pro inzerci volejte:
603 249 743
Petr Pavelka

Výhodná cena:
33,- Kč / 1 cm2
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Sovětští letci ostřelovali 5. 
března 1945 palubními zbraně-
mi domky číslo 84, 86, 87 a 99 
na Frýdlantské ulici v Místku. 
Domky byly asi špatně za-
temněny nebo v okolí byly ně-
mecké protiletadlové kulomety. 
Tak pokračují v Kronice města 
Frýdku-Místku vzpomínky za-
chycené Rudolfem Veselým. 

Dne 6. března asi z téhož dů-
vodu byla ostřelována z palubní 
zbraně ruského letadla továrna 

Frýdek-Místek v roce osvobození (3.) stalo se před rokem

Město vydražilo halu 
za 10 milionů korun

16. února Mgr. Jaromír Po-
lášek otevřel v sále v Zámecké 
ulici výstavu věnovanou 80. 
výročí založení muzea a 20. 
výročí dnešní Beskydské muzejní 
a vlastivědné společnosti ve 
Frýdku-Místku.  18. února pro-
hledával speciálně cvičený pes 
frýdecké nádraží, které z důvodu 
telefonického upozornění na 
uložení bomby bylo evakuováno 
přibližně od půl osmé do půl de-
sáté hodiny dopolední. Poplašná 
zpráva způsobila zpoždění asi 
6 vlaků. Město Frýdek-Místek 
úspěšně vydražilo víceúčelovou 
sportovní halu za vyvolávací 
cenu 10 milionů korun. 21. 
února soutěžili ochotníci. V Nové 
scéně Vlast se konala soutěž 
jednoaktových her a v Divadle 
Čtyřlístek proběhlo oblastní kolo 
soutěže monologů, dialogů a 
individuálních výstupů s loutkou 
pod názvem Pohárek. V podve-
čer 22. února 2004 ve sportovní 
hale ZŠ na ul. Pionýrů připravila 
ŠKOLA TAEKWON-DO ITF F-M 
pestrý program, kde nechyběly 
exhibiční vstupy TaeKwon-Do 
ITF, taneční vystoupení BREA-
KDANCE, prezentace bojových 
stylů WING CHUN a THAI BOX 
včetně hudebního vystoupení 
skupiny KAJKERY.  24. a 26. 
února koncertovali v sále ZUŠ 
její pedagogové. Nová scéna 
Vlast zvala na komedii s názvem 
Na správné adrese v podání 
známých pražských herců. V 
podvečer 26. února došlo bez 
objasnění příčin ke vzniku požáru 
v obytné místnosti bytového 
domu na ul. I. P. Pavlova. Škoda 
byla vyčíslena na 300 000 Kč.

Anna Nováková

firmy Rundt v Místku. Vzniklý 
požár byl v zárodku uhašen. 
Naše obyvatelstvo se na Ivany, 
jak říkalo sovětským letcům, kvůli 
ostřelování nehněvalo, ba proje-
vovalo radost z jejich přítomnosti. 
Lidé cítili, že Rudá armáda brzy 
přinese to, nač jsme toužebně 
čekali 6 let – osvobození od 
nadvlády nacistů a strachu před 
jejich zvěrstvy. 

Dne 7. března v 19.45 ho-
din dopadla tříštivá bomba do 

řečiště Morávky blízko domu 
stavitele Šputy ve Starém 
Městě. Dům byl zdemolován a 
jeho majitel těžce zraněn. Asi v 
padesáti okolních domech byla 
explozí vytlučená okna. Od toho 
dne dopadaly bomby na území 
našeho města častěji. 

Než se v příštím pokračování 
vrátíme prostřednictvím Rudolfa 
Veselého k dění ve Frýdku-
-Místku, podívejme se letmo na 
celkovou situaci v ČSR.

V březnu zahájil 4. ukrajinský 
front ostravskou a 2. ukrajinský 
front bratislavsko-brněnskou 
operaci. Koncem března po 
jednání představitelů londýnské 
emigrace se zahraničním vede-
ním KSČ a zástupci Slovenské 
národní rady v Moskvě odjel 
prezident Edvard Beneš do Ko-
šic, kde byla ustavena  4. dubna 
nová československá vláda.

Anna Nováková,
kronikářka městaZe spousty domů zbyly jen trosky.                                 Foto: Archiv

Mosty byly ve válce strategickou záležitostí.                  Foto: Archiv

Frýdecko-místecká radnice 
ve spolupráci s Fotoklu-

Expozice na městském úřadě připomíná Osvětim
bem ART Collegium F-M 
uspořádala přímo v budově 

městského úřadu výstavu 
fotografií z cyklu Nezapomeň-
te, která připomíná 60. výročí 
osvobození koncentračního 
tábora v Osvětimi.

„Prezentujeme výsledek 
společné činnosti na tématu, o 
které jsme se začali zajímat již 
před dvěma roky. Tehdy jsme 
měli pocit, že téma Osvětimi jako 
by zapadlo a navíc se začaly 
objevovat i spekulace o falzifi-
kátech důkazů o tom, co se v 
koncentračních táborech dělo. 
Proto jsme do Osvětimi začali 
jezdit a vznikl rozsáhlý soubor 
fotografií, jehož část máme nyní 
možnost prezentovat i na frý-

decko-místecké radnici,“ řekl za 
ART Collegium fotograf Arnošt 
Čapla, který vystavuje spolu s 
Vladimírem Pryčkem a Mirosla-
vem Žiškou.

