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slovo starostky

Výstavba krytého areálu 
rekreační zóny Olešná byla 
v druhém únorovém týdnu 
zahájena. Městská společ-
nost Sportplex uzavřela 
smlouvu s vítězem ote-
vřeného zadávacího řízení 
společností TCHAS, která 
by měla stavbu dokončit v 
polovině září.

„Provedla se skrývka sněhu 
a začaly první přípravné práce, 

Výstavba kryté části aquaparku byla zahájena

Vážení spoluobčané,
již řadu let existuje v našem městě 

pro vlastníky obytných budov na území 
našeho města možnost žádat o poskytnutí 
půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ (FRB) k 
úhradě nákladů na opravy a modernizaci 
těchto obytných budov.

Fond rozvoje bydlení naše město založilo 
v roce 1994 na základě dohody s Minis-
terstvem financí ČR, které nejen poskytlo 
finanční prostředky, ale stanovilo i podmínky nakládání s finančními 
prostředky fondu. Našemu městu byla ze státního rozpočtu postupně 
poskytnuta návratná finanční výpomoc v roce 1994 ve výši 9,6 mil. Kč, v 
r. 1995 ve výši 3,2 mil Kč a v r. 1997 ve výši 2,7 mil Kč. Tvorba fondu a 
poskytování půjček bylo upraveno obecně závaznou vyhláškou o vytvo-
ření a použití účelových prostředků tohoto fondu. Žádostmi o půjčku se 
zabývala sociálně bytová komise a následně rada města a zastupitelstvo 
města. Koncem loňského roku jsme celou návratnou finanční výpomoc 
vrátili do státního rozpočtu a ve „Fondu rozvoje bydlení “ zůstaly jen 
finanční prostředky města Frýdku-Místku. Ty jsou v současné době ve 
výši okolo sedmnácti milionů korun. Proto rada města na své 84. schůzi, 
která se konala 6. února, projednala a doporučila zastupitelstvu města 
schválit nový statut „Fondu rozvoje bydlení“, který by navazoval na ten 
stávající, ale podmínky poskytování půjček by byly již jen záležitostí naše-
ho zastupitelstva. Návrh nového statutu FRB například rozšiřuje účel 
půjček o obnovu výtahu v domě starším deseti let, o opravu kanalizační 
přípojky, snižuje úrokovou sazbu a upravuje dobu splatnosti půjčky.

V případě, že zastupitelstvo na svém jednání 20. února nový statut „Fon-
du rozvoje bydlení“ schválí, pak ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku 
najdete informace, jak o případnou půjčku požádat.             Eva Richtrová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Místostarosta Ivan Vrba přestřihl 
pásku v novém nízkoprahovém klubu Prostor, který je dalším 
počinem radnice v oblasti prevence kriminality mládeže. Už nyní 
je jasné, že tahákem bude hlavně hudební zkušebna.

NAD PLÁNY AQUAPARKU: Ředitel společnosti Sportplex Petr 
Slunský ukazuje starostce Evě Richtrové a místostarostovi Miroslavu 
Dokoupilovi dispozice vnitřní části.   Foto: Petr Pavelka

další harmonogram je ovšem 
závislý na počasí. Každopád-
ně koncem února proběhnou 
modelové zkoušky divoké 
řeky. Atrakce o délce přes 
dvacet metrů bude vyzkouše-
na na modelu v měřítku jedna 
ku deseti,“ prozradil místosta-
rosta Miroslav Dokoupil. 

„Samozřejmě stavební 
firmě přejeme co nejlepší 
počasí, aby výstavba krytého 

areálu postupovala rychle a co 
nejméně ovlivnila sezonu na 
venkovním koupališti. Protože 
se však dají očekávat kolizní 
situace v době výstavby, jme-
novali jsme pracovní skupinu 
pro řešení dopravní situace v 
této lokalitě. Jsou v ní zástupci 
města, Sportplexu, technic-
kých služeb a také městské a 
státní policie,“ řekla starostka 
Eva Richtrová.      (pp)

V pondělí 20. února od osmi 
hodin se ve velké zasedací 
síni Městského úřadu Frýdek-
-Místek uskuteční 24. zasedá-
ní zastupitelstva města.

Rada města bude informovat 
o své činnosti, bude projednán 
návrh 1. změny rozpočtu měs-
ta Frýdek-Místek pro rok 2006, 
návrhy na uzavření smluv o 
poskytnutí nejrůznějších dotací z 
jednotlivých fondů, hospodaření s 

majetkem města, včetně poskyt-
nutí příspěvku z Fondu pomoci 
občanům města Frýdku-Místku 
dotčeným výstavbou komunika-
ce R/48 v úseku nacházejícím se 
na katastrálních územích města. 
Jedním z bodů programu bude i 
volba přísedících Okresního sou-
du ve Frýdku-Místku na volební 
období 2006-2010. V závěru jako 
vždy budou moci vystoupit obča-
né se svými podněty.      (pp)

Zasedání zastupitelstva
Frýdecko-místecká rad-

nice věnuje mimořádnou 
pozornost budovám v 
majetku města, u kterých se 
stará nejen o odstraňování 
nebezpečných rampouchů, 
ale i neúnosného množství 
sněhu. Radikální zákrok si 
vyžádala situace u haly na 
6. ZŠ, Pionýrů 400.

„Při té spoustě sněhu jsme 
raději kontaktovali projektanta 
a po konzultaci se statikem 
jsme dostali za úkol zvážit, 
kolik kilogramů sněhu pokrývá 
jeden metr čtvereční střechy. 
V tom mi ochotně vyšli vstříc 
pracovníci technických služeb 
a zvážili jsme z jednoho čtve-
rečního metru okolo sta kilo-
gramů, což přesně odpovídalo 
hranici nosnosti, takže násle-
doval příkaz okamžitě sníh 
odstranit,“ vylíčila nám ředitel-
ka Školy Libuše Zárubová.

Střecha haly byla přetížená

ODKLÍZENÍ SNĚHU: Střecha haly ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400, 
musela být zbavena sta tun sněhu.   Foto: Petr Pavelka

Protože v té době byla 
nepříznivá předpověď, která 

předpokládala napadání dal-
šího půl metru sněhu a bylo 
reálné nebezpečí, že by mohlo 
dojít k poškození střechy nebo 
jejímu zřícení, bylo rozhodnuto 
o radikálním zákroku. Stře-
cha však má speciální fólii, 
takže hrubá práce lopatou by 
mohla být riziková. Proto se 
odstraňování sněhu nakonec 
chopil přímo dodavatel stře-
chy, jehož pracovníci odhazo-
vali ze střechy sníh téměř celý 
týden. „Výsledek byl, že shodili 
nějakých sto tun sněhu. Musím 
přiznat, že se mi pak už spalo 
klidněji. Máme teď zkušenost, 
ale doufám, že podobná situa-
ce se dlouhé roky zase neob-
jeví, protože odstranění sněhu 
nás má stát okolo čtyřiceti tisíc 
korun,“ sdělila ředitelka Libu-
še Zárubová.      (pp)
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krátce
Zaplaťte poplatky

Během měsíce února a 
března bude Městský úřad Frý-
dek-Místek rozesílat poštovní 
poukázky na zaplacení místní-
ho poplatku ze psů a místního 
poplatku za komunální odpad.

Žádosti o přidělení
obecního bytu

Odbor správy obecního majetku 
upozorňuje všechny občany, kteří 
mají podanou žádost o přidělení 
bytu u Městského úřadu Frýdek-
-Místek, na nutnost jejího obnove-
ní do 31. března. Toto lze provést 
pouze písemnou formou, formulá-
ře jsou k dispozici na informacích 
v budově městského úřadu a vypl-
něnou žádost pak můžete podat 
na podatelně městského úřadu. 
Pokud tak žadatel neučiní, jeho 
žádost bude z evidence vyřazena.

Označování psů
Na území města začala počát-

kem roku platit obecně závazná 
vyhláška, která majitelům psů ve 
městě ukládá povinnost označit u 
vybraných veterinářů svého psa 
do 30. června mikročipem. Obča-
né Lysůvek, Zelinkovic a Chlebo-
vic mohou využít i nové veterinární 
ošetřovny v Palkovicích č. p. 245, 
kde bude mimořádně otevřeno v 
sobotu 25. března od 10 do 16 h. 

Opravy chodníků
Rada města rozhodla o přidě-

lení zakázky na opravu chodníku 
na ulici Staříčská v Chlebovicích 
(2 miliony korun), také o zpra-
cování projektové dokumentace 
na výstavbu chodníku ve Skalici 
pod kulturním domem, opraví se 
rovněž spojovací chodník mezi 
Zámeckým náměstím a ulicí 
Hasičská, téměř milion spolyká 
také oprava odvodnění komunika-
ce ve Skalici a přes dva miliony si 
vyžádá výstavba parkoviště vedle 
11. ZŠ na ulici Novodvorské.

Rangers přijedou
Koncert Rangers v Kině Petra 

Bezruče s datem 23. února byl 
nejprve z technických důvodů 
zrušen, ale pořadatelé nyní ujišťu-
jí, že po oboustranné dohodě se 
nakonec uskuteční. Rangers Tour 
2006 „Nejde zapomenout“ se roz-
jede od 19 hodin jako vzpomínka 
na nedávno tragicky zesnulého 
zpěváka Milana Dufka. V novém 
složení v čele s Janem Vančurou 
představí nový koncertní program, 
který se vrací k typickému vokál-
nímu projevu z nejslavnější éry 
skupiny. Jako host navíc vystoupí 
Pavel Dobeš.

Zajímavá přednáška
Lidový dům v Místku chystá 

na 15. března od 17.30 hodin v 
malém sále přednášku nadpo-
ručíka Mgr. Tomáše Hoffmanna, 
vojenského kaplana, pod názvem 
Služba vojenského kaplana ve 
vlasti a na zahraniční misi.   (pp)

Škola života pro mentálně 
postiženou mládež letos osla-
ví 15 let od jejího vzniku. I pro-
to byl Den otevřených dveří
9. února malinko slavnostnější 
než jindy a nenechala si jej ujít 
ani starostka Eva Richtrová s 
místostarostou Ivanem Vrbou.

Zřizovatelem Školy života je 
Okresní organizace Sdružení 
pro pomoc mentálně postiženým 
České republiky. „V roce 1991 
začala se skromným vybavením 
a zpočátku služeb využívalo pět 
klientů. Dnes po patnácti letech 
je škola plně vybavena potřeb-
ným zařízením a navštěvuje ji 
šestnáct klientů s mentálním 
a kombinovaným postižením 
od šestnácti do dvaatřiceti let,“ 
srovnává ředitel Školy života 
Günter Kuboň. Jeho žena, kte-
rou s nadsázkou nazývá „inven-
tářem školy“, vidí největší rozdíl 
v samotném chování klientů, 
kteří se dnes mnohem lépe ori-
entují a jsou soběstačnější. 
„Dříve byli mnohem izolovanější. 
Dnes jsou v sebeobsluze dál, 

zvládají si zajít do obchodu nebo 
na poštu. Když jsme s nimi byli 
například v Německu ve velkém 
hotelu, počínali si tam naprosto 
suverénně, stejně jako třeba 
na diskotéce v Itálii. Začlení se 
mezi zdravé a nemají s tím pro-
blém. To na jihu vůbec není běž-
né, tam mentálně postižení pro-
stě zůstávají doma,“ líčí Marie 
Kuboňová, která si pochvaluje, 
jak jsou klienti tvární a ochotni 
na sobě pracovat. Součástí den-
ního režimu je tělesná příprava 
a stále opakování základního 
učiva a návyků. S přibývajícím 
věkem klientů se klade hlavní 
důraz na získávání dovedností 
z oblasti gastronomie, rukoděl-
ných prací, společenské, hudeb-
ní a výtvarné výchovy i zdravo-
vědy a logopedie. 

„Město se Školou života 
spolupracuje na každoroční 
sportovní olympiádě mentálně 
postižených, letos podporujeme 
i celorepublikový videofestival
S vámi nás baví svět,“ přiblížil 
místostarosta Ivan Vrba.      (pp)

Škola života slaví patnáct let

PRÁCE KLIENTŮ: Ředitel Školy života Günter Kuboň ukazuje mís-
tostarostovi Ivanu Vrbovi výrobky z keramiky.     Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek se představil 
v rámci Euroregionu Beskydy 
po veletrhu cestovního ruchu 
v Brně také na další propa-
gační akci v Bratislavě, kde 
se pořádá Slovakiatour. Přímo 
na místě aktivity monitorovala 
starostka Eva Richtrová.

Veletrhu se zúčastnili také 
někteří další významní hos-
té. „O náš region se zajímal 
ministr pro místní rozvoj Radko 
Martínek, který sem rovněž při-
cestoval. O rozvoji cestovního 
ruchu a možnostech budoucí 
spolupráce jsme hovořili také 
s novým slovenským ministrem 
hospodářství Jirko Malchárkem 
a prezidentem Euroregionu 
Beskydy Miroslavem Rejdou,“ 
přiblížila svou „misi“ na nejvý-
znamnějším veletrhu cestovní-
ho ruchu na Slovensku starost-
ka Eva Richtrová.

„Je výborné, že se město 

Město o sobě dalo vědět v Bratislavě
soustavně prezentuje v rámci 
Beskyd, protože například i pro 
Slováky je náš region ideálním 
místem pro trávení dovolené i 
pro kratší návštěvy. I díky vaz-
bám z časů společné republiky 
jezdíme rádi na Slovensko a 
Slováci naopak k nám,“ řekl 
předseda Regionu Beskydy Petr 
Rafaj, který na přelomu roku 
předal prezidentskou funkci 
Euroregionu Beskydy právě na 
slovenskou stranu. „Euroregion 
Beskydy je prvním euroregio-
nem tvořeným třemi postkomu-
nistickými zeměmi. Spolupráce 
mezi nimi je viditelná především 
v oblasti pohraničí, kde se roz-
šířily kontakty mezi firmami a 
zintenzívnila součinnost napří-
klad sportovních celků,“ potvr-
zuje Petr Šabrňák, vedoucí 
odboru územního a ekonomic-
kého rozvoje, který prezentaci 
města zajišťuje.      (pp)

Nevěřily, že mezi ně přijde, 
ale stalo se. Starostka Eva 
Richtrová přišla pomoci seni-
orkám z Chlebovic do Domu 
včelařů Fojtství s pečením 
koláčů na ples seniorů. Se 
sehraným týmem byla výroba 
450 koláčů hračka.