„Ti, kteří se dožili osvobození 
v nacistických koncentračních 
táborech, si často ještě po letech 
v sobě nesou psychické i fyzické 
následky prožitého utrpení. 
Někteří se nevyrovnali se ztrátou 
svých blízkých, jiní trpěli pocitem 
viny, že právě oni přežili. Jim i 
všem obětem je určena vzpomín-
ka prostřednictvím vystavených 
fotografií, kterým jsme na radnici 
dali prostor,“ řekl místostarosta 
Frýdku-Místku Petr Cvik.       (pp)

V největším koncentračním 
a vyhlazovacím táboře v polské 
Osvětimi sovětská armáda před 
šedesáti lety 27. ledna 1945 
nalezla 7 650 vyčerpaných a 
vyhladovělých vězňů. Našla tu i 
řadu dokladů o zločinech, které 
nacisté nestačili včas zničit.

Kronika lidstva hovoří až o 
2,5 milionech lidských životů 
zmařených v Osvětimi. O 
počtech obětí svědčí též přes 
milion pánských obleků a dám-
ských šatů a skoro osm tun lid-
ských vlasů nashromážděných v 
táborových skladech.

Válečný konflikt odstartován 
německou armádou napadením 
Polska 1. září 1939 měl umožnit 
nacistům uskutečnění daleko-
sáhlých plánů rasové a spole-
čenské přestavby celé Evropy. 
Předpokladem úspěšného váleč-
ného tažení bylo podle představ 

nacistů zničení údajného hlavní-
ho nepřítele německého národa 
– židovské rasy. Osvětim se tak 
stala navěky nejen symbolem 
nelidskosti a genocidy, ale záro-
veň i symbolem tzv. konečného 
řešení židovské otázky.

Zrůdná nacistická ideologie 
byla založena na představě o 
nadřazenosti árijské, tzv. vyšší 
rasy, která ji předurčila k vládě 
nad ostatními národy. Ve své ži-
votopisné knize Mein Kampf (Můj 
boj) Adolf Hitler otevřeně zveřejnil 
svou ideologii založenou na před-
stavě o nadřazenosti německého 
národa a na potřebě vybojovat 
pro něj na východě životní pro-
stor. Pod vedením svého vůdce 
v konečném boji na život a na 
smrt měl německý národ zvítězit 
a založit novou neporazitelnou 
říši, v níž by se plně rozvinuly jeho 
tvůrčí vlastnosti. Nacisté čerpali z 

pseudovědeckých teorií o potřebě 
rasové hygieny a potřebě udržo-
vání čistoty rasy. 

Již 8. září 1939 bylo nařízeno 
povinné označení židovských ob-
chodů Davidovou hvězdou. Pásku 
s Davidovou hvězdou museli od 1. 
prosince téhož roku nosit na pravé 
paži všichni Židé starší 10 let.

Nacisté hledali takový způ-
sob vraždění, který by zároveň 
nepůsobil tak silně na psychiku 
vrahů jako hromadné střílení, 
které prováděly na obsazených 
územích jednotky zvláštního 
určení tzv. Einsatzgruppen. 
Tyto jednotky operovaly v týlu 
německé armády a měly za úkol 
likvidovat radikální živly, hlavně 
vyvražďovat židovské komunity. 
Himmlerova SS řešila přitom dvojí 
problém: hledala efektivní metodu 
vraždění a též způsob dopravy 
obětí na místo jejich smrti. Na-

cisté začali využívat nový způsob 
likvidace, kdy oběti byly usmrceny 
výfukovým plynem v mobilních 
plynových komorách. 

Tábor Osvětim (německy 
Auschwitz) založil Heinrich 
Himmler rozkazem z 27. dubna 
1940. Nad hlavní bránou tábora 
byl umístěn Nápis Arbeit macht 

frei! Práce osvobozuje! Nápis byl 
pouhým výsměchem těm, kteří tu 
jako vězni byli využíváni k nelid-
sky těžké práci, krutým způsobem 
trestáni, také vydáni na milost a 
nemilost nacistickým lékařům, 
kteří na nich prováděli své šílené 
experimenty, třeba jako neblaze 
proslulý Josef Mengele. 

Smutná historická fakta o největším koncentračním táboře
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k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,67 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 26,5 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2

(III.NP - kanc.č. 52)
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 15,34 m2

(I.NP-kanc. č. 22)
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2

(I.NP-kanc. č. 23)
- nebytové prostory o výměře 36,90 m2

(I.NP-kanc. č. 24)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(II.NP-kanc. č. 41)
- nebytové prostory o výměře 22,02 m2

(suterén-č.81)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2

(II.NP - kanc.č. 206)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(IV.NP – kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 55,4 m2

(V.NP - kanc.č. 509)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(V.NP – kanc. č. 506)
- nebytové prostory o výměře 20 m2

(V.NP – kanc. č. 503)
- nebytové prostory o výměře 45,17 m2

(III.NP – kanc. č. 307)
4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)

- nebytový prostor o výměře 50 m2

(I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 25,62  m2 (II.NP)
7) Objekt – zastávka MHD, ul. Frýdlantská
- prodejna PNS nacházející se v přístřešku za-
stávky MHD o výměře 6,25 m2 
8) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 7,85 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 48,58 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

4) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,4 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (IV.NP)
5) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
6) Objekt čp. 1347, ul. Sokolská
- nebytový prostor o výměře 145 m2 (I.PP)

k.ú. Skalice 
1) Objekt čp. 61 (Kulturní dům)
- nebytové prostory o výměře 11,63 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 10,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 18,6 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 17,33 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 20,22 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 19,04 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 22,07 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 114,21 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,75 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 40,6 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 63,86 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129,33 m2 (III.NP)

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

Frýdecká skládka

Skládka komunálního odpadu ve Frýdku–Místku.

Bioplyn jako palivo
kogeneračních jednotek
Kogenerační jednotky jsou za-

řízení pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektrické energie. Malé 
jednotky využívají především pís-
tové spalovací motory, upravené 
pro pohon plynnými palivy. Domi-
nantním palivem bývá zemní plyn, 
stále častěji se však využívají i al-
ternativní paliva, především různé 
druhy bioplynů. Bioplyn je možné 
získávat v čerpacích stanicích bi-
oplynu zbudovaných především u 
čistíren odpadních vod, na sklád-
kách komunálních odpadů nebo v 
zemědělských podnicích zaměře-
ných na živočišnou výrobu.

Ekonomické výhody 
Oproti pouhé výrobě tepla při 

spalování bioplynu v kotlích na-
bízí kogenerace možnost výroby 
elektrické energie, která může být 
využívána pro vlastní spotřebu ob-
jektu nebo může být prodávána do 
sítě rozvodných závodů. V případě 
výroby pro vlastní spotřebu tak lze 
získat mnohem levnější elektřinu 
než jejím nákupem ze sítě, v přípa-

dě jejího prodeje je možné využít 
výhodné výkupní sazby elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Jelikož bioplyn vzniká 
zpravidla jako vedlejší produkt při 
zpracování organických odpadů, 
jsou náklady na výrobu bioplynu 
téměř nulové.

Bioplyn na skládce
Také Frýdecká skládka, a.s. je 

jednou ze skládek, která využívá 
bioplyn pro výrobu elektrické ener-
gie a tepla v kogenerační jednotce. 
Elektrická energie je dodávána do 
veřejné sítě SME a vyrobené teplo 
je použito v topné sezóně na vy-
tápění celého areálu na Panských 
Nových Dvorech. V současnosti 
jsou odplyněny dvě etapy skládky 
a v letošním roce bude odplyněna 
část IV. etapy. Nyní je k dispozici 
9 plynových vrtů, které dodávají v 
průměru 80 m3 bioplynu za hodi-
nu. Od začátku provozu v roce 
2001 bylo už odčerpáno více jak 
1.300.000 m3 bioplynu. Na tomto 
příkladu je vidět, že i Frýdecká 
skládka, a.s. jde cestou využívání  
obnovitelných zdrojů energií.

Čerpací stanice bioplynu – Frýdecká skládka, a.s.

Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mo-
bilní sběrny, která parkuje vždy 
v úterý, středu a čtvrtek od 8.00 
do 16.00 hodin na vybraných 
parkovištích. Pracovníci Frýdec-
ké skládky a.s., odeberou od 
občanů města Frýdek–Místek 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě

Během měsíce února a břez-
na budou občanům doručovány 
poštovní poukázky na 1. splátku 
místního poplatku za komunální 
odpad na letoší rok, který byl i le-
tos stanoven na 420 Kč na fyzic-
kou osobu a rok. Dovolujeme si 
připomenout, že splatnost první 
splátky je do 31. 3. 2005.

Rovněž budou všem držitelům 
psů zasílány poštovní poukázky 
na místní poplatek ze psů.

Finanční odbor upozorňuje
Splatnost je stanovena jako loni 

- při poplatku vyšším než 500,- Kč 
ve dvou stejných splátkách, a to do  
31. 3. 2005 a 30. 9. 2005.   

Tyto místní poplatky je možno 
platit převodem z účtu, poštovní 
poukázkou prostřednictvím poš-
ty, ale i v hotovosti na Finanč-
ním odboru Městského úřadu 
Frýdek-Místek, Radniční č. p.  
1148, oddělení místních daní 
a poplatků, přízemí číslo dveří 

107, 108 nebo109 –  poplatek 
za komunální odpad a číslo dveří 
104 – poplatek ze psů.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:

Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 – 15.00 hod.
Upozorňujeme občany, že 

mimo tyto hodiny nelze zále-
žitosti místních poplatků na 
finančním odboru vyřídit.

bezplatně přinesené nebezpeč-
né, ale i velkoobjemové odpady. 

Nebezpečné odpady
- mazací a motorové oleje,
- olejové filtry, televizory, obra-

zovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

mražáky, sporáky, pračky,
- použité obaly od postřiků a 

jiné chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky, 
- zářivky a výbojky, prošlé a 

nepotřebné léky
Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V nejbližší době je možno tyto 

odpady odevzdat na těchto 
místech:
parkoviště u kina P. Bezruče 
22.2. - 24.2. 
parkoviště u krytého bazénu 
1.3. - 3.3.
u Mariánského kostela 8.3. - 10.3.
naproti zastávce Na Veselé 
15.2. - 17.2.

Se svými náměty a připo-
mínkami se můžete obrátit na 
Frýdeckou skládku, a.s.

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

dek-Místek, odbor životního 
prostředí a zemědělství, Palac-
kého 115.

Tel.: 558 609 489
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Ve čtvrtek 27. ledna v od-
poledních hodinách se jídelna 
na „jedenáctce“ proměnila v 
pohádkový taneční parket, 
na němž se sešly nejrůznější 
pohádkové postavy společně 
s kovboji, kominíky, prin-
ceznami, netvory, roztleská-
vačkami, ale i novodobými 
spidermanny, jinak žáky prv-
ního stupně.