Pět kilo mouky, čtyři kila tva-
rohu, tři kila máku, padesátka 
vajec, samozřejmě domácích, a 
litr rumu, pak už je zapotřebí jen 
zkušené ruce a za tři hodinky 
máte koláče, které nikde nekoupí-
te. „Pečeme tak šestkrát do roka 
na nejrůznější akce. Naše kolá-
če vydrží vláčné i po týdnu, ale 
málokdy zbudou,“ smějí se Marie 
Mazurová s Marií Krkoškovou. Že 
jsou lepší než svatební, si myslí i 

Starostka pomáhala s koláči

Ludmila Pelcová s Ludmilou Koz-
lovou, a Hana Krpcová dodává: 
„Na ples budeme mít i domácí 
zákusky, guláš a speciality domá-
cí kuchyně. Můj muž Oldřich nám 
dělá zásobovače a jinak se sta-
rají ženské. Jsme dobrý kolektiv. 
Scházíme se každý týden v klubu 
důchodců a vždycky se posměje-
me, podrbeme, dáme kávičku – je 
to pro nás takový balzám.“

„Ráda jsem se zase něče-
mu přiučila. Zdejší senioři jsou 
mimořádně aktivní a neustále 
něco vymýšlejí. Už měli ples klo-
boukový a papučový, nyní musí 
přijít s nějakými brýlemi, takže 
zase pustí uzdu své fantazii,“ 
pochválila místní pospolitost sta-
rostka Eva Richtrová.       (pp)

STŮL KOLÁČŮ: Starostka Eva Richtrová pomáhala chlebovickým 
seniorkám s pečením na ples.   Foto: Petr Pavelka

Na Základní škole národ-
ního umělce Petra Bezruče, 
třída T. G. Masaryka 454, se 
v pondělí 30. ledna konal den 
otevřených dveří a o den poz-
ději se uskutečnilo slavnostní 
vystoupení žáků projektu Začít 
spolu v sále Lidového domu. 

Školní akce byla určena pře-
devším budoucím prvňáčkům a 
jejich rodičům. Návštěvníkům 
byl představen projekt, který má 
na této škole již desetiletou tradi-
ci a jehož smyslem je nabídnout 
dětem jinou formu výuky, než 
tu, kterou dosud znají klasické 

Deset let projektu Začít spolu 
vyučovací osnovy. „Projekt se 
přibližuje novému pojetí vzdě-
lávání na základních školách, 
jaké chce ministerstvo školství 
postupně rozjíždět již od září. 
Jeho účelem je navázat mezi 
žáky širší komunikaci a vzbudit 
u nich větší samostatnost,“ sdělil 
místostarosta Petr Cvik.

V Lidovém domě proběhl 
krátký zábavný program, který 
nastiňoval výuku v projektu. Ješ-
tě než třídy představily jednotlivé 
předměty, ředitel školy Zbyněk 
Šostý zavzpomínal: 

(pokračování na straně 3)

V LIDOVÉM DOMĚ: Starostka Eva Richtrová ocenila práci všech, 
kteří se na projektu Začít spolu podílejí.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Lávka přes řeku Ostravici 
známá jako „U Krmítka“ už je 
několik let tradiční zastávkou 
občanů, kteří zde krmí pře-
vážně labutě a kachny. Letos 
však mají možnost vidět i 
jeden vzácný exemplář.

„V těchto dnech je možné pozo-
rovat zajímavou přehlídku ptactva. 
Vnímavější pozorovatel si jistě 
mezi labutěmi, kachnami a kor-
morány všiml mimořádně vybar-
vené kachničky mandarínské, 
jejíž původní domovina je Dálný 
východ, Čína, Japonsko a Tchaj-
wan. Do Evropy byla zavlečena, 

Ojedinělý exemplář u lávky

později se tento druh rozšířil i do 
volné přírody a zřídka se vyskytne i 
u nás,“ informovala tisková mluvčí 
frýdecko-místeckého městského 
úřadu Kateřina Piechowicz, kte-
rá nezapře biologické vzdělání. 
Doplnila, že na rozdíl od samiček 
jsou samečci pestře zbarvení a 
patří k nejkrásnějším z řádu vrubo-
zobých. Na naše klimatické pod-
mínky se kachnička mandarínská 
vcelku dobře adaptovala, avšak k 
přežití potřebuje volnou, nezamrz-
lou hladinu. Preferuje vyšší polohy 
a lesnaté biotopy, ale přivykla si i 
na městský ruch.         (pp)

co možná nevíte
Kdo má povinnost udržovat chodníky

Podle zákona o pozemních komu-
nikacích (§ 27, odst.4) odpovídá vlast-
ník nemovitosti, která v zastavěném 
území obce hraničí se silnicí nebo s 
místní komunikací, za škody, jejichž 
příčinou byla závada ve schůdnosti 
na přilehlém chodníku, která vznikla 
znečištěním, náledím, nebo sněhem.

Přitom nezáleží na tom, kdo je 
vlastníkem daného chodníku.

Město Frýdek-Místek tedy v mnoha 
případech provádí údržbu chodníků 
nad rámec svých zákonem stanove-
ných povinností a udržuje chodníky, 
za jejichž schůdnost ze zákona zod-
povídají vlastníci přilehlých nemovi-

tostí. Jedná se namátkově o tyto chodníky: na tř. T. G. Masaryka, ul. 
Husova podél katastrálního úřadu, na ul. Jiráskova, na ul. Krátká, na ul. 
Sadová, na ul. Těšínská, na ul. J. Suka, na ul. Nádražní, na ul. Revoluč-
ní podél nákupního střediska Kaufland, na ul. Hluboká, na Zámeckém 
náměstí, na ul. Radniční, na ul. Heydukova u kulturního domu Válcoven 
plechu, na ul. Bavlnářská, na nám. Svobody, na ul. Štursova, na ul. Trž-
ní, na Antonínovém náměstí, na ul. U Staré pošty, na Malém náměstí, na 
ul. Ostravská, na ul. J. V. Sládka, na ul. Frýdlantská apod.

ODPOVĚDNOST VLASTNÍKŮ: 
Za škody způsobené náledím 
nebo sněhem odpovídají vlastníci 
nemovitostí.  Foto: Petr Pavelka

Nezvládli drogy
29. 1. v 13 hodin strážníci Měst-

ské policie Frýdek-Místek na zákla-
dě telefonního oznámení dvaatři-
cetiletého muže zakročovali v jeho 
bytě na ulici Pod Školou. Strážníci 
na místě zjistili, že tři muži ve věku 
22 až 28 let, kteří byli na návštěvě u 
oznamovatele, se s největší pravdě-
podobností oddávali užívání návy-
kových látek. Šestadvacetiletý M. M. 
z Frýdku-Místku se přivedl do stavu 
nepříčetnosti a začal majiteli rozbíjet 
vybavení bytu. „Vzhledem k tomu, 
že si tento mladík při poškozování 
majetku způsobil zranění, byla na 
místo přivolána rychlá záchranná 
služba, která si jej odvezla k ošetře-
ní. K našemu velkému překvapení 
však po zklidnění situace začal na 
strážníky útočit jeden ze dvou mužů, 
kteří se do té doby chovali klidně. 
Mužovo agresivní jednání, zakro-
čujícím strážníkům nepochopitelné, 
nabývalo na intenzitě do té míry, že 
muže byli nuceni po několikerých 
výzvách k uklidnění za použití donu-
covacích prostředků převézt na 
traumatologické oddělení frýdecké 
nemocnice ke zjištění na přítom-
nost alkoholu nebo jiné návykové 
látky. Muž poté z rozhodnutí lékaře 
skončil na protialkoholní záchytné 
stanici a po propuštění byl řešen za 
přestupek v blokovém řízení,“ uvedl 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.

Opilá matka
1. 2. v půl osmé večer byla hlídka 

Městské policie Frýdek-Místek tele-
fonickou žádostí občana přivolána 
k případu protiprávního jednání na 
ulici 17. listopadu. Strážníci na mís-
tě zjistili, že osmatřicetiletá D. S. z 
Ostravy, matka dvanáctileté dcery, 
dle vyjádření osob blízkých, často 
požívá alkoholické nápoje ve větší 
míře, čímž strádá její dcera, jejíž 
výchova je negativním způsobem 
ovlivňována. „V konkrétním případě 
uvedeného dne bylo dvanáctileté 
děvče u své tety, sestry podnapilé 
matky, která dítěti poskytla před 
opět opilou matkou azyl. Dcera 
odmítla jít se svou opilou matkou 
domů ze zřejmých důvodů. Stráž-
níci tedy všechny osoby poučili o 
jejich povinnostech a právech,“ 
sdělil Dalibor Volný, zástupce ředi-
tele městské policie. Městská policie 
tento případ oznámila příslušnému 
odboru Městského úřadu Frýdek-
Místek, který je kompetentní v této 
záležitosti dále jednat.

Méně odchytů psů
Za rok 2005 městští strážníci 

odchytili 207 psů, což je zhruba o 
stovku méně než předcházející rok. 
„Někteří lidé venčí psa stylem, že jej 
vypustí na celé dopoledne. Ty už 
neřešíme, pokud nedělají nějaké pro-
blémy. Očekáváme, že po zavedení 
čipování odchyt ještě dále klesne, ale 
spíš až příští rok,“ uvedl ředitel měst-
ské policie Václav Buček.          (pp)

Občany zajímá, proč byly 
pokáceny vzrostlé jehličnaté 
stromy na ulici 8. pěšího plu-
ku vedle Komerčního centra. 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství ujišťuje, že měs-
to o zeleň nepřijde.

„Kácení stromů na rozcestí ulic 
8. pěšího pluku a U Staré pošty 
bylo provedeno v souvislosti s při-
pravovanou výstavbou polyfunkč-
ních domů, jejichž umístění je v 
souladu s územním plánem měs-
ta a regulačním plánem městské 
památkové zóny,“ sdělila Alena 
Kacířová, vedoucí odboru.

Žadatelem o povolení káce-
ní byla právnická osoba, která 

O zeleň město nepřijde
je nájemcem pozemku, jehož 
vlastníkem je město. V souladu 
se zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, bylo 
žadateli vydáno v loňském roce 
rozhodnutí o povolení skácení čtyř 
listnatých stromů, tří jehličnanů a 
také určité plochy keřů. „Za tyto 
skácené stromy je žadatel povinen 
provést do jednoho roku od nabytí 
právní moci rozhodnutí o povolení 
kácení náhradní výsadbu v celko-
vé výši téměř čtyři sta tisíc korun. 
Náhradní výsadba bude realizo-
vána na pozemcích ve vlastnictví 
města Frýdek-Místek,“ vysvětlila 
Alena Kacířová. Obavy, že město 
zeleň ztratí, jsou tedy liché.     (pp)

Jednotka dobrovolných 
hasičů ve Frýdku se může 
pochlubit pestrou skladbou 
zásahů, pomáhajících ve 
městě řešit nejrůznější situ-
ace, které vždy nemusí mít 
souvislost přímo s ohněm. 
Hned zkraje roku měli dobro-
volníci docela napilno.

Například na přelomu roku 
byla jednotka sboru dobrovolných 
hasičů ve Frýdku spolu s jednot-
kou Hasičského záchranného 
sboru ve Frýdku-Místku povolána 
k požáru balkónu na ulici Novod-
vorské v pátém patře obytného 
domu. „Jednalo se o požár balkó-
nu, během krátké doby byl požár 
likvidován a nikdo nebyl zraněn,“ 
uvedl velitel sboru Lukáš Kmec. 

Dobrovolní hasiči pomáhajíDobrovolní hasiči pomáhají

Jeho lidé byli zkraje roku také 
povoláni k likvidaci nebezpečných 
stavů na komunikaci. „Problémem 
byly spadlé stromy, které bránily 
bezpečné jízdě na komunikacích. 
V poměrně krátké době za použití 
motorové pily byly odstraněny a 
komunikace tak zprůjezdněny,“ 
upřesnil Kmec.

Dvě hasičské jednotky musely 
zasahovat i u požáru okálového 
domku, který začal hořet prav-
děpodobně od prasklého komí-
na. Záchranáři oheň zlikvidovali 
přibližně po dvou hodinách, ale 
práci jim značně ztěžoval silný 
mráz. 15. ledna jednotka vyjela 
k požáru chatky a garáže s au-
tem u ranče Paradise na Pan-
ských Nových Dvorech.       (pp)

Křížový podchod v Míst-
ku prošel v závěru loňského 
roku rekonstrukcí a kromě 
nového podhledu, veřejných 
WC a výtahových plošin pro 
zdravotně postižené občany 
je zde instalováno i nové zna-
čení. Barva ukazatelů však ve 
večerních hodinách působí 
v umělém světle nevýrazně, 
proto se město dohodlo s 
dodavatelem na změnách v 
rámci reklamace.

„Při pravidelných kontrolách 
na staveništi za přirozeného 
denního světla nebylo splývá-
ní barev směrového značení s 
barvou podhledu patrné, avšak 
večer nebyla písmena s podkla-
dem tak kontrastní a hůře se čet-

V podchodu se zlepší orientace
la. S dodavatelem informačního 
systému jsme se však domluvili 
na řešení,“ sdělila tisková mluvčí 
Městského úřadu Frýdek-Místek 
Kateřina Piechowicz. Jan Kasp-
řík, vedoucí investičního odboru, 
ji doplnil, že u stávajících ukaza-
telů uvnitř podchodu bude barva 
podkladu změněna na bílou a 
písmena včetně šipek budou 
provedena v barvě černé. Sys-
tém bude doplněn ještě o čtyři 
ukazatele, které budou umístěny 
na stěnách jednotlivých výstup-
ních chodeb ve výšce očí.

Město na dílo vyčlenilo přes 
třináct milionů korun z vlastních 
prostředků, dalších sedm se 
podařilo získat formou dotačního 
titulu z ministerstva financí. (pp)

U ZÁSAHU: Požár na Panských Nových Dvorech.   Foto: Archiv SDH

(pokračování ze strany 2)
„Před deseti lety jsme si 

říkali, jít do toho, nejít, bude 
to bolet, nebude, co to udě-
lá, bude to horší, nebo lepší. 
Dneska můžu říct, že jsme za 
těch deset let prošli cestou 
trnitou, ale taky velmi úspěš-
nou. Je jasné, že to není jen o 
vedení, k úspěchu bylo zapo-
třebí dobré podhoubí, aby tyto 
plody přišly.“ 

Zbyněk Šostý vyzdvihl tři 
kolegyně, které s projektem 
začínaly, než se po úspěšném 
startu přidali další pedagogové, 
a podíl na fungujícím projektu 

byl přiznán i mateřské škole 
Beruška a frýdecko-místecké 
radnici, která od zrodu projekt 
alternativní výuky finančně a 
morálně podporuje. 