Záštitu nad celou akcí 
měla výchovná poradkyně a 
protidrogová preventistka Olga 
Hrabcová. „Karneval pro děti 
pořádáme už několik let. Je 
součástí plánu akcí minimálního 
preventivního protidrogového 
programu,“ uvedla Olga Hrab-
cová a pokračovala: „Organiza-
ci karnevalu vzala na sebe opět 
školní družina a letos poprvé i 
naše nové sdružení rodičů a 
přátel školy.“ Přestože rodiče 
měli při pomoci s karnevalem 
premiéru, byli podle slov vý-
chovné poradkyně bezchybní. 

Vedoucí školní družiny Marti-
na Pindlová řekla: „Na děti čeka-
la spousta her zaměřených na 
zručnost, rychlost, dovednost a 
obratnost. Připravily je paní uči-

Spidermani, čarodějnice 
a sestřičky v jednom kole

telky Kadubcová a Cholevová. 
A úplně na začátku vystoupila 
naše děvčata z aerobicu pod 
vedením Míši Vařekové.“ Víření 
a rej masek doprovázela hudba 
studia pana Virága. 

„Abychom prožili odpoledne 
v hezkém prostředí, připravila 
školní družina slavnostní výzdo-
bu a starší děti nám pak pomoh-
ly všechno nachystat a upravit,“ 
doplnila Martina Pindlová.

Dětem se karneval líbil. „Byla 
jsem paní doktorka,“ chválila se 
Martina Peřinová a dále řekla: 
„Maminka mi půjčila bílý plášť, 
je totiž porodní asistentka. A taky 
jsem soutěžila. Stavěli jsme kost-
ky, běhali, oblékali se na rychlost, 
ale nevyhrála jsem. Stejně to ale 
byla pořádná zábava.“

„Hravou formou se snažíme 
našim dětem i jejich rodičům 
nabízet alternativní způsoby trá-
vení volného času. Dítě, které si 
hraje, nezlobí. To je stará prav-
da. A je to také nejlepší ochrana 
proti všem negativním projevům 
společnosti, které mohou zdravý 
a správný vývoj dítěte ohrozit,“ 
uzavřela Olga Hrabcová.

Renata Spustová  

Školní Galerie Pod Sovou 
momentálně patří svým. Do 20. 
února se zde prezentují žáci 1. 
stupně a školní družiny, aby je 
pak v zajímavé konfrontaci vy-
střídaly výtvory pedagogů.

Děti ve školní expozice doka-
zují, že je v jejich silách vytvořit 
dílko, za jehož veřejnou ukázku 
se nemusí stydět a které si své 
místo může najít jak v dětských 
pokojících, tak i jinde, kde si 
chtějí rodiče připomenout své 
ratolesti. Ty si s barvami sku-
tečně rozumí a osvojují si už na 
prvním stupni řadu malířských 
technik i další výtvarnou práci s 
nejrůznějšími materiály, třeba i 
plastovými víčky od minerálních 
vod. Tématicky vévodí svět zví-
řat a pohádek, ale děti vnímají 
i realitu dneška. To dokazuje v 
galerii koutek vyčleněný projektu 
3. B pod názvem Naše město, v 
rámci kterého se děti seznámily 
s historií i současností města a 
hledaly odpovědi na nejrůznější 

Školní Galerie Pod Sovou
otázky, například proč v Místku 
nemají zámek. Podle romantické 
pověsti měl v Místku zámek být 
údajně v Sadech Bedřicha Sme-
tany jako letní sídlo olomouckého 
arcibiskupa, kterému se již 
nelíbilo v kamenných zdech huk-
valdského hradu, kam se dalo 
jen ztěží vyjet kočárem. Sotva se 
však začalo s pracemi, přihnala 
se velká voda a celé místo bylo 
zaplaveno. Pak se krajem potu-
lovali zbojníci, vypukly mnohaleté 
války a ze stavbu zámku sešlo. 
Toho Místečané litovali, protože 
nemohli trumfnout sousední Frý-
dek s jeho starým hradem.

A jak děti vnímají současnost?
„Ve Frýdku-Místku se mi líbí, 

jak lidé chodí po přechodech. Líbí 
se mi, že jsou blízko hory. Také 
se mi líbí Dům dětí a mládeže a 
Junák. Líbí se mi hodné učitelky. 
Také všechny akce pro děti. Ne-
líbí se mi rozkopané ulice, křičící 
děti. Nelíbí se mi špatný vzduch u 
cest. Také se mi nelíbí, když děti 
lezou na stromy a zlobí.“

„Nelíbí se mi nepořádek na 

ulicích a na trávnících. A ještě 
se mi nelíbí pohozené cigarety 
a papíry na chodnících všude 
kolem dětských hřišť. Taky se 
mi nelíbí komíny, které moc 
kouří a páchnou.“

„V našem městě se mi líbí 
kostel v Místku a ve Frýdku. 
Dále se těším na léto, až bude 
otevřené koupaliště na Olešné. 
Líbí se mi taky domy a panelové 
domy, jak jsou některé pěkně 
vybarvené. Ještě se mi líbí, že tu 
je hodně obchodů a cukráren.“

Děti ve svých postřezích 
oceňovaly frýdecký zámek s 
osvětleným Zámeckým náměs-
tím i svou školu, v níž se „dá 
dělat spoustu věcí a něco se 
naučit“, dále aquapark na Oleš-
né, cyklostezky nebo kino Petra 
Bezruče. Záporně hodnotily také 
pestrý výčet – od faktu, že ve 
městě nemáme vysokou školu, 
po skutečnost, že „tu lidé po-
hazují žvýkačky, které se mi lepí 
na boty“. Jednu žákyni dokonce 
znepokojuje, jak bezdomovci 
přehrabují popelnice.           (pp)

Indiánka v objetí ledové královny a princezny nebyla na karnevalu 
ničím neobvyklým.