„Jsem přesvědčena, že dvě 
stě padesát tisíc korun každý 
rok jsou velmi dobře vyna-
ložené finanční prostředky. 
Projektu moc fandíme a bude-
me ho podporovat i nadále. 
Chtěla bych za město poděko-
vat všem, kteří se na projektu 
podílejí, aby se jim i nadále 
dařilo a měli hodně úspěšných 
žáků,“ prohlásila starostka 
Eva Richtrová.     (pp)

Deset let projektu Začít spolu 
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7. a 8. únor byly významný-
mi dny v životě 537 frýdecko-
-místeckých dětí. Tento počet 
dorazil k zápisům do první 
třídy a přesvědčil pedagogy, 
že nástrahy začátku školní 
docházky může zvládnout.

Filozofie všech škol je v pod-
statě stejná – hlavně, aby se 
dítě školního prostředí zbytečně 
nebálo. Například na ZŠ Frý-
dek-Místek, Komenského, proto 
spolupracují s okolními mateřin-
kami a již před zápisem se děti 
z mateřských škol seznamují s 
jednotlivými školními prostorami 
a činnostmi, od tělocvičny, přes 
třídu až třeba po keramickou 
pec. U zápisu se pak mohou 
dětí zeptat, co se jim ve škole 
líbilo a jak moc se do ní těší. 
Například šestiletý Patrik sice 
nadšení pro školu paní učitelce 
odkýval, ale hned na chodbě se 
mamince svěřoval, že ve sku-
tečnosti je to jinak. Inu – i šes-
tileté dítě vytuší, že povinností 
bude oproti mateřské škole už 
jen přibývat. „Osobně se mi 
nelíbí, jak školy o prvňáčky sou-
těží. Učit umí každá škola, vždy 
je to o konkrétních lidech. Rodi-
če by měli dát dítě do nejbližší 
školy už proto, aby si mohly 
ráno pořádně pospat a nemu-
sely brzy vstávat a trmácet se 
někde na druhý konec města,“ 
řekla nám Šárka Nahodilová, 
zástupkyně ředitele pro 1. stu-
peň na ZŠ, Komenského.

Místostarosta Petr Cvik, 
který má ve městě školství na 
starosti, se vypravil „na inspek-
ci“ k zápisu na ZŠ, Českoslo-

Hlavně, aby se děti školy nebály

venské armády. Tam děti při 
plnění úkolů postupně sbíraly 
vagónky ke svému vláčku. V 
první místnosti si mohly zazpí-
vat s profesionálními hudební-
ky skupiny Kajkery, v další je 
čekaly počítače. „Dětí, které již 
v předškolním věku suverénně 
ovládají myš, přibývá,“ potvr-
dil Jiří Rozehnal. Předškoláky 
čekala ještě další stanoviště, 

aby nakonec, již patřičně uvol-
nění, předvedli své schopnosti 
učitelkám. „Já si na svůj zápis 
pamatuji jako dneska. Hlav-
ně vím, že jsem na rozdíl od 
většiny ještě neuměl číst ani 
písmena, ale to jsem se samo-
zřejmě rychle naučil,“ usmál se 
při vzpomínce na svůj Den „D“ 
Petr Cvik, původním povoláním 
pedagog.        (pp)

Na konci ledna proběhl 
lyžařský výcvik Základní ško-
ly Frýdek-Místek, Jana Čapka 
(2. ZŠ). Žáci sedmých tříd se 
svými učiteli odcestovali do 
Velkých Karlovic, kde už je 
čekali zaměstnanci horského 
hotelu Kyčerka a ideální sně-
hové a lyžařské podmínky.

Hned první den byli mladí 
lyžaři rozděleni do čtyř družstev, 
ve kterých pak dalších šest dní 
zdokonalovali své lyžařské umě-
ní a poznávali krásy tohoto spor-
tu. Mnozí zjistili, že volný čas se 
dá trávit i jinak než u monitoru 
počítače. Nové síly čerpali z 
výborného jídla, které pro ně při-
pravovaly kuchařky z Kyčerky, a 
hlavně kvalitním spánkem, nad 
nímž bděl noční hlídač. Učitelé 
měli na starost také odpolední 
přednášky, ve kterých se žáci 
seznamovali s teorií lyžování 
a s novými lyžařskými trendy. 
Večerní program připravovala 
jednotlivá družstva pod vedením 
svých instruktorů.

Karneval na lyžíchKarneval na lyžích
Na závěr kurzu pak všich-

ni změřili své síly v „Super 
G slalomu Velké Karlovice“. 
Vítězstvím bylo i to, že danou 
trať zvládla všechna družstva 
a díky Sdružení rodičů a přátel 
školy nikdo nezůstal bez odmě-
ny. Celý pobyt jsme zakončili 
velkým karnevalem na lyžích, 
kterého se zúčastnil celý kurz 
včetně učitelů. Týden na horách 
jsme zvládli bez úrazů a budeme 
na něj dlouho vzpomínat.     (rz)

U ZÁPISU: Místostarosta Petr Cvik přihlíží, jak to zvládá „holka 
modrooká”.   Foto: Petr Pavelka

Základní školy ve měs-
tě mají za sebou zápisy do 
prvních tříd. Počet prvňáčků 
už se pár let drží na zhruba 
stejné úrovni. Letos je jich 
přihlášených 537, loni do 
školy nastoupilo 536 dětí a 
ještě o rok dříve 527. 

„Celkově nám žáků v 
příštím školním roce značně 
ubude, protože z deváté třídy 
vychází skoro osm set dětí,“ 
upozornila vedoucí odboru 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy Ilona Nowaková. Největší 
úbytek zaznamená ZŠ, Jiřího 
z Poděbrad, kde vychází 108 
školáků, ale nastoupí jen 42. 
Podobně ZŠ na ul. Pioný-
rů zapsala 45 prvňáků, ale 
ze školy odejde 107, na ZŠ, 
Jana Čapka, mají 57 prvňáků, 
školu opustí 101 dětí, ZŠ, El. 
Krásnohorské 139, přijde o 
91 deváťáků a do lavic nově 
zasedne 32 dětí. Rekordní 
počet prvňáčků se podařilo 
zapsat ZŠ na ulici Česko-

Počet prvňáčků zůstává stejný

slovenské armády – 92, ZŠ, 
tř. T. G. Masaryka, přivábila 
65, ZŠ, 1. máje – 59, ZŠ, El. 
Krásnohorské 2254 – 57, ZŠ, 
Komenského – 42. 

V okrajových částech měs-
ta zapsali v Lískovci 27 dětí, 

v Chlebovicích 12 a ve Skalici 
7. Celkově bude ve frýdecko-
-místeckých základních ško-
lách v následujícím školním 
roce zřízeno 27 tříd, což je 
stejný počet jako v předcho-
zím období.      (pp)

U ZÁPISU: Poznat barvičky a geometrické tvary – obvyklá sonda 
dovedností.     Foto: Petr Pavelka

Slavnostní vernisáží v 
galerii základní školy Jiřího z 
Poděbrad bude v pondělí 27. 
února v 15 hodin zahájena 
výstava dětských prací nazva-
ná Ohlédnutí II. 

Cyklus Ohlédnutí je součástí 
víceletého výtvarného projektu 
nazvaného Quo vadis, jehož 
duchovní autorkou je frýdecko-
místecká výtvarnice a zkušená 
učitelka výtv arné výchovy Zuzana 
Lanzendörferová. „Představujeme 
výtvarné práce dětí naší školy a 
žáků třídy s rozšířenou výukou 
výtvarné výchovy vedených Mar-
tinou Jakůbkovou, které jsou spo-
jené myšlenkou vzniku života na 

Ohlédnutí očima dětí
planetě Zemi, existencí lidstva a 
otázkami na téma budoucnost člo-
věka,“ vysvětlila Zuzana Lanzen-
dörferová. Chodby „Jedenáctky“ 
jsou vyzdobené velkoformátovými 
obrazy, které na sebe tématic-
ky navazují, doplňují je kresby, 
koláže, malby, keramika, batiky a 
další nejrůznější výtvarné techniky, 
jež dané téma podtrhují a zdůraz-
ní. „Děti různého věku pohlížejí na 
určité skutečnosti jinak. Jejich zpo-
čátku naivní pohled se postupem 
času mění, dospívá a zraje. Nabývá 
hloubku a netušené možnosti jejich 
vlastní budoucnosti,“ řekla závěrem 
Zuzana Lanzendörferová. Výstava 
potrvá do 3. března.         (rs)

Tomáš Erbes 7.B, Denisa Volná 
a Pavlína Zahradníková 7.C.
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Kácení dřevin rostoucích mimo les
Co je dřevina rostoucí mimo les?

Dle ust. § 3 odst. 1 písm. g) zákona o 
ochraně přírody a krajiny je dřevina ros-
toucí mimo les (dále jen „dřevina“) strom 
či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách 
ve volné krajině i v sídelních útvarech na 
pozemcích mimo lesní půdní fond.
Kdy je třeba povolení ke kácení dřevin?

Dřeviny jsou chráněny před ničením a 
poškozováním. Péče o dřeviny, zejména 
jejich ošetřování a udržování, je povinností 
vlastníků (§ 7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny). Ke kácení dřevin je nezbyt-
né povolení orgánu ochrany přírody, není-li 
dále uvedeno jinak. Povolení lze vydat ze 
závažných důvodů po vyhodnocení funkční-
ho a estetického významu dřevin (§ 8 odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny).
Kdy není třeba povolení?

Povolení ke kácení dřevin není třeba na 
pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzic-
kých osob, jestliže pozemky užívají a jde-li 
o stromy se stanovenou velikostí – o obvo-
du kmene do 80 cm měřeného ve výši 130 
cm nad zemí a plochy keřů do 40 m2, (§ 8 
odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny 
a § 8 odst. 3 prováděcí vyhlášky).

Povolení není třeba ke kácení dřevin z 
důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy 
porostů nebo při provádění výchovné probír-
ky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při 
výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. 
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno 
písemně nejméně 15 dnů předem orgánu 
ochrany přírody, který je může pozasta-
vit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje 
požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsa-
hu zvláštního oprávnění (§ 8 odst. 2 zákona 
o ochraně přírody a krajiny).

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li 
jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen 
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného 
rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek prove-
de kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody 
do 15 dnů od provedení kácení (§ 8 odst. 4 
zákona o ochraně přírody a krajiny).
Oznámení musí obsahovat následující údaje: 
• jméno a adresu oznamovatele (vlastníka), 
• doložení vlastnického či nájemního vzta-
hu žadatele k pozemkům a dřevinám, 
• specifikaci dřevin, zejména jejich druh, 
počet, velikost plochy keřů,
• situační zákres, 
• udání obvodu kmene stromu měřeného 
ve výšce 130 cm nad zemí, 
• zdůvodnění oznámeného kácení. 

Pokud není oznámení úplné nebo není 
pravdivé, může se jednat o nepovolené 
kácení s příslušnými sankcemi dle záko-
na o ochraně přírody a krajiny.
Co musí obsahovat žádost o povolení 
ke kácení dřevin (dále jen „žádost“) a 
kdo je oprávněn žádat?

Žádat o povolení ke kácení dřevin 
může pouze vlastník nebo nájemce s 
písemným souhlasem vlastníka. 

Náležitosti žádosti (dle § 8 odst. 3 pro-
váděcí vyhlášky) jsou: 
• jméno a adresa vlastníka (všech spo-
luvlastníků), 
• druh a počet dřevin, velikost plochy keřů,
• obvod kmene měřený ve výši 130 cm 
nad zemí, u keřů plocha v m2, 
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• doložení vlastnického vztahu výpisem z 
katastru nemovitostí ne starší šesti měsí-
ců (nájemce doloží ještě nájemní smlouvu 
a písemný souhlas vlastníka), 
• nákres dřevin do snímku pozemkové mapy,
• vyhodnocení funkčního a estetického 
významu dřevin (dle § 8 odst. 1 zákona o 
ochraně přírody a krajiny).
Formulář žádosti je k dispozici:
• na odboru životního prostředí a země-
dělství (dále jen „odbor ŽPaZ“), v budově 
na ul. Palackého čp. 115, Frýdek-Místek, 
kancelář č. 422,
• na recepci budovy na ul. Palackého čp. 
115, Frýdek-Místek,
• na recepci budovy na ul. Radniční čp. 
1148, Frýdek-Místek, 
• ke stažení z internetových stránek měs-
ta na adrese www.frydekmistek.cz
• na požádání lze zaslat i mailem či faxem.

Povolit skácet strom lze jen ze závaž-
ných důvodů (§ 8 odst. 1 zákona o ochra-
ně přírody a krajiny), proto je nutno žádost 
náležitě zdůvodnit. Zdůvodnění žádosti je 
proto nutno věnovat náležitou pozornost. 
Orgán ochrany přírody nemůže posuzovat 
ty důvody, které nejsou uvedeny v žádosti. 
Pokud žadatel v žádosti uvádí stínění nad 
míru přiměřenou poměrům s vlivem na 
podmínky bydlení, je nutno doložit hygie-
nický posudek; pokud žadatel žádá ská-
cení z důvodů narušení statiky budovy, je 
nutno doložit statický posudek apod.
Kam se žádost podává?

Žádost vyřizuje vždy místně příslušný 
obecní úřad, který je dle ust. § 76 odst. 
1 písm. a) zákona o ochraně přírody a 
krajiny orgánem ochrany přírody ve věci 
povolování kácení dřevin. 

Městský úřad Frýdek-Místek, odbor 
ŽPaZ, je věcně a místně příslušným orgá-
nem ochrany přírody na těchto katastrálních 
územích: Frýdek, Místek, Skalice u Frýdku-
-Místku, Lískovec u Frýdku-Místku, Panské 
Nové Dvory, Lysůvky, Chlebovice.
Žádost může být podána osobně (na poda-
telnu) nebo doručena poštou na adresu:

Městský úřad Frýdek-Místek
Odbor životního prostředí a zemědělství
Palackého 115
738 01 Frýdek-Místek

Jaký je postup při povolování?
Dnem podání žádosti je zahájeno správ-

ní řízení ve věci povolení kácení dřevin. 
Není-li žádost úplná a neposkytuje-li dosta-
tečný přehled o věci, orgán ochrany přírody 
vyzve žadatele k doplnění žádosti a řízení 
ve věci přeruší. Po dobu přerušení řízení 
lhůty podle správního řádu neběží (§ 19 
odst. 3 a § 29 odst. 1 a 5 správního řádu).

Po doplnění žádosti orgán ochrany 
přírody pokračuje v řízení. Orgán ochra-
ny přírody zpravidla rozhodne na základě 
místního šetření spojeného s ohledáním 
na místě. Žadatel (vlastník, všichni spo-
luvlastníci) má právo se tohoto ohledání 
zúčastnit (§ 20 odst. 1 správního řádu). Z 
místního šetření je pořízen protokol.