SNĚHULÁK: I plastová víčka od 
minerálek najdou uplatnění. 

Foto: Petr Pavelka

VODNÍ SVĚT: Zajímavá „prostorová“ dílka.        Foto: Petr Pavelka

V prosinci se ozýval 
v Lidovém domě dětský 
smích, zpěv a veselí. Čím to 
bylo? Probíhal zde Festival 
dětských pěveckých sborů 
ZŠ a také Festival zájmové 
činnosti mládeže SŠ a uči-
lišť, o kterém jste si přečetli 
v minulém čísle. Ale pozadu 
nezůstal ani leden.

Ten však patřil více dospělým. 
13. ledna jsme se vrátili ve vzpo-
mínkách k uplynulým vánočním 
svátkům v literárním podvečeru 
„Vánoce ve verších a vzpomí-
nání známých osobností“, kde 
zazněly verše a vzpomínky B. 
Pavloka, J. Matějíčka, J. Suché-
ho, J. Somra aj. „Je to výborné 

Lidový dům ožívá
vrátit se v lednu k Vánocům , kdy 
utichl shon a zmatek,“ prohlásili 
mnozí z početných přítomných. 
Potěšilo to přednášející i děti s p. 
učitelkou ZUŠDH. 

Další velice pěknou akcí byla 
přednáška docenta ThDr. T. 
Novotného „Judaismus a jidiš 
písně“. Tyto písně, které s citem 
vlastním této řeči i písním přednes-
la B. Baranová, byly odměňovány 
dlouhým potleskem. Přednáška 
byla poutavější ještě i tím, že 
docent ThDr. Novotný odpovídal 
na zvídavé, ale podnětné otázky 
přítomných, kteří je mohli písemně 
předávat během celého večera. 
Po devadesátiminutovém progra-
mu se nikomu nechtělo jít domů.

DÍVKA ROKU 2005
V sobotu 19. 2. 2005 v sále NOVÉ SCÉNY VLAST v Místku od 16.00 do 20.00 hod. 

Dům dětí a mládeže Frýdek–Místek připravuje základní kolo soutěže celostátní soutěže
„DÍVKA ROKU 2005“.

Soutěž je určena dívkám od 13 do 15 let. Hledáme dívku nejen nejkrásnější,
ale také zručnou, společenskou, pohybově nadanou.

Soutěžící dívky si mohou vyzkoušet své znalosti např. z bytové kultury, odívání a módy, jazykových znalostí 
apod. Celá soutěž bude zakončena volnou disciplínou a módní přehlídkou. 
Průběžné informace se dozvíte také na internetové adrese: www.ddmfm.cz

Dotazy můžete zasílat také e-mailem na adresu: info@ddmfm.cz
Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů.

  

Po skončení 1. světové války, 
v nové Československé republi-
ce, vznikaly české kluby filatelistů. 
Na území města Frýdku-Místku 
začaly vznikat (i zanikat) filatelis-
tické společnosti, kroužky a kluby, 
které však vyvíjely svoji činnost 
samostatně. Spolupráce byla 
hlavně mezi jednotlivci, kteří se 
věnovali stejnému nebo podob-
nému filatelistickému oboru.

Od roku 1920 do roku 1939 se 
scházeli filatelisté a příznivci fila-
telie zejména v kavárnách a re-

Filatelie v našem městě – 2.
stauracích ve městě. V této době 
se začala i mládež více zajímat o 
sbírání poštovních známek, byly 
to zejména náměty flory a fauny 
a také exotické země, které se už 
začaly ve větší míře objevovat u 
širší veřejnosti.

Mezi prvními filatelisty a orga-
nizátory filatelie byli zejména ing. 
Steinberg, Kubačka, ing. Gabu-
šek, Kozlowský, Hercig, Lipov-
shek, Gabriel, Richter a další, kteří 
se velmi zasloužili o rozvoj filatelie 
a také v rámci svých možností o 

její propagaci na veřejnosti.
Mezi léty 1939-1945 spol-

ková činnost ustala, ale mnozí 
filatelisté a příznivci se scházeli 
v restauracích města jako „Stolní 
společnost Františka Kachela“.

Od roku 1945 se však píše již 
jiná kapitola o filatelistech a filatelii 
v našem městě a okolí a na tutéž 
navazuje i náš Klub filatelistů 07-
09 v salonku Lidového domu v 
Místku.  (pokračování příště)

Josef Bartoš,
předseda KF 07-09
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KLUB MAMINEK BROUČCI

NÁRODNÍ DŮM
Bezručova 612

Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KLUB NEZBEDA

DDM FM, Pionýrů 752,
Národních mučedníků 591

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

U - KRYT

16. února 2005 v 19.00 hodin
– Nová scéna Vlast
Divadelní spolek Kašpar
Václav Havel
TŘIKRÁT NA HAVLA!
Tři krátké hry (Chyba, Audience, Ztížená 

možnost soustředění) odehrané v jednom 
večeru. Originální humor a paradoxní situa-
ce ve vězení, v pivovaru a v obýváku. 

Hrají: Tomáš Karger, František Kreutz-
mann, Jan Potměšil, Milena Steinmasslová, 
Miloš Kopečný, Eva Elsnerová aj. 

Režie: Jakub Špalek
Předplatitelská skupina A
19. února 2005 ve 20.00 hodin
– Národní dům
REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ PLES
Účinkují:
LR Cosmetic Big Band Edy Šurmana
Taneční orchestr ZUŠ Leoše Janáčka
WS kvartet Waldemara Svatoše
Evergreeen Party
20. února 2005 v 15.00 hodin
– Nová scéna Vlast
Divadlo Duo Frýdek – Místek
Kamil Horák
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Veselá činoherní pohádka pro děti.
21. února 2005 v 19.00 hodin
– Nová scéna Vlast
Divado Ungelt Praha
Véronique Olmi
MATHILDA
Jde o bolestně očistný příběh manželské 

dvojice – slavné spisovatelky a věhlasného 
lékaře, kteří se po létech setkávají v prázd-
ném bytě, ve kterém spolu prožili kus života. 

Hrají: Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška. 
Česká premiéra
Předplatitelská skupina B
25. února 2005 v 19.00 hodin – Nová 

scéna Vlast
Studio DVA Praha
Ingmar Bergman
PODZIMNÍ SONÁTA
Strhující severské drama o zaníceném 

vztahu mezi matkou a dcerou, které spo-
lečně v průběhu jedné noci projdou nemilo-
srdným očistcem. Hrají : Daniela Kolářová, 
Pavel Kříž, Barbara Kodetová, Magdaléna 
Borová. Režie Patrik Hartl

Předplatitelská skupina A
26. února 2005 v 15.00 hodin – Národní dům
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
MAGIC SHORELL
DJ SVATOPLUK BRHEL
27. února 2005 v 15.00 hodin
– Nová scéna Vlast 
JEŽIBABY ROZCUCHANÝ
Činoherní pohádka. Hrají Daniela a 

Nikola Zbytovské.
Výstavy:
1. února - 31. března 2005
– Nová scéna Vlast
PETR MAZANEC
Výstava fotografií.
Oznámení změny!
PLES GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBOR-

NÉ ŠKOLY VE FRÝDKU SE PŘEKLÁDÁ 
Z 18.ÚNORA 2005 NA TERMÍN PÁTEK 4. 
BŘEZNA 2005.

ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V 
PLATNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

18. až 20. února v 17.45 hod.
19. až 20. února v 15.30 hod
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ /USA/
Báječná dobrodružství, veselé příběhy a 

neuvěřitelné nebezpečí Vás čekají při Cestě 
kolem světa.

Mládeži přístupný, 120 min
18. až 20. února ve 20.00 hod.
22. až 23. února v 17.45 hod.
LOVCI POKLADŮ /USA/
Nicolas Cage, Diane Kruger a Jon Voight 

v napínavém dobrodružném filmu.
Mládeži přístupný, 120 min
22. až 23. února ve 20.00 hod.
AGENTI 00 /Francie/
Dobrodružná akční komedie parodující 

bondovky a špionážní filmy.
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min
25. až 27. února v 15.30 hod.
SLONISKO A MEDVÍDEK PŮ /USA/
Další příhody oblíbeného medvídka PŮ 

a jeho přátel dle slavné dětské knížky
A. A. Milnea.
Mládeži přístupný, 80 min
25. až 27. února v 17.45 hod.
ŽRALOK V HLAVĚ /ČR/
Oldřich Kaiser v roli přátelského blázna 

Vás zve do svého podivného vnitřního světa.
Mládeži přístupný, 75 min
25. až 27. února ve 20.00 hod.
RESIDENT EVIL: APOKALYPSA /USA/
Milla Jovovichová obdařená novými 

schopnostmi a silou v hl. roli dalšího pokra-
čování populární podívané Resident Evil.

Mládeži do 15 let nevhodný, 94 min

DĚTSKÁ  FILMOVÁ  PŘEDSTAVENÍ  
18. února v 10.00 hod.
BRUNDIBÁŘI /ČR/
Veselé pásmo pohádek které mimo jiné 

obsahuje Krtek a autíčko, Jak Krtek ke kal-
hotkám přišel, O mistra basy a jiné
České znění, 65 min
18. února v 13.30 hod.
GARFIELD VE FILMU /USA/
Úsměvný příběh o líném zrzavém kocourovi 

a jeho kočičí duši uváděný v českém znění!!
Mládeži přístupný, České znění, 81 min
FILMOVÝ  KLUB  
PROJEKT 100 - 15. února v 19.00 hod.
VOJTĚCH - ŘEČENÝ SIROTEK
/1989 - ČR/
Režie: Zdeněk Tyc
Balada zaměřená na základní hodnoty 

lidské existence - jednoduchý příběh ode-
hrávající se v poválečném roce 1946.

Hrají: Petr Forman, Jana Dolanská a další
Mládeži do 15 let nevhodný, 80 min      
22. února v 19.00 hod.
V ZAJETÍ CHUTI /1999 - Francie/
Režie: Bernard Rapp

Thriller rafinovaný po francouzsku při-
chází se zajímavým tématem manipulace 
člověka prostřednictvím důsledně realizo-
vaného „splynutí duší“.

Končí monopol  pro promítání v kinech!
Mládeži do 12 let nevhodný, 91 min
23. února v 19.00 hod.
ŠPATNÁ VÝCHOVA /2004 - Španělsko/
Režie: Pedro Almodóvar
Gael García Bernal, Fele Martínez v hl. 

rolích v inteligentně napsaném příběhu. 
Barvitý a zajímavý děj je zachycen pomocí 
moderních výrazových prostředků.