Povolení ke skácení se vydá jen ze 
závažných důvodů (§ 8 odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny). Důvodem 
k vydání povolení není například stínění, 
padání listí, ucpávání okapů apod.

Orgán ochrany přírody rozhodne do 60 

dnů, ve zvláště složitých případech do 90 
dnů, od zahájení řízení (§ 83 odst. 3 záko-
na o ochraně přírody a krajiny). Kácení lze 
provést až po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, a to v době vegetačního klidu 
– tj. od 1. října do 31. března.
Co je náhradní výsadba za dřevinu, 
kterou bylo povoleno skácet?

Orgán ochrany přírody může v roz-
hodnutí o povolení kácení dřevin uložit 
náhradní výsadbu ke kompenzaci eko-
logické újmy vzniklé pokácením dře-
vin. Současně může uložit následnou 
péči o vysazené dřeviny po nezbytnou 
dobu, nejvýše však na dobu pěti let (§ 
9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny).

Náhradní výsadba je splněna převze-
tím vysazených dřevin orgánem ochrany 
přírody v poslední třetině měsíce června 
běžného roku (ČSN 18 916 Výsadby rost-
lin, odst. 5.2).
Jaký je možný opravný prostředek?

Proti rozhodnutí orgánu ochrany příro-
dy lze v souladu s ustanovením §§ 53 a 
54 správního řádu podat odvolání do 15 
dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úřadu Moravskoslezského kraje se síd-
lem v Ostravě, odboru životního prostře-
dí a zemědělství, podáním učiněným u 
Městského úřadu Frýdek-Místek, odboru 
životního prostředí a zemědělství, adre-
sa pro doručování Palackého 115, 738 
01 Frýdek-Místek. Odvolání se podává 
písemně nebo ústně do protokolu. 
Kde získáte bližší informace?

Bližší informace poskytnou:
• Městský úřad Frýdek-Místek, odbor životní-
ho prostředí a zemědělství, Palackého 115, 
Frýdek-Místek, tel.: 558 609 480, fax: 558 
609 697, e-mail: zivotni@frydekmistek.cz
• každý obecní úřad
• každý obecní úřad obce s rozšířenou působností
• každý krajský úřad
• Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 
1442/65, 100 00 Praha, telefon: +420 267121111, 
fax:+420 267310308, e-mail: info@env.cz 

Výjimky ze zákona o lesích
č. 289/1995 Sb.

1) Výjimka ze zákazu provádět mýtní 
úmyslnou těžbu v lesních porostech 
mladších než 80 let

a) žádá vlastník lesního pozemku po doho-
dě se svým odborným lesním hospodářem,

b) lze využít tiskopisu „Žádost o povo-
lení těžby dříví“, který obdrží buď přímo od 
odborného lesního hospodáře nebo na 
odboru životního prostředí a zemědělství 
Městského úřadu Frýdek-Místek, Palacké-
ho 115, 738 22 Frýdek-Místek, kanc. 431,

c) v žádosti musí být uvedeny údaje o les-
ním pozemku, jehož se výjimka bude týkat 
(číslo parcely, katastrální území), výše požado-
vané těžby v m3 , důvod a vyjádření odborného 
lesního hospodáře k požadované těžbě,

d) vyplněnou žádost lze zaslat poštou 
nebo podat osobně na podatelně Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek, Palackého 
115, 738 22 Frýdek-Místek,

e) požadovanou těžbu lze provést až 
po nabytí právní moci rozhodnutí vydané-
ho odborem životního prostředí a země-
dělství Městského úřadu Frýdek-Místek,

f) žádost bude vyřízena do 30 dnů (ve 
složitých případech do 60 dnů) od jejího 
podání, bez správního poplatku.
2) Povolení změny závazného ustano-
vení maximální celkové výše těžeb v 
lesní hospodářské osnově

a) žádá vlastník lesního pozemku po doho-
dě se svým odborným lesním hospodářem,

b) lze využít tiskopisu „Žádost o povo-
lení těžby dříví“, který obdrží buď přímo 
od odborného lesního hospodáře nebo 
na odboru životního prostředí a země-
dělství Městského úřadu Frýdek-Místek, 
Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek, 
kanc. 431,

c) v žádosti musí být uvedeny údaje o 
lesním pozemku, jehož se změna bude 
týkat (číslo parcely, katastrální území), 
výše požadované těžby v m3, důvod a 
vyjádření odborného lesního hospodáře k 
požadované těžbě,

d) vyplněnou žádost lze zaslat poštou 
nebo podat osobně na podatelně Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek, Palackého 
115, 738 22 Frýdek-Místek,

e) požadovanou těžbu lze provést až 
po doručení povolení vydaného odborem 
životního prostředí a zemědělství Městského 
úřadu Frýdek-Místek; na toto povolení se 
nevztahují obecné předpisy o správním 
řízení,

(pokračování na straně 6)
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(pokračování ze strany 5)
f) žádost bude vyřízena do 30 dnů (ve 

složitých případech do 60 dnů) od jejího 
podání, bez správního poplatku.
3) Výjimka ze zákonné lhůty pro zalesnění 
holiny (do 2 let od vzniku holiny) a zajiště-
ní lesní kultury (do 7 let od vzniku holiny)

a) žádá vlastník lesního pozemku po doho-
dě se svým odborným lesním hospodářem, a 
to před uplynutím zakonné lhůty

b) žádá odbor životního prostředí a zeměděl-
ství Městského úřadu Frýdek-Místek, Palacké-
ho 115, 738 22 Frýdek-Místek, kanc. 431

c) v žádosti musí být uvedeny údaje o 
lesním pozemku, jehož se výjimka bude týkat 
(číslo parcely, katastrální území, včetně plochy 
holiny nebo lesní kultury), důvod a požadova-
né prodloužení zákonné lhůty (do kdy), vyjád-
ření odborného lesního hospodáře, 

d) vyplněnou žádost lze zaslat poštou nebo 
podat osobně na podatelně Městského úřadu 
Frýdek-Místek, Palackého 115, 738 22 Frýdek-
-Místek, na povolení této výjimky se nevztahují 
obecné předpisy o správním řízení,

e) žádost bude vyřízena do 30 dnů (ve 
složitých případech do 60 dnů) od jejího 
podání, bez správního poplatku.
4) Stanovení rozsahu a způsobu zabez-
pečovacích opatření k zajištění bez-
pečnosti osob a majetku před škodami 
způsobenými zejména sesuvem půdy, 
pádem stromů nebo jejich částí z pozem-
ků určených k plnění funkcí lesa

a) žádá vlastník ohrožené nemovitosti,
b) žádá odbor životního prostředí a zeměděl-

ství Městského úřadu Frýdek-Místek, Palacké-
ho 115, 738 22 Frýdek-Místek, kanc. 431

c) v žádosti musí být uvedeny údaje o 
pozemku, na němž se ohrožená nemovitost 
nachází (číslo parcely, katastrální území), důvod 
a požadavek na rozsah zabezpečovacího opat-
ření (např. pokácení 2 ks stromů ohrožujících 
dům možným pádem); žádost musí být dolože-
na dokladem o vlastnictví ohrožené nemovitosti 
a snímkem katastrální mapy se zákresem mís-
ta, odkud nebezpečí hrozí, 

d) vyplněnou žádost s přílohami lze zaslat 
poštou nebo podat osobně na podatelně Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek, Palackého 115, 
738 22 Frýdek-Místek; zabezpečovací opatření 
lze provést až po nabytí právní moci rozhodnutí 
vydaného odborem životního prostředí a země-
dělství Městského úřadu Frýdek-Místek, 

e) žádost bude vyřízena do 30 dnů (ve 
složitých případech do 60 dnů) od jejího 
podání, bez správního poplatku.

5) Souhlas s umístěním stavby, pokud 
zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje 
lesních pozemků

a) žádá stavebník před vydáním územ-
ního rozhodnutí (popř. rozhodnutí o využi-
tí území) příslušným stavebním úřadem

b) žádá odbor životního prostředí a zeměděl-
ství Městského úřadu Frýdek-Místek, Palacké-
ho 115, 738 22 Frýdek-Místek, kanc. 415

c) k žádosti musí být doložen: 
- výpis z katastru nemovitostí
- snímek kat. mapy se zákresem umís-

tění stavby, (vyhotovený příslušným kata-
strálním úřadem)

- písemné vyjádření vlastníků lesních pozemků
- informace o těchto pozemcích (vyho-

tovená také katastrálním úřadem)
d) vyplněnou žádost s přílohami lze zaslat 

poštou nebo podat osobně na podatelně 
Městského úřadu Frýdek-Místek, Palackého 
115, 738 22 Frýdek-Místek; žádost bude vyří-
zena do 30 dnů (ve složitých případech do 60 
dnů) od jejího podání, bez správního poplatku. 
Tiskopis žádosti můžete obdržet v kanc. č. 415 

Odbor životního prostředí a zemědělství se stará i o lesy
nebo na webových stránkách města.

6) Souhlas s návrhem územního rozhod-
nutí, pokud záměrem staveb je jejich umístění 
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

Je vždy nutné žádat orgán st. správy 
lesů před vydáním ÚR příslušným staveb-
ním úřadem.

a) žádá stavebník před vydáním územního 
rozhodnutí příslušným stavebním úřadem

b) žádá odbor životního prostředí a zeměděl-
ství Městského úřadu Frýdek-Místek, Palacké-
ho 115, 738 22 Frýdek-Místek, kanc. 415

c) k žádosti je nutné doložit:
- výpis z katastru nemovitostí 
- snímek katastrální mapy se zákresem 
umístění stavby (výpis i snímek vyhotove-
né příslušným katastrálním úřadem)
- písemné vyjádření vlastníka lesního pozemku
- vyjádření odborného lesního hospodáře
- předpokládaný rozsah záboru lesního pozemku

d) vyplněnou žádost s přílohami lze zaslat 
poštou nebo podat osobně na podatelně 
Městského úřadu Frýdek-Místek, Palackého 
115, 738 22 Frýdek-Místek; žádost bude vyří-
zena do 30 dnů (ve složitých případech do 60 
dnů) od jejího podání, bez správního poplatku. 
Tiskopis žádosti můžete obdržet v kanc. č. 415 
nebo na webových stránkách města.

Lovecké lístky
Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, 
vydává lovecké lístky pro občany s bydliš-
těm ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností, tj. na území obcí Baška, 
Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, 
Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fry-
čovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, 
Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, 
Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, 
Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, 
Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, 
Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, 
Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, 
Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 449/2001 
Sb., o myslivosti.
Druhy loveckých lístků jsou tyto:
- pro české občany
- pro žáky a posluchače odborných škol, 
na kterých je myslivost povinným vyu-
čovacím předmětem
- pro cizince
Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo:
- je starší 16 let
- složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z 
myslivosti na vysoké škole nebo je žákem, 
posluchačem nebo absolventem střední 
nebo vyšší odborné školy, na které je mysli-
vost povinným vyučovacím předmětem
- je bezúhonný, je pojištěn
Lovecký lístek pro cizince:
- zkouškou z myslivosti je „platný doklad 
opravňující k lovu“ vystavený v cizině
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měs.) 
– pokud bude požadován lov. lístek na dobu 
delší 30 dnů, u lov. lístku kratšího 30 dní lze výpis 
nahradit platným lov. lístkem ze země pobytu
- doklad o pojištění

Cizinci nemůže být vydán lov. lístek na 
dobu neurčitou!

Lovecké lístky vydané ke dni účinnos-
ti zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zůstávají v platnosti.
Správní poplatky (zákon č. 99/2004 
Sb.) pro vydání loveckých lístků:
• na jeden den 30,- Kč
• na pět dní 50,- Kč
• na 30 dní 70,- Kč
• na 6 měsíců 100,- Kč
• na 12 měsíců 150,- Kč
• na dobu neurčitou 1000,- Kč

Sazby platí pro občana ČR i cizince.
Slevy:

Studenti mají slevu 50 % na celý školní 
rok (od 1. 9. do 30. 6.), tj. 75,- Kč. 

Slevu 50 % z celkové částky mají také 
myslivečtí hospodáři, myslivecká stráž, les-
níci a myslivci z povolání – nutno předložit 
potvrzení o výkonu povolání nebo funkce.

Městský úřad Frýdek-Místek, odbor 
ŽPaZ, dle zákona č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, v platném znění je příslušným 
úřadem správního obvodu obce s rozší-
řenou působností, pro vydávání plomb k 
označování ulovené spárkaté zvěře. 

Pro vydání plomb k označování ulovené 
zvěře je dle § 27 odst. 1 vyhl. č. 244/2002 Sb. 
nutná písemná žádost uživatele honitby.

Rybářské lístky
Kdo musí mít rybářský lístek?

Rybářský lístek musí mít občan, kte-
rý chce lovit ryby a jiné vodní živočichy v 
rybářských revírech a má k tomu povolenku 
k rybolovu vydanou uživatelem rybářského 
revíru – Českým rybářským svazem.

Pro vydání rybářského lístku platí tyto 
právní předpisy:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení 

zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
Kam se obrátit se žádostí o vydání 
rybářského lístku?

Rybářské lístky vydávají obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností příslušné 
dle trvalého bydliště žadatele.

Frýdek-Místek je vymezen územím obcí:
Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dob-

ratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, 
Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavi-
ce, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, 
Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, 
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, 
Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, 
Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, 
Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyš-
ní Lhoty, Žabeň, Žermanice.

Rybářské lístky se vydávají na Měst-
ském úřadu Frýdek-Místek, odbor životní-
ho prostředí a zemědělství, ul. Palackého 
115, kanc. č. 421, tel.: 558 609 483, e-mail: 
zivotni@frydekmistek.cz.
Jaké jsou druhy rybářských lístků?
– dle věku žadatele: 

Osobám mladším 15 let může být 
vydán rybářský lístek pouze na dobu 1 
roku se souhlasem zákonného zástupce.

Ostatním občanům je možno vydat 
rybářský lístek až na 10 let. 
– dle délky trvání platnosti:

Kratší než jeden rok
Jednoroční rybářský lístek
Tříroční rybářský lístek
Na deset let
Rybářský lístek se vydává pro celé 

území České republiky.
Co je nutné předložit k vydání rybář-
ského lístku?

Pro vydání prvního rybářského lístku je 
nutné prokázat se osvědčením o získané 
kvalifikaci, tzn. vykonání zkoušky ze základ-
ních znalostí z oblasti rybářství, biologie 
ryb, právních předpisů upravujících lov ryb 
vydaných právnickou osobou pověřenou 
ministerstvem k ověřování znalostí žada-
telů pro vydání prvního rybářského lístku 
(osvědčení vydá Český rybářský svaz).