Mládeži do 18 let nevhodný, 106 min
PROJEKT 100 - 28. února v 19.00 hod.
MODERNÍ DOBA /1936 - USA/
Režie: Charlie Chaplin
Uváděný snímek je posledním filmem v 

němž se Charles Chaplin objevil ve slavném 
kostýmu Tuláka. Film je zčásti satirou na 
technický pokrok a reaguje rovněž na krach 
newyorské burzy v roce 1929.

Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min

17. 2. Nezbednický karneval (hry, soutě-
že, tombola)

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

pectví Jakub

F. Čejky 450, tel.: 558 435 449

17. 2.
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
- PROVAZY A PROVÁZKY
- účastníci lekce si vyzkouší různé výtvarné 

techniky s použitím provázků a dalších mate-
riálů (keramika, dřevo, papír, přírodniny apod.)

- kurz akreditovaný MŠMT
- cena: 200,- Kč (zahrnuje veškerý materi-

ál, výrobky si účastníci odnesou domů)
- DDM Národních mučedníků, Frýdek, 9:

00 – 12:00 hodin
19. 2.
DÍVKA ROKU 2005
- soutěž dívek ve věku 13 – 15 let, které 

nejsou jen milé a půvabné, ale také inteli-
gentní, zručné a pohybově nadané

- vstupné: 50,- Kč
- Nová Scéna Vlast, od 17:00 hodin
22. 2.
MASOPUSTNÍ ÚTERÝ

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

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

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

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

558 694 806. 

KLUB MAMINEK KRTEČEK

Scházíme se vždy v úterý a ve čtvrtek v 
době od 9:00 – 12:00 hodin.

15. 2. Krtečkové Doremi
17. 2. Vyrábíme masky na karneval
22. 2. Karneval
Každé úterý v době od 9.30 do 10.00 ho-

din se koná cvičení maminek s dětmi.
Bližší informace na tel. čísle 558434961, 

nebo v KM Krteček

Farní 1, Frýdek

Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)
Tel.: 558 647 366

Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h. 

OTEVÍRACÍ DOBA
Pozor, od února změna otevírací doby!!!
7–12 let
ÚT, ČT 15:00-19:00
13–18 let
PO, ST 15:00-19:00
Přijď si zahrát šipky, stolní tenis, fotbálek, na 

bicí nebo něco jiného z naší pestré nabídky!
AKCE Pod povrchem (klub mladých), 

každý pátek vždy od 18:00
18. 2. Večer s hostem
25. 2. Filmová čajovna

Pojďme si společně užít konec masopustu. 
Ve víru masek a soutěží si zpříjemníme úterní 
odpoledne a rozloučíme se tak s masopus-
tem. Doprovázet nás bude vůně smažených 
koblih a duch pradávných zvyků a obyčejů.

- DDM Místek, 14:00 – 17:00 hodin
26. 2.
DUHOVÉ SKLÍČKO
- malování na sklo netradiční metodou
- akce je určena pro děti od 8 let
- cena: 30,- Kč
- DDM Národních mučedníků, Frýdek, 9:

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

po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00
a 11:00 – 13:00 hodin
26. – 27. 2.
HUKVALDY JSOU NAŠE
- víkendový pobyt
- výroba drobných dárků, vycházky, soutěže
- letečtí modeláři: lepení modelů letadel, 

soutěž
- cena: 270,- Kč
- informace a přihlášky: DDM Národních 

mučedníků, Alena Fabíková, telefon: 558 
628 240, 732 383 131

ŠACHY
18. 2.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež od 4 

do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:30 hodin
28. 2.
KLUBOVÝ PŘEBOR V ŠACHU
- šachové turnaje pro mládež a dospělé 

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

nízkoprahové volnočasové centrum
J. z Poděbrad 3109

(kryt pod 11 ZŠ, vchod od parku)
tel.: 558 435637
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ  ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
OSOBNÍ HYGIENA NA ŠLECHTICKÝCH  

SÍDLECH
Výstava, kterou připravil Národní památ-

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

Potrvá do  20. března 2005.
Z CEST PO OMÁNU, MEXIKU A GUA-

TEMALE
Výstava fotografií tří cestovatelů – Romana 

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

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

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

provodná akce:
3. 3. 17,00 hod. - Beseda o Mexiku a 

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

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

Potrvá do 20. března 2005. 
PROGRAMY, KONCERTY
Třetí zámecký koncert
ŠTĚPÁN RAK – kytara

Neděle 27. února 15,00 hodin - Rytířský 
sál frýdeckého zámku

POŠLI TO DÁL II.
V cyklu „Nedělní chvilka poezie a prózy“
Účinkují členové Místecké Violy
Scénář a režie: Vlasta Blizňáková
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ 

SPOLEČNOST
Čtvrtek 17. února 17,30 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
OHROŽENÁ  ŠLECHTICKÁ SÍDLA
Nejohroženější zámky a tvrze v Moravsko-

slezském kraji – Kunčice, Ropice, Hnojník, 
Velká Polom, Bravantice a další. Přednáší 
Mgr. Marek Weissbrod. Doplněno promítá-
ním diapozitivů a videosnímkem.
Čtvrtek 24. února 17,00 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
VEČER  ZÁMECKÉ  FILMOTÉKY
Projekce populárních a odborných videos-

nímků z fondů Muzea Beskyd a z tvorby 
filmových amatérů. Perla jižní Moravy, Bes-
kydy, Jarmek, Jak se žije v Chladné vodě, 
Předjaří na Kravařsku.