Druhý a další rybářský lístek může být 
vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybář-
ským lístkem, popř. jiným dokladem osvědču-
jícím, že již byl držitelem rybářského lístku.

Cizinci může být rybářský lístek vydán, 
prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo 
licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem.

Formulář žádosti o vydání rybářského 
lístku je možné si vyzvednout na Městském 
úřadu Frýdek-Místek, odbor životního pro-
středí a zemědělství, kancelář č. 421.

Úřední dny jsou:
pondělí a středa 8 – 17 h.
čtvrtek 13 – 15 h.
(popřípadě je možno telefonicky dohod-

nout i jiný termín – tel. č. 558 609 483)
Jaké jsou správní poplatky za výdej 
rybářského lístku?

Kratší než jeden rok 60,- Kč 
Jednoroční rybářský lístek 100,- Kč
Tříroční rybářský lístek 200,- Kč
Rybářský lístek na 10 let 500,- Kč

Postup při projednávání žádostí o 
příspěvek z fondu životního prostředí
Kdo může požádat o příspěvek z fon-
du životního prostředí?

O příspěvek z fondu životního prostře-
dí může požádat fyzická nebo právnická 
osoba s trvalým bydlištěm, sídlem nebo 
činností na území města Frýdku-Místku.
Na jaké stavby, činnosti a záměry lze 
o příspěvek požádat? 

O příspěvek lze požádat na:
a) změny způsobu vytápění rodinných domků, 
bytů a objektů určených k podnikatelské čin-
nosti z vytápění pevnými palivy na vytápění: 
- prostřednictvím centrálního zdroje tepla 
- plynem, dřevoplynem
- elektrickou energií 
- obnovitelnými zdroji energií
- propanem; 
b) zřízení čistírny odpadních vod jako 
náhradu septiku nebo žumpy; 
c) zřízení přípojky na kanalizační síť jako 
náhradu septiku či žumpy;
d) zřízení a rekonstrukce ostatních staveb 
nebo technologií výrazně zlepšujících 
životní prostředí; 
e) podporu vzdělávacích programů souvi-
sejících s životním prostředím;
f) řešení havarijních stavů na úseku život-
ního prostředí;
g) opatření k podpoře aktivit občanů, škol 
a organizací dětí a mládeže vedoucích ke 
zlepšení životního prostředí. 
Kdy se podává žádost o příspěvek z 
fondu životního prostředí?

Žádost o příspěvek se podává v průbě-
hu celého roku, nejpozději však do jedno-
ho roku od ukončení stavby. 
Čím se řídí posuzování žádostí o pří-
spěvek z fondu životního prostředí?

Posuzování žádostí se řídí Statutem fon-
du životního prostředí města Frýdku-Místku. 
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Kdo projednává žádosti o příspěvek?

Žádosti o příspěvek z fondu životního 
prostředí projednává komise životního pro-
středí, která doporučuje žádosti ke schvále-
ní Radě města Frýdku-Místku. Po projedná-
ní v radě města je schvaluje Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku, které současně 
odsouhlasí s žadateli uzavřít smlouvy o 
poskytnutí příspěvku. Příspěvek žadatel 
obdrží po podepsání smlouvy městem Frý-
dek-Místek a příjemcem příspěvku. 
Kde lze získat formulář na žádost o pří-
spěvek z fondu životního prostředí?

Formulář na žádost o příspěvek z fondu 
životního prostředí a bližší informace obdržíte 
v kanceláři č. 426, v budově Městského úřadu 
Frýdek-Místek  na ul. Palackého 115, tel. 558 
609 499, nebo na webových stránkách města.
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Jaká jsou pravidla v Aréně 6Jaká jsou pravidla v Aréně 6

Sobota 18. 2.  08:30 – 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 19. 2. 16:00 – 17:30 h veřejné bruslení
Středa 22. 2.  16:15 – 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 25. 2.  08:30 – 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 26. 2. 16:00 – 17:30 h veřejné bruslení

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – ÚNOR

pátek 17. 2. 18,30 dorost Znojmo
sobota 18. 2. 10,00 8+9.tř. Vítkovice
neděle 19. 2. 9,00 6+7.tř. Vítkovice
neděle 19. 2.    13,30 dorost Havířov
sobota   26. 2. 9,00 4+5.tř. Karviná
sobota   26. 2.     13,30 dorost Ytong Brno

HC Frýdek-Místek pořádá každé pondělí a čtvrtek v 17,00
a v sobotu v 7,15 nábor dětí do přípravky.

Mistrovská utkání HC F-M
Obavy, že se Sokol Frýdek-

-Místek bude v nadstavbové 
soutěži trápit prohrami s výše 
postavenými celky, které v 
základní části nedokázal pře-
hrát, se ukazují zatím jako liché. 
Naše hráčky dokázaly dvakrát 
vyhrát tie-breaky v Praze.

Sokol nejprve porazil 3:2 
vedoucí tým tabulky, který v 
základní části třináctkrát za 
sebou zvítězil, a ani stesky sou-
peřek na tréninkový výpadek po 
chřipkové epidemii, nemohou 
zkazit radost z výsledku: Slavia 
Praha - Frýdek Místek 2:3 (18, 
-21, -17, 13, -10) 

Bohužel před domácím pub-
likem nedokázaly sokolky na 
výhru navázat a po katastro-
fálním výkonu na smeči jedno-
značně na domácí palubovce 

V nadstavbě se sokolkám daří

SOKOL-BRNO: Doma se sokolkám nedařilo, dvakrát však uspěly v Praze.
Foto: Petr Pavelka

prohrály: Frýdek-Místek - Brno 
0:3 (-18, -16, -22) 

V Praze však dokázaly frýdec-
ko-místecké volejbalistky znovu 

uspět, a to i proti mistrovskému 
Olympu, s kterým loni hrály finá-
le: Olymp - Frýdek-Místek 2:3
(-21, 17, -15, 21, -10).       (pp)

Mladí frýdecko-místečtí 
fotbalisté ročníku 1997 doká-
zali suverénně vyhrát halový 
turnaj v Olomouci, který se 
konal v sobotu 4. února.

Sedm týmů hrálo tím nej-
spravedlivějším systémem kaž-
dý s každým, takže vítězství 
Frýdku-Místku je velmi cenné 
a zasloužené. Kluci se rozjeli v 
okresním derby s Třincem, které 
vyhráli jednoznačně 3:0 (Sko-

Mladí fotbalisté vyhráli
kan 2, Vokoun). Stejným výsled-
kem pak zdolali i Šardice (Janík, 
Konečný a Myšinský) a do tře-
tice stejným poměrem porazili 
i Synot (Janík 2 a Myšinský). 
Body ztratili pouze se Zlínem po 
výsledku 2:2 (Janík, Myšinský). 
Stejní střelci rozhodli i zápas s 
Prostějovem 2:0 a také závěreč-
né střetnutí s domácí Olomoucí 
2:0. Rostislav Janík se stal nej-
lepším hráčem turnaje.       (pp)

Leží zleva: Matěj Murín, Dominik Vojvodík.
První řada zleva: Patrik Němec, Štěpán Kmošťák, Dominik Myšinský, 
Adam Vojkovský, Pavel Konečný.
Druhá řada zleva: Ondřej Janošec, Rostislav Janík, Aleš Skokan, 
Petr Vokoun, Richard Krischke, Jan Hruška.
Trenéři Roman Vojvodík a Roman Hruška.

Další kolo Městské ligy v 
šachu konané v Domě dětí a 
mládeže Beskydskou šacho-
vou školou se neslo v prázdni-
novém duchu. Pátek 3. února 
vyšel na pololetní volno, proto 
účast byla nezvykle nízká. Na 
startu se sešlo 42 hráčů. 

Kdo si však myslí, že tím úro-
veň v nejvyšších ligách utrpěla, 
mýlí se. V extralize tentokrát zví-
tězil suverénním způsobem první 
nasazený hráč Jakub Rabatin 

Městská liga v šachu
(5,0 b.) a zaslouženě se radoval 
z 1. místa. Druhé místo obsadil 
Jarek Blahut (3,0 b.) a třetí místo 
získal Roman Pilch (3,0 b.). 

Vítězové dalších lig: Šárek 
Martin, Svoboda Matěj, Raszka 
Daniel, Vrátný Jakub, Láhnero-
vá Lenka.

Všechny příznivce šachové 
hry zveme na 11. kolo, které se 
uskuteční v pátek 17. 2. 2006 v 
Domě dětí a mládeže Frýdek-
Místek, ul. Pionýrů 752, Místek.

Vyznavači plnokontaktních 
sportovních bojů si znovu 
přijdou na své v Aréně s 
pořadovým číslem 6, která 
se otevře v hale fotbalového 
stadionu Stovky 16. února od 
19 hodin.

„Zaměřujeme se na nejtvrdší 
bojové sporty. Jsou jimi thajský 
box neboli Muay-Thai a boj bez 
pravidel Ultimate Fight. Muay-
Thai je plnokontaktím sportem, 
kde se bojuje jen vestoje. Bojov-
níci jsou chráněni suspenzorem, 
chráničem na zuby a rukavice-
mi. Jsou oděni do boxerských 
trenýrek, které musí sahat deset 
centimetrů nad koleno. Před 
bojem nastupují s rituálními 
předměty. K těm patří rituální 

čelenka Mong kon, rituální kytky 
kolem krku a rituální náramky 
Panungy. Tyto předměty chrání 
auru bojovníka a jsou talismany 
jeho klubu. Bojovník před zápa-
sem zatančí tanec Wai Kru. Po 
něm se bojuje na tři až pět kol po 
dvou až třech minutách. V zápa-
se jsou povoleny údery rukama, 
nohama, lokty a koleny do celé-
ho těla. Také se používají klinče 
a strhy a hody na zem. Zápas 
končí buď KO anebo na body,“ 
přiblížil první odvětví pořadatel 
Martin Vaňka.

Také zápasy bez pravidel 
přece jen nějaká pravidla mají. 
V tomto boji bojovníci nastupují 
s chráničem zubů, suspenzorem 
a používají se malé rukavice. Ty 

proto, kdyby bojovník udeřil do 
tvrdého místa, aby si nezranil 
prsty. Oblečení v Ultimate Fight je 
libovolné, jen nesmí mít ostré čás-
ti. „V boji jsou povoleny veškeré 
techniky úderů, páčení, lámání a 
zakázány jsou vpichy do očí, trha-
ní úst a uší,“ vysvětluje, že přece 
jen existují určité hranice, Martin 
Vaňka. Zápas trvá dvě kola po 
pěti minutách. Když neskončí KO 
nebo vzdáním soupeře, tak se 
prodlužuje na dalších pět minut 
pořád dál a dál.

Vyzbrojeni trochou teorie se 
můžete přijít podívat na nejlep-
ší bojovníky na Moravě, jak si 
poradí se svými soupeři z Prahy, 
Chomutova, Mariánských Lázní 
a Polska.        (pp)

BŠŠ vede 1. ligu
Šachisté Beskydské šachové 

školy přivítali v 9. kole na domácích 
šachovnicích Jihlavu. Frýdek-Mís-
tek vede 1. ligu východ a 1. místo 
zaručuje postup do nejprestižnější 
Extraligy. Čekal se těžký zápas, 
protože Jihlava je v klidném středu 
tabulky bez ambicí na postup a bez 
ohrožení sestupem. Po pěti hodi-
nách hry nakonec vyhráli domácí 
nad Jihlavou 5,5 : 2,5. Své partie 
vyhráli Martin Kubala, Petr Virost-
ko, Jakub Lahner, Jiří Kočiščák, 
remizovali Tomáš Dvořák, Zdeněk 
Holeksa a Vojtěch Rojíček, prohrál 
jen Stanislav Jasný.

1. liga dorostu 
1. liga dorostu – skupina východ 

– má za sebou prvních šest kol. 
Beskydská šachová škola má v 
soutěži zastoupení v „C“ týmu pod 

vedením kapitána Pavla Benča. 
Naši šachisté zatím potvrzují svou 
kvalitu a drží se na 5. místě. Výbor-
ně si zatím vedou Marek Mojžíšek, 
který dokázal pět partií vyhrát, a 
teprve osmiletý Tomáš Pavelek, 
který mnohem starší hráče za 
šachovnicí řádně „prohání“.

Vedou i extraligu
Vynikajícími výkony se zatím pre-

zentují v Extralize dorostu šachisté 
Beskydské šachové školy pod 
vedením trenéra Stanislava Jasné-
ho. V dosavadních sedmi kolech 
neokusili hořkost porážky a suve-
rénně vedou s pětibodovým násko-
kem. Do konce chybějí poslední čty-
ři utkání s nejlepšími celky z Čech 
– Praha, Klatovy, Havlíčkův Brod 
a Most. Beskydská šachová škola 
obhajuje zlaté medaile z loňského 
roku a celkem se pyšní 12 mistrov-
skými tituly z 16 ročníků. 

V sobotu 14. ledna byli 
vybrání noví členové Středis-
ka talentované mládeže sever-
ní Moravy a Slezska. Výběru 
se zúčastnilo 27 nových 
uchazečů a nechyběli ani frý-
decko-místečtí zástupci. 

„V rozšířeném výběru i pro 
rok 2006 zůstává žákyně Kate-
řina Krčová a novými členy se 

Talentovaná mládež taekwon-do
z naší Školy TaeKwon-Do ITF 
Frýdek-Místek stali žák Domi-
nik Zelenka, Kristián Tvrdík, 
dále pokračují jako loni stálí 
členové a členky žákyně Lucie 
a Denisa Morysová, žák Tomáš 
Böhm, juniorka Jana Koloničná 
a Martina Žáková, junioři Petr 
Kupčák, Marek Majerníček a 
Rostislav Pešák,“ vyjmenoval 
trenér Miroslav Sýkora. O jeho 
svěřence je zájem i ze strany 
reprezentace. Platí to o junior-
ce Kateřině Kolářové, juniorech 
Tomáši Chmelovi, Radimu 
Koziarovi, Lumíru Kunzovi, 
Filipu Gavlasovi a Stanislavu 
Chmelovi.

Nábor nových členů zejmé-
na z řad dospělých a mládeže 
se koná v únoru na 8. ZŠ 
ČSA 570 ve středy a pátky od 
18:30. Více o TaeKwon-Do ITF 
ve Frýdku-Místku na tel. 603 
710 604, 558 432 013, nebo 
tkdfm@taekwondo.cz.      (pp)
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Letošní zima s extrémní porcí 
sněhu a silnými a stálými mra-
zy přispěla na mnoha místech 
v republice k speciálním opat-
řením, které mají vést k tomu, 
aby někteří bezdomovci nenašli 
na ulici smrt. Frýdek-Místek je 
na pomoc lidem ve svízelné 
životní situaci připraven. Jed-
nou z ubytovacích možností je 
azylový dům Bethel.

Mnoho občanů tento dům v 
Bahně zná jako Přístřeší, ale od 
doby spojené s tímto názvem 
se zde mnohé změnilo. Radnice 
našla společnou řeč se Slezskou 
diakonií, a tak tento objekt znač-
ně zvýšil svůj standard. Časy, 
kdy zde nebyla ani elektřina, jsou 
nenávratně pryč. Když například v 
těchto dnech nakouknete do zdej-
šího denního centra, nejspíš uvidí-
te plnou místnost lidí, kteří sledují 
kvalitní barevnou televizi. Denní 
centrum je vytvořeno jako níz-
koprahové zařízení, kde může přijít 
každý sociálně potřebný občan, 
který může využít zdejší sociální 
zařízení, pitný režim, zakoupit si 
polévku nebo se poradit se soci-
álním pracovníkem. Budova má 
kromě denního centra prostory 
rozčleněné na ubytovnu, přístřeší 
a noclehárnu a město zde proved-
lo řadu finančně náročných úprav. 

Azylový dům Bethel je v zimě plný

AZYLOVÝ DŮM: Bethel provozuje Slezská diakonie.  Foto: Petr Pavelka

NOCLEHÁRNA: Pod mostem 
tak vlídno rozhodně není.

Foto: Petr Pavelka

„V prvním podlaží jsme postavili 
novou sprchu a sociální zaříze-
ní, dále jsme vybudovali žumpu, 
elektropřípojku a noclehárnu v 
levé části půdního prostoru. Slez-
ská diakonie zde zřídila kamerový 
systém, podlahy a přímotopy,“ 
konkretizovala poslední investice 
vedoucí odboru správy obecního 
majetku Hana Kalužová. Už v roce 
2004 ovšem město financovalo 
rekonstrukci čtyř bytů, díky čemuž 
je k dispozici celkem osm pokojů 
s vlastním sociálním zařízením a 
samostatnou kuchyňskou linkou. 
Tato část nazvaná ubytovna pro 
muže má kapacitu dvaceti lůžek. 

Noclehárna je určena pou-
ze pro muže. Původní kapacita 
šestnáct míst byla počátkem roku 
2006 navýšena na šestadvacet 
lůžek. Uživatelé zde mají mož-
nost přechodného ubytování ve 
čtyřech pokojích. Příjem na noc-
lehárnu je od 17 hodin a opustit 
ji uživatelé musí do osmé hodiny 
ranní druhého dne. Loni využilo 
služeb noclehárny 80 uživatelů a 
denního centra 155 uživatelů.

Další část azylového domu je 
přístřeší s kapacitou 16 míst. Pří-
střeší má společnou umývárnu na 
chodbě, v pokojích nejsou kuchyň-
ské linky. Jedná se o přechodné 
ubytování pro rodiny, ženy, muže 
a matky s dětmi. Služeb ubytová-
ní v přístřeší využilo v roce 2005 
celkem 49 uživatelů.

Provoz azylového domu zajišťu-

je personál azylového domu, tedy 
vedoucí, vychovatelé, vrátný, 
pečovatelka a sociální pracovnice.

Sociální pracovnice uživate-
lům pomáhá při jednání s úřa-
dy, při vyřízení dokladů, dávek 
sociální péče, podání žádosti o 
umístění do domova důchodců a 
podobně. Poskytuje poradenství 
sociálního a právního charakteru. 
Uživatelé jsou motivováni, aby si 
hledali bydlení a zaměstnání.

„Každý obyvatel azylové-
ho domu je povinen dodržovat 
domovní řád, například i udržo-
vání pořádku v osobních věcech. 
Platí zde zákaz vnášení alkoholu 
a omamných látek, zákaz být 
pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek v budově azy-
lového domu. Za porušení usta-
novení domovního řádu mohou 
být uživatelé z azylového domu 
vyloučeni. Na zajištění pořád-
ku azylový dům spolupracuje s 
městskou policií,“ uvedla starost-
ka Eva Richtrová.

Azylový dům Bethel má tedy 
čtyři stupně ubytování a každý 
z nich je cenově dostupný pro 
sociálně potřebné občany, kteří 
se ocitli bez domova a jsou v 
evidenci úřadu práce. Kapacita 
je využívána celoročně, v zim-
ním období skutečně na maxi-
mum. Podle vyjádření Slezské 
diakonie úroveň poskytovaných 
sociálních služeb odpovídá pří-
slušným standardům.       (pp)

O Křesadlo usilovalo 35 nominací

Nominovaní:
1. PhDr. Karel Bogar, vedoucí Pobeskydského klubu výtvarného umění
2. Karel Hlosta, dobrovolník Domova důchodců na ul. 28. října
3. Rudolf Horníček, předseda Svazu důchodců Frýdek-Místek
4. Pavlína Jílková, dobrovolník klubu „Nezbeda“ a Středoškolského dobr. klubu
5. Michaela Zímová, dobrovolník klubu „Nezbeda“ a Středoškolského dobr. klubu
6. Anna Rossmanithová, vedení seniorského klubu v Lidovém domě
7. Poláčková Bohumila, dobrovolník Domova důchodců na ul. 28. října
8. Jarmila Kalinová, dobrovolník Domova důchodců na ul. 28. října
9. Dominika Pečovská, dobrovolník ČČK
10. Liduše Horáková, dobrovolná pracovnice charitativní organizace ADRA
11. Ing. Jiřina Magnusková, za práci v o.s. Katolický lidový dům
12. Jakub Krupa, dobrovolník Centra Comback Sportovního klubu vozíčkářů
13. Bronislava Brixová Matušková, vedoucí o.s. Fedík, pořadatelka 
dětského festivalu FEDD
14. Miroslav Sýkora, trenér Taekwon-Do ITF 
15. Ing. Hana Olková, Radka Kulichová, vedení pěveckého sbor Smetana
16. Michaela Šebíková, dobrovolník v Ústavu soc. péče, klubu 
Nezbeda, Charitní ošetř. a peč. služ.
17. Marcela Bohatová, dobrovolník DPS u Panny Marie Frýdecké a 
v Denním centru.
18. Ivo Motyčka, dobrovolník v Denním centru sv. Josefa pro psych. nemocné. 
19. Jana Štéblová, dobrovolník v Denním centru sv. Josefa pro psych. nemocné. 
20. Erik Vojtek, dobrovolník klubu „Nezbeda“ 
21. Jana Balcárková, péče o vzhled zeleně města
22. Marie Stehlíková, předsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami 
23. Vojtěch Pustovka, dobrovolník nízkoprah. centra U-kryt a Středo-
školského dobr. klubu
24. Josef Nejezchleba, trenér atletiky TJ Slezan
25. Eva Kosturová, předsedkyní ZO NADĚJE
26. Antonín Doležal, předseda Automotoklubu invalidů
27. Boris Klvaňa, dobrovolník střediska azyl. zařízení MV ve Vyšních Lhotách. 
28. Anna Vyvialová, dobrovolník v Denním Centru pro psych. nemocné 
29. Ing. Štěpán Křístek, Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek
30. Mgr. Olga Mičulková, Podané ruce - Projekt OsA Frýdek-Místek
31. Pietrzyková Otilie, dobrovolník v Klubu seniorů Lidového domu 
32. Danuše Buriánková, vedoucí klubu důchodců ul. 1. máje, Frýdek-Místek 

Skupinová nominace:
33. Střední škola strojírenská a dopravní, pomoc Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým Škole života
34. Skautské středisko KRUH, výchova mládeže
35. Neformální divadelní skupina Heřmánek, kulturní a charitativní akce  (pp)

Poprvé ve Frýdku-Místku 
měli občané možnost nomi-
novat k ocenění z řad široké 
veřejnosti dobrovolníky, kteří 
vykonávají obecně prospěšnou 
činnost bez nároku na peněžní 
odměnu. Prestižní ocenění 
Křesadlo se rozdávalo 14. úno-
ra v zasedací síni Městského 
úřadu Frýdek-Místek za účasti 
starostky Evy Richtrové.

„Taková cena pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci, 

je určitě potřebná a jsem ráda, 
že i v našem městě se podařilo 
tuto akci zorganizovat. Mnoho-
krát už jsem se přesvědčila, že 
u nás mají lidé srdce na dlani, 
že je mnoho těch, kteří dokážou 
nezištně pomáhat a ví, co je to 
vzájemná lidská solidarita,“ řek-
la starostka Eva Richtrová.

Dnes vám ve zpravodaji při-
nášíme výčet nominovaných, 
příště vás blíže seznámíme s 
prací těch, kteří ocenění získali.

14. ledna proběhl 1. ročník 
regionální soutěže třídy E ve 
společenském tanci absolventů 
tanečních pro mládež. Pořada-
teli této soutěže byli Taneční 
škola Palas a Národní dům. 
Soutěžilo se o Novoroční ceny 
obou pořádajících organizací. 

Soutěž mladých tanečníků
„Soutěže se účastnily taneční 

školy z Havířova, Třince, Českého 
Těšína a Frýdku-Místku. Soutěž byla 
rozšířena o Krále valčíku a sólo dis-
co dance a hip hop. Úroveň soutěží-
cích byla opravdu vynikající,“ uvedl 
Josef Macura, předseda Taneční 
školy Palas. V porotě zasedli porotci 

s mezinárodní licencí ČMTO Vlasta 
Sihelníková z Orlové, Hana Kova-
lančíková z Ostravy a Mgr. Jana 
Šodková z Frýdku-Místku.

V soutěži třídy E, tj. kombinaci 4 
tanců waltz, cha-cha, polka a jive, 
obsadili první místo Pavel Cieslar 
a Michaela Sagitariová z Třince, 
druhé místo vybojoval David Král a 
Miroslava Godulová z Frýdku-Míst-
ku a na třetí místo se dostal Artur 
Sniegoň a Iva Šamajová z Třince. 
Titul Krále valčíku zůstal „doma“ a 
vybojoval jej Lukáš Haluszka a Mar-
tina Sochová. Věcné ceny soutěží-
cím věnovala Taneční škola Palas, 
která se ve spolupráci s Národním 
domem rozhodla udělat z této sou-
těže tradici. Tyto subjekty chystají na 
duben taneční festival mateřských 
školek a 6. května mezinárodní sou-
těž show dance.         (pp)

Taneční škola Palas
Reprezentant republikových a mezinárodních soutěží pořádá 

zápis do těchto tanečních:

Rekreační i soutěžní hip hop a disco dance – středa 8. března v 15 
hodin na střední zdravotnické škole ve Frýdku (nad skleníkem). Zápisné 
je 50,- Kč. Sportovní oblečení s sebou. Nutné mít s sebou rodiče.

Rekreační i soutěžní latinskoamerické a standardní tance – středa 
8. března v 17.30 na střední zdravotnické škole ve Frýdku (nad sklení-
kem). Zápisné je 50,- Kč. S sebou taneční boty, pánové kalhoty a košili 
a dámy sukni a halenku nebo body. Otevřeno pro mládež a dospělé.

Pohybová a fyzická příprava s akrobacií a základy break dance 
– úterý 7. března v 16 hodin na střední zdravotnické škole ve Frýdku 
(nad skleníkem). Zápisné je 50,- Kč. Sportovní oblečení s sebou.
Kontakty:  Josef Macura, tel: 604 503 817

 E-mail: josef_macura@volny.cz
 www.tspalas.com
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 33,75 m2

(V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2

(II.NP. - kanc.č. 34)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2

(II.NP - kanc.č. 35)
- nebytové prostory o výměře 38,91 m2

(I.NP - kanc.č.9)
- nebytové prostory o výměře 20,40 m2

(I.PP - kanc.č.81)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(IV.NP - kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

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

(V.NP - kanc. č. 506)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2  a 7,81 m2  (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)

6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP) - 3 
kanceláře+WC
7) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 165,71 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 591, ul. Národních mučedníků
6) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VI.NP)
7) Objekt čp. 606,ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP)
7) Objekt čp. 56, ul. Zámecká
- nebytový prostor o výměře 87,25 m2 (I.NP)

Rada města Frýdek-Místek na 
své 67. schůzi konané dne 17. 5. 
2005 schválila Směrnici č. 1/2005 
Rady města Frýdek-Místek o pro-
nájmu bytů ve vlastnictví města 
Frýdek-Místek. Mezi základní 
podmínky, které musí žadatel spl-
ňovat v době podání a po celou 
dobu vedení žádosti, patří: 

• žadatel nesmí mít možnost uží-
vat samostatně bytovou jednotku, 

• žadatel nesmí obývat neo-
právněně obecní byt,

• před podáním a po dobu vede-
ní žádosti nesmí mít žadatel u měs-
ta Frýdek-Místek evidovaný žádný 
dluh (např. poplatek za domovní 
odpad, pokuty, poplatek za psa, 
dluh vyplývající z užívání bytu, uby-
tovny, nebytových prostor aj.).

• žadatelé, kteří mají podanou 
žádost o byt a přitom mají závazek 
vůči městu Frýdek-Místek, museli 
tyto závazky uhradit do 31. 12. 2005.

• žadatel je povinen veškeré 

Upozornění pro žadatele 
o přidělení obecního bytu

skutečnosti v žádosti uvést prav-
divě a všechny změny v údajích 
oznámit neprodleně odboru sprá-
vy obecního majetku Městského 
úřadu Frýdek-Místek (dále jen 
odbor správy obecního majetku).

• žadatel (manžel, manželka) je 
povinen písemně potvrdit v období 
od 1. ledna do 31. března každého 
kalendářního roku, že na vyřízení 
žádosti trvá. Pokud tak neučiní 
ve stanovené lhůtě, žádost o byt 
bude z evidence vyřazena, aniž by 
žadatel byl písemně informován.

Ačkoliv veškeré dluhy měly být 
vyrovnány do 31. 12. 2005, Rada 
města Frýdek-Místek na své schů-
zi dne 6. 2. 2006 rozhodla o změ-
ně termínu k zaplacení veškerých 
závazků, a to do 31. 3. 2006. Ten-
to termín je shodný s termínem pro 
obnovení žádosti o byt, kdy každý 
žadatel má možnost, při obnovení 
žádosti, ověřit si existenci svých 
dluhů, popř. je ihned uhradit. 