HUDEBNÍ KLUB STOUN
18. 2. VENOM-BRITISH REVOLUTION
D J : U N I X ( L O N D O N / U K ) P A P P A 

GEE(LONDON/UK),SAYKO,KYANID,YADE
L(2.3)FLAME(WKC)

19. 2. KLEGOVINY
DJ KLEGA V JIŽ TRADIČNÍM POŘADU 

PLNÉM SKVĚLÉ HUDBY
21. 2. IN MEMORIAM ANEB HITY ZE 

ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY DOBY 

LIDOVÝCH MILICÍ 
25. 2. ROCKOTÉKA
NEJVĚTŠÍ HITY ODJINUD I OD NÁS 

NASERVÍRUJE DJ DR.H.
26. 2. HORKÝŽE SLÍŽE + FORMA
SKVĚLÝ KONCERT KULTOVNÍ SLO-

VENSKÉ KAPELY
28. 2. HITY ZE ZÁHROBÍ 
DJ KLEGA A HITY Z DOBY RUDÝCH 

ŠÁTKŮ

Přijede Michal z Kouzelné školky!

Agentura Pragokoncert přiváží 
dětem do Frýdku-Místku dárek v 
podobě zcela nového pořadu Micha-
la Nesvadby s názvem „MICHAL K 
SNÍDANI“ – o všem dobrém, na co 
máme chuť a taky o tom, co se sta-
ne, když z talíře nesníme poslední 
sousto, ve kterém je síla.  Předsta-
vení se uskuteční 19. března 2005 
ve 14:00 v sále kina P. Bezruče ve 
Frýdku-Místku.

Michal a jeho hra předčila všechny 
současné projekty pro děti. Jeho ko-
munikace a zapojení dětí do magické 
hry je fascinující nejen pro děti samé, 
ale i pro dětský doprovod – rodiče a 
učitele. Děti se během představení 
dovídají spoustu cenných informací, 
v tomto případě – jak si hrát, jak být 
dobrým majitelem svých hraček, naučí 
děti pořádku ve svých věcech atd. 
Na jevišti zároveň vzniká celá škála 
zábavných – multifunkčních hraček ze 
samolepících pásek pod názvem Mr. 
Tapeman. Představení je plné legrace, 
překvapení i písniček.

Děti můžou Michala pravidelně vídat 
v České televizi v programu Kouzelná 
školka, kde vystupuje s populární po-
stavičkou – skřítkem Františkem.

Michal v představení MICHAL K 
SNÍDANI plně rozvíjí hru s barevnými 
samolepicími páskami. Bez ostychu 
vytáčí metry a metry pásek, ze kterých 
vyrábí jednoduché tvary až po plas-
tické tvary imitující reálné předměty, 
hračky, maňásky, zvířátka atd.. V 
pořadu se objevuje skutečná novinka, 
kterou je malování samolepicí páskou 
do prostoru.

Vystoupení je plné soutěží, které 
bezprostředně navazují na jednotlivé 
prostorové kresby známých pohádek.

Vstupenky zakoupíte:
Pokladna kina P. Bezruče
– 558 431 555
Nová scéna Vlast
– 558 438 083

VOX POPULI
Vážení občané, čtenáři zpravodaje,
v tomto čísle jsme na základě připomí-

nek některých z Vás nepatrně zvětšili pís-
mo, abychom vyšli vstříc především star-
ším občanům. Děkujeme Vám za veškeré 
podněty, které nám ke zpravodaji posíláte. 
Snažíme se sami přicházet s novými okru-
hy témat, které by Vás, jako občany tohoto 
města, mohly zajímat, ale uvítáme každý 
tip na informaci, která Vám ve zpravodaji 
ještě chybí. Zpravodaj v současné podobě 
přináší široké spektrum informací z dění na 
radnici i z kultury, sportu a dalších oblastí, 
které se dotýkají rozpočtu města nebo je 
město podporuje jiným způsobem. Dou-
fáme, že si na 16 stránkách nyní každý 
najde, co jej zajímá a co se potřebuje 
dozvědět. Prostor samozřejmě dáváme i 
materiálům, které nemusí zaujmout všech-
ny. Příkladem může být sportovní článek 

Nejtvrdší bojovníky určila Aréna, na který 
se objevila kritika (zastupitel ing. Jan 
Roháč CSc.). V této souvislosti je na 
místě tolerance a respektování názorů a 
potřeb všech, protože tak jako se najde 
doktor, který se nemůže smířit s tím, že 
se někde kopání do hlavy bere jako sport, 
tak se najde jiný doktor, který na takovéto 
akci obstarává zdravotnický dozor. Stejně 
tak se může objevit hlas politika, kterému 
taková akce a její prezentování vadí, a ve 
stejné politické straně jiný s ní problém 
nemá a zaštítí ji svým jménem (poslanec 
Petr Rafaj). Aréna nabídla přehlídku 
bojových sportů, včetně těch, které jsou 
podporovány z rozpočtu města, a proto 
jsme o ní ve zpravodaji referovali. 

Své náměty a připomínky ke 
zpravodaji můžete zasílat na e-mail:
pavelka.petr@frydekmistek.cz
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Soukromá střední
odborná škola
Frýdek-Místek, s.r.o.
T. G. Masaryka 456

738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 636,

www.ssosfm.cz

Nabízíme studijní obory:
Veřejnosprávní činnost

s maturitou
Sociální činnost 

s maturitou
Způsob studia:

- studium DENNÍ (4-leté)
- studium DÁLKOVÉ 

(5-leté)

Kontaktní osoby:
PaeDr. Václav Průcha

Gabriela Stepková