Dražba

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

- domu č. p. 591 na pozemku p. č. 1404 zast. pl. a pozemku p. č. 
1404 zast. pl. o výměře 485 m2, k. ú. Frýdek (ul. Národních Mučed-
níků), Frýdek-Místek za celkovou vyvolávací cenu 1.900.000,- Kč

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

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

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

Dražba se uskuteční dne 1. 3. 2006 ve 13.00 hod v malé 
zasedací síni MěÚ Frýdek-Místek, Radniční 1148. Dražební jis-
tina je stanovena ve výši 10 % z vyvolávací ceny.
Bližší informace na odboru SOM, tel. 558 609 172, 558 609 171.

Ing. Hana Kalužová, vedoucí odboru SOM

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž nacháze-

jící se v suterénu domu č. p. 829, ul. Hlavní, k.ú. 
Místek na základě výsledku „dražby výše nájemné-
ho“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při 
pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Města Frýdek-Místek“, který byl schvá-
len Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10.2001.

Den konání „Dražby“: 1. 3. 2006
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. 

Radniční 1148 – malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 15:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č. p. 829, 

ul. Hlavní, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 17,80 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimál-

ního ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a 
činí 700,- Kč/m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 24. 2. 2006 

ve 9:00 hodin na místě samém.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická 

osoba, která nejpozději do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu na 
úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 
5.000,- Kč a která nejpozději při zápisu účastníka 
k dražbě předložila doklad o zaplacení zálohy na 
úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži 
– nebytovému prostoru, který je předmětem dražby 
(č. ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 005).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 
174 nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru 
správy obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v 
objektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zve-
řejněn na úřední desce umístěné v budově MěÚ Frý-
dek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

pronajmout nebytový prostor – garáž nacházející 
se v suterénu domu č. p. 146, ul. 17. listopadu, k.ú. 
Místek na základě výsledku „dražby výše nájemné-
ho“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při 
pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Města Frýdek-Místek“, který byl schválen 
Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 1. 3. 2006
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. 

Radniční 1148 – malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 15:30 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č. p. 146, 

ul. 17. listopadu, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimál-

ního ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a 
činí 700,- Kč/m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 24. 2. 2006 

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
ve 14:00 hodin na místě samém.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická 
osoba, která nejpozději do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu na 
úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 
5.000,- Kč a která nejpozději při zápisu účastníka 
k dražbě předložila doklad o zaplacení zálohy na 
úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži 
– nebytovému prostoru, který je předmětem dražby 
(č. ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 006).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 
174 nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru 
správy obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v 
objektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zve-
řejněn na úřední desce umístěné v budově MěÚ Frý-
dek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

Místek, parkoviště u krytého bazénu: 14. 2. - 16. 2.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 21. 2. - 23. 2.
Frýdek, parkoviště naproti zastávky Na Veselé: 
28. 2. - 2. 3.
V případě špatné dostupnosti místa z důvodu 

sněhu apod., mobilní sběrna na stanovišti umístěna 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
nebude. Informace o tom, zda je na daném místě 
mobilní sběrna umístěna, si občané mohou ověřit na 
tel. číslech: 558 623 546 nebo 558 609 489.

Provozní doba mobilní sběrny je vždy úterý, středa, 
čtvrtek od 10 h. do 18 h. (dle harmonogramu).

Společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek

Vyhlašuje výběrové řízení na místo ekonoma společnosti.

Požadujeme:
- znalost problematiky ekonomic-
kého a finančního řízení firmy
- středoškolské vzdělání ukon-
čené maturitou
- min. 3 roky praxi v oboru
- znalost podvojného účetnictví
- znalost mzdové problematiky
- samostatnost
- občanská bezúhonnost 
- znalost práce na PC 

Nabízíme:

- zaměstnání ve stabilní společnosti

- adekvátní platové ohodnocení

- možnost vzdělávání a růstu

- možnost podílet se na řízení 

společnosti

- příjemný pracovní kolektiv 

zapálených lidí

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte

do 12. 5. 2006 na adresu:
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Ing. Petr Slunský
Na Příkopě 3162
738 01 Frýdek-Místek

K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:

- kopii dokladu o dosaženém 
nejvyšším vzdělání
- výpis z evidence rejstříku trestů
- strukturovaný životopis s 
fotografií

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání je 1. 7. 2006.
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Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

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

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

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

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

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

Zpravodaj Rady
města Frýdku-Místku 

vychází 2x měsíčně 
v nákladu 25 000 ks 
a je zdarma distri-
buován do všech 

schránek ve městě.

Cena za inzerci:
33 Kč / cm2

Pro inzerci volejte 
603 249 743

Společnost Sportplex Frýdek-Místek, 
s.r.o. se rozhodla rozšířit možnosti občer-
stvení na Aquaparku Olešná. Vyzýváme 
zájemce k podání nabídky na pronájem 
stánku s občerstvením. K dispozici jsou 
následující prostory:

Občerstvovací stánek v 2. NP domku s 
toaletami o výměře cca 30 m2 s terasou a 
možností venkovního posezení. Prodejní 
místo vyžaduje stavební úpravy a investi-
ce do vnitřního vybavení. Předpokládá se 
investice ze strany nájemce.

Nabídka musí obsahovat minimálně:
• kopie živnostenského oprávnění na 

provozování činnosti
• stručný podnikatelský záměr fungování 

provozu občerstvení během hlavní sezóny 
včetně návrhu prodejního sortimentu

Výzva k podání nabídky
• nabídková cena nájemného za rok
• nabídka způsobu vytvoření dalšího 

mobilního prodejního místa vně stánku pro 
případ zvýšené návštěvnosti

• referenční list dalších provozoven 
zájemce s kontaktem na pronajímatele v 
případě nájmu provozovny

Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu 4 let. Pro zájemce je připravena pro-
hlídka místa dne 20. 2. 2006 v 10 hodin.

Termín pro podání písemných nabídek 
je do 28. 2. 2006 do 12 hodin na adrese:

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. 
Na Příkopě 3162
738 01 Frýdek-Místek
Nabídky musí být v zalepené obálce s 

označením „Nabídka na pronájem občer-
stvení“

MUDr.
Halina Plitková

zahajuje činnost
v ambulanci

praktického lékaře
tř. T. G. Masaryka č. 1121 

Frýdek-Místek
ordinační hodiny:

pondělí 7-12
úterý 7-12

středa 7-12
čtvrtek 11-16
pátek 7-12
telefon:

558 621 489
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (10.)
Společnými jmenovate-

li Heleny Salichové a Joži 
Uprky jsou malířství, grafika a 
zájem o vlastní region.

Malíře a grafika Jožu Uprku, 
bratra sochaře Františka 
Uprky, připomíná frýdecká uli-
ce J. Uprky nedaleko městské 
knihovny na ulici Jiráskově. Oba 
bratři pro svou tvorbu nacházeli 
inspiraci v motivech z rodného 

Moravského Slovácka. 
Helena Salichová, malířka, 

grafička, sběratelka lidové 
slovesnosti a spisovatelka, 
svou prací umělecky zaštíti-
la Slezsko. Zájem o folklorní 
bohatství přivedl tuto rodačku 
z Kunovic u Opavy (nar. 25. 
4. 1895) již v době I. světové 
války k rozsáhlé sběratelské 
práci, kterou chtěla zachovat 

pro budoucnost mizející ústní 
lidovou slovesnost – lido-
vé písně, bajky, pohádky, 
pověsti, vyprávění. Stejný cíl 
sledovaly ilustrace, kterými 
Salichová doprovázela své 
sbírky slezských pohádek a 
písní. Když odešla roku 1919 
do Prahy studovat na Akade-
mii výtvarných umění, sezná-
mila se s Leošem Janáčkem, 
kterého zaujalo její obsáhlé 
sběratelské dílo lidových písní. 
Vybral deset z nich a složil k 
nim klavírní doprovod. Jiné 
zhudebnili například J. Křička 
a R. Wünsch.

Od roku 1926 žila trvale v 
Polance nad Odrou. Tu vznik-
la podstatná část její literární 
i výtvarné tvorby. Zvláštní 
pozornost svého sběratelské-
ho úsilí zaměřila na lidový kroj. 
Sesbíraný materiál související 
s podobou oblečení a vyba-

vení slezských domácností 
se stal základem velké doku-
mentární práce národopisné-
ho charakteru. Helena Sali-
chová ji dokončila okolo roku 
1953. Stařenčinu loktuši, jak ji 

nazvala, doplnila kresbami a 
fotografiemi. Krátce před svou 
smrtí v roce 1975 byla jmeno-
vána zasloužilou umělkyní. 

Ulici H. Salichové najdeme v 
lokalitě Nová Osada.       (an)

ULICE HELENY SALICHOVÉ: Jedna z uliček na Nové Osadě.
Foto: Petr Pavelka

ULICE J. UPRKY: Maličká ulička pojmenovaná po umělci.
Foto: Petr Pavelka

Kronika Frýdku-Místku 
ve školních letech 1994/95 a 
1995/96 věnovala problemati-
ce školství velkou pozornost. 
Důvodů bylo hned několik. 

Na jednání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku bylo už 
14. prosince 1993 rozhodnuto o 
zrušení Základní školy na Palac-
kého ulici k 30. 6. 1995. 

Vše, co souviselo s likvidací 
„třetí ZŠ“, ovlivnilo tehdy význam-
ně život v našem městě. Rušení 
předcházela řada složitých jedná-
ní městských orgánů. Rozsáhlou 
inventarizaci majetku školy a jeho 
postupné stěhování za asistence 
městských úředníků provázely 
emoce pedagogů i žáků opouš-
tějících školu s rozšířenou výukou 
jazyků, pro snadnou dopravní 
dostupnost oblíbenou i dojíždějící-
mi žáky ze sousedních obcí. 

V únoru 1995 tu pracovalo 
pod vedením ředitele Svatopluka 

O čem psali kronikáři 
před deseti lety

Daniše 38 učitelů, dvě vychova-
telky ve dvou školních družinách 
a šest správních zaměstnanců. 
Chod školní jídelny zajišťova-
lo osm žen. Ve školním roce 
1994/95 školu navštěvovalo 564 
žáků, z toho 228 na I. stupni. 
Ve stejném roce mělo 8. ročník 
opustit asi 100 vycházejících 
žáků. U nižších ročníků se před-
pokládal přesun celých školních 
kolektivů do jazykových tříd ZŠ 
na ulici ČSA. Další žáci se stali 
žáky ZŠ na ulici Pionýrů, nebo 
se rozhodli pro školu jinou. 

Za připomenutí jistě stojí, že 
ZŠ na ulici Palackého byla svou 
historií spjata s existenčními 
počátky místeckého gymnázia. 
Oslava stého výročí vzniku čes-
kého gymnázia v Místku byla dal-
ším důvodem obsáhlých stránek 
kapitoly Školství a bude i téma-
tem pro příští stránku historie.

Anna Nováková, kronikářka

BÝVALÁ 3. ZŠ: Dnes obchodní akademie.  Foto: Petr Pavelka

Ve Státním okresním 
archivu Frýdek-Místek byla 
otevřena nová výstava 
poodkrývající jednu z nej-
zajímavějších kapitol regio-
nální historie. Téma létání je 
jistě atraktivní, vždyť člověk 
se snaží vyrovnat ptákům 
odpradávna.

Výstavu připravil ve spo-
lupráci s pracovníky archivu 
velký znalec dané proble-
matiky a sběratel František 
Pavelčík, který regionálnímu 
létání věnoval v minulosti dvě 
publikace. Prostřednictvím 
množství fotografií, map a 
dalších písemných dokumen-
tů může návštěvník nahléd-
nout do velmi pestré kroniky 
místních letišť Pod Štandlem, 
v Bahně, ve Frýdlantě nad 
Ostravicí, v Třinci a v Nebo-
rech. Seznámí se s nejvý-
raznějšími osobnostmi, které 
psaly historii zdejšího letec-
tví, jako byli například Vilém 
Krysta, Rudolf Škuta či Robert 
Roman, a může žasnout i nad 
dvojicí leteckých vynálezců 
z doby před první světovou 
válkou – bratry Žurovcovými. 
Kolik místních občanů napří-
klad ví, že lokalita pro nové 
místecké letiště byla vytipová-
na už v roce 1949? Přestože 
JZD tehdy nemělo proti využí-
vání pozemků námitky, větší 
problémy byly se soukromými 
majiteli. Po řadě složitých 
jednání bylo ale nakonec 
dosaženo dohody a v první 
polovině padesátých let se 
stalo letiště skutečností.

„Je jistě mezi veřejností 
mnoho těch, kteří mají určité 

Historie létání v okrese Frýdek-Místek

povědomí o tom, že zde byla v 
minulosti nějaká letiště, někdo 
by si možná vybavil i jména 
ve své době slavných letců či 
další podrobnosti. Troufáme 
si však tvrdit, že komplexní 
pohled, který přináší výsta-
va, dokáže uspokojit všechny 
návštěvníky. Ty zcela nein-
formované poučí, částečným 
znalcům doplní nové poznatky 

a pamětníkům dá příležitost 
znovu ve vzpomínkách prodlít 
pár okamžiků v době báječ-
ných mužů a žen na létajících 
strojích,“ prohlásil Tomáš Ada-
mec z okresního archivu. 

Výstava bude pro veřejnost 
otevřena po celý rok, v pondělí 
a ve středu od 8.00 do 17.00 
a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 
– 14.30.      (pp)

POMŮCKY LETCŮ: Pro plachtaře.  Foto: Petr Pavelka
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Výstavní síně frýdecké-
ho zámku voní exotikou a 
tajemnem. Až do 2. dubna 
můžete do Muzea Beskyd 
vyrazit za Tajemstvím pouš-
tě a pyramid. Tato výstava 
seznamuje diváka s českou 
egyptologií, zejména pak s 
pětačtyřicetiletou činností 
Českého egyptologického 
ústavu v Egyptě.

Dozvíte se například o Intiho 
pohřební komoře se sarkofá-
gem, která byla vytesána do 
skalního podloží a byla přístupná 
22 metrů hlubokou šachtou. Byly 
zde „nepravé dveře“, skrze něž 
mohl duch Intiho procházet z 
onoho světa. Asi pronásledoval 
lupiče, protože pohřební komora 
byla vykradena záhy po uložení 
těla. Osvětlen je také pojem 
grafita, degradovaný dnešními 
vandaly. Historicky však pod 
tímto pojmenováním rozumíme 
mnohé zajímavé nápisy, které 
představují neformální písemné 
svědectví své doby.

Ústav byl v Egyptě založen 
v souvislosti s českou (tehdy 
československou) účastí na 
mezinárodním záchranném 
archeologickém projektu UNE-
SCO v Núbíi vyhlášeném kvůli 
budování Vysoké přehrady u 
Asuánu. Po skončení této akce 

Tajemství pouště a pyramid

se těžiště práce ústavu v Egyptě 
přesunulo na pyramidová pole, 
na pohřebiště u Abúsíru, kde 
se českému týmu během dosa-
vadních výzkumů podařilo učinit 
významné archeologické objevy 
a získat cenné poznatky k ději-
nám staroegyptské civilizace. V 
poslední době se činnost ústavu 
rozšířila o archeologický výzkum 
Západní pouště.

Podle pořadatelů výstavy 
je Abúsír jednou z velkých a 
slavných egyptských archeo-
logických lokalit s hroby králů 
5. dynastie. Český tým zde za 
více než čtyři desítky let objevil 
a prozkoumal mnoho dosud 

neznámých památek – pyra-
mid, chrámů a hrobek. Získané 
poznatky významným způso-
bem obohatily vědomosti o 
nejstarším egyptském státu a o 
době stavitelů pyramid. Objev 
obrovských šachtových hrobů z 
Pozdní doby, mezi nimi i jedno-
ho nevyloupeného, pak přinesl 
nečekané poznatky k dějinám 
Egypta v polovině I. tisíciletí před 
Kristem.

Výstava, která potrvá až do 
dubna, je doplněna přednáš-
kami, jedna se uskuteční 21. 
února od 17 hodin na téma Sta-
roegyptské umění a abúsírská 
nekropole.        (pp)

VERNISÁŽ VÝSTAVY: Tajemství Egypta láká.  Foto: Petr Pavelka

Slavnostní večer k pří-
ležitosti 60. výročí založení 
pořádala včera v Národním 
domě Střední škola oděvní 
a obchodně podnikatelská 
Frýdek-Místek. Součástí pro-
gramu byla netradiční módní 
přehlídka. 

Modelky předváděly nabi-
tému sálu šaty, které si samy 
navrhly a ušily. „V mnoha pří-
padech byly modely výstřední 
a podle mě takřka nenositelné, 
ušité například z karet, žaluzií 
nebo cédéček. Přehlídka jako 

Oslava školy vyvrcholila 
zajímavou módní přehlídkou

taková se ale určitě musela 
líbit,“ hodnotila ji tisková mluvčí 
radnice Kateřina Piechowicz, 
která si ji nenechala ujít spolu 
se starostkou města Evou Rich-
trovou. „Je vidět, že škola svým 
studentům má co předat a že 
tady učí tým kantorů, kteří nejen 
mají spoustu nápadů, ale dokáží 
je i realizovat. A to všechno 
mnohdy ve svém volném čase,“ 
řekla Eva Richtrová, která oceni-
la vtip a úroveň přehlídky, která 
byla důstojnou oslavou výročí 
založení školy.       (pp)

Místní organizace Českého 
červeného kříže uspořádala 
tentokrát v místeckém Národ-
ním domě už 26. společenský 
večírek, kde byly předávány 
Zlaté medaile MUDr. Jana 
Jánského za 40 bezplatných 
odběrů krve a Zlaté kříže III. 
třídy za 80 bezplatných odbě-
rů krve. 

Společenský večírek nav-
štívilo asi 350 lidí všech věko-
vých kategorií, které spojo-
valo společné úsilí pomáhat 
druhým. „Za rok 2005 bylo 
v našem regionu celkem 
oceněno Českým červeným 
křížem Frýdek-Místek 500 
dárců bronzovou medailí za 
10 bezplatných odběrů krve, 
323 dárců stříbrnou medailí za 
20 bezplatných odběrů krve a 
166 dárců zlatou medailí za 
40 bezplatných odběrů krve. 
Současně byly předány 18 
dárcům Zlaté kříže III. třídy za 
80 bezplatných odběrů krve,“ 
přiblížila ředitelka Českého 
červeného kříže ve Frýdku-
-Místku Marie Machová.

„Darovat krev je skutečně 
počin, který zasluhuje oceně-
ní. Ale tito lidé to nedělají kvůli 
cenám nebo výdělku, proto si 
jich všech vážím,“ řekla sta-

Dárci krve byli oceněni na plese

Osadní výbor v Lískovci se 
rozhodl probudit zájem míst-
ních o všeobecné dění i uspo-
řádáním plesu. Šel do nejisto-
ty, s obavou z nízké účasti, ale 
nakonec měl 28. ledna „plný 
dům“. Tedy ten kulturní.

„Chtěli jsme plesem přesvědčit 
lidi, že začínáme v Lískovci něco 
dělat a že společná snaha může 
vést k fungujícím věcem,“ vysvětlil 
předseda osadního výboru Pavel 
Znišťal. Jeho moderátorskému 
umění sekundovala osvědčená 
hudební skupina Flash music, která 
mimo jiné účinkovala při volbě Miss 
1998, pravidelně hrála v Kavárně 
Radhošť a na reprezentačních ple-
sech firem, takže pro venkovskou 
zábavu znamená neokoukanou 
kvalitu. „Již po prvních minutách 
bylo jasné, že jsme zvolili správně, 

Vydařený ples osadního výboru
neboť taneční parket byl stále plný 
až do ranních hodin. Jelikož jsme 
chtěli ples co nejvíce oživit, vystou-
pil také perfektní Elvis Presley v 
podání frýdecko-místeckého Rad-
ka Zichy. Lidé z něj byli nadšeni a 
po půlhodinovém vystoupení skan-
dovali pro další písničky Krále,“ libo-
val si Pavel Znišťal, který ujišťuje, že 
příští rok se určitě uskuteční druhý 
ročník.          (pp)

PODĚKOVÁNÍ NA PLESE: Starostka Eva Richtrová  s MUDr. Bube-
níkem děkuje dárcům krve.
rostka města Eva Richtrová, 
která osobně gratulovala oce-
něným. 

Zlaté kříže III. třídy převzali: 
Buryan Eduard, Chýlek Mar-
tin, Dužík Lubomír, Formánek 
Jan, Gebel Jaromír, Glembek 
Martin, Jerdonek Šimon, Kar-
daš Rostislav, Kupčák Dušan, 
Lepík Roman, Nevelos Juli-
us, Pavlovič Kamil, Paťava 
Rudolf, Slípek Václav, Smolík 
Vlastimil, Trefný Leoš, Žiška 
Tomáš, Žídek Jaromír. 

Zbytek večera patřil hudbě, 
tanci a zábavě a byl nejen 

propagací dárcovství krve, 
ale i připomenutím záslužné 
činnosti Českého červeného 
kříže. „V našem městě máme 
dvě odběrová místa. Všichni 
potenciální zájemci musejí 
splnit řadu kritérií. Ne každý 
se tedy může stát dárcem. 
Zajímavé je, že mezi nimi pře-
važují muži. U nás ve Frýdku-
-Místku můžeme mluvit o rela-
tivně uspokojivém množství 
dárců. Přesto bychom chtěli 
oslovit další mladé lidi a věří-
me, že se nám to podaří,“ řek-
la nám Marie Machová.    (pp)

Poděkování firmám: TS 
a.s., Frýdecká skládka, 
Město Frýdek-Místek, BIC, 
Distep, Peva-plast, ABM, 
Velkosklad Mokas, Firo 
tour, WebovéStudio.cz, Jon-
sered-zahradní technika Lís-
kovec, Restaurace u Hájku.
Více fotografií z plesu na 

www.liskovec.cz

BOŽSKÝ ELVIS: Zpestření plesu.  Foto: Pavel Znišťal
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

15. února v 19.00 h.
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY /USA, SRN/
Cameron Diazová, Toni Colletteová, 

Shirley MacLaineová v komedii o dvou 
sestrách s naprosto rozdílnými povahami.

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

21. února v 19.00 hodin - frýdecký zámek
ESTER TRIO

Tamara Polakovičová - housle, Dominika Hoš-
ková - violoncello, Ester Godovská - klavír

Program: J. A. Komenský, Miloš Štěd-
roň, Manuel de Falla, Astor Piazzolla

Soubor byl založen počátkem roku 
2004 a tvoří jej významné interpretky sou-
časnosti, které se vedle sólistických akti-
vit věnují i komorní hře v klavírním triu.
Předplatitelé zámeckých koncertů 2005/2006
23. února v 19.00 hodin - Kino Petra Bezruče

Rangers Tour 2006
„…Nejde zapomenout“
Skupina Rangers připravila koncertní turné 

jako vzpomínku na nedávno tragicky zesnulé-
ho zpěváka Milana Dufka. V novém složení 
v čele s Janem Vančurou představí nový 
koncertní program, který se vrací k typickému 
vokálnímu projevu z nejslavnější éry skupiny. 

Jako hosté vystoupí: Jan Vyčítal, Wabi 
Daněk, Věra Martinová a další.
25. února ve 20.00 hodin - Národní dům

REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ PLES

Kurzovní činnost ÚNOR 2006
Kondiční posilování
Lekce jsou zaměřeny na zpevňování a 

formování svalových skupin.
K cvičení se používají míče overbally, 
gumy, činky atd.
Zacvičit si můžete 2x týdně každé pondělí 
a čtvrtek od 18.00 do 19.30 hodin.
Kurzovné na 15 lekcí (po nebo čt) je 600 Kč.
Kurzovné na 30 lekcí (po + čt) je 900 Kč.
Zahájení: pondělí 27. 2. 2006 v 18.00 h.

           čtvrtek 2. 3. 2006 v 18.00 h.
Platba kurzu v den zahájení hodinu 

před začátkem.
Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 20. 2. 2006.
Informace na tel. čísle 558 438 083 

Kateřina Kubalová.
Zdravotní cvičení pro ženy

Je určeno ženám všech věkových kategorií.
Lekce jsou zaměřeny na protažení a 

posílení všech svalových partií.
K cvičení se používají míče overbally a gumy.
Cvičení probíhá pod vedením zdravotní sest-
ry každou středu od 18.00 do 19.00 hodin.

Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národní-
ho domu.

Informace na tel. čísle 558 438 083 
Kateřina Kubalová.

STÁLÉ EXPOZICE:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 

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

tuje nyní na 800 sbírkových předmětů, 
dokumentujících tradiční zemědělství, 
řemesla, obchod, železářství a další.

Řada originálních přístrojů, hracích skří-
ní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd, je 
vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 
různých zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových položek. 
K nejcennějším exponátům patří zkameněli-
na druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
19. února v 15.00 hodin 
Divadelní soubor „KAMARÁDI“ 

JARO S KAMARÁDY
Veselé jarní pohádky. 
23. února v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Milan Calábek
FAUST
Pro předplatitele FMC
24. února v 19.00 hodin 
Studio Dva Praha
Edward Albee
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ
Čtyři postavy hrají během noci kruté hry, 

ve kterých se probírají ta nejsoukromější 
témata a odkrývají se utajované komplexy.

Hrají: Hana Maciuchová, Ladislav Frej, 
Simona Postlerová a Jiří Dvořák

Režie: Petr Novotný
Předplatitelská skupina A
26. února v 15.00 hodin 
Divadlo „OBLÁZEK“ Ostrava
OBUŠKU Z PYLE VEN
Loutkové pohádky bratří Grimmů.
FILMOVÝ KLUB 
20. února v 19.00 h.
THX 1138 /1971-USA/
Režie: George Lucas
Antiutopická scifi z blízké budoucnosti o 

sterilní, superkontrolované a tupé konzum-
ní společnosti zfetované potřebou čistoty.

Mládeži do 12 let nevhodný, 88 min 
21. února v 19.00 h.
U KONCE S DECHEM /1959-Francie/
Režie: Jean Luc-Godard
Jean Paul Belmondo, Jean Sebergová 

v příběhu o lásce a zradě, ale také o úna-
vě z nicnedělání.

Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min
27. února v 19.00 h.
THE COMMTMENTS /1991-Irsko,VB,USA/
Režie: Alan Parker
O vzniku a vzestupu nezvyklé hudební 

soulové skupiny v Irsku.
Mládeži do 12 let nevhodný, 115 min
28. února v 19.00 h.
NA VÝCHOD OD RÁJE /1955-USA/
Režie: Elia Kazan
Kultovní film na motivy stejnojmenného 

Steinbeckova románu – v hl. roli James 
Dean, Richard Davalos.

Mládeži do 12 let nevhodný, 80 min
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
24. února v 10.00 hod
BROUČKOVA RODINA 1 /ČR/
Pásmo oblíbených Broučků, ve kterém 

neschází také snímky Krtek a buldozer, 
Krtek a raketa.

Mládeži přístupný, 65 min
24. února v 13.30 h.
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁ-

DU /USA,VB/
Dobrodružství chlapce v továrně na 

čokoládu. Film je uváděn v českém znění!!
Mládeži přístupný, 110 min

Mládeži přístupný, 120 min
16. až 22. února v 17.00 h.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI /ČR/
Rodinná komedie Marie Poledňákové 

opět představuje rodinu horolezce Luboše, 
baletky Anny a jejich nyní už dvou dětí.

V hl. rolích: M. Etzler, I. Timková, Jiří 
Mádl, Eva Holubová a další.

Mládeži přístupný, 110 min
16. až 19. února v 19.00 h.
PANIC JE NA NIC /ČR/
Letní komedie plná teenagerského 

humoru a hlášek „Aneb jak si užít“ o trojici 
šestnáctiletých kamarádů z Prahy.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min
24. a 26. února v 19.00 h.
HOOLIGANS /USA, VB/
Elijah Wood rozšiřuje řady fotbalových 

násilníků. Pohled do zvráceného prostře-
dí anglických fotbalových „fanoušků“.

Mládeži do 15 let nevhodný, 109 min
27. února až 1. března v 19.00 h.
DOMINO /USA, Francie/
Keira Knightleyová, Mickey Rourke, Edgar 

Ramírez v akčním thrilleru Tonyho Scotta.
Mládeži nepřístupný, 125 min

13. - 17. února - Prázdniny, dopolední pro-
voz od 8:00 do 13:00 hodin ( hry, soutěže, 
oslava Valentýna, výlet, spaní v klubovně)
20. - 23. února - Příprava na karneval - 
výzdoba klubovny + výroba masek (bláz-
nivé paruky)
24. února - „Parukový bál“ (hodnocení 
nejlepší paruky, soutěže, tanec, tombola)
Od 27. února tvoříme pro výlohu knih-
kupectví Jakub

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními 
obrazy slezské šlechty, zámecké interié-
ry instalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. 
Barbory a další zámecké zajímavosti.

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple Sv. Bar-

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

Expozice je obohacena o sochy Nej-
světějšího Srdce Pána Ježíše a Neposk-
vrněného Srdce Panny Marie, které byly 
přestěhovány z poutního kostela Navští-
vení Panny Marie – Baziliky minor.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a záro-

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

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

frýdeckého rodáka, který byl a je světově 
uznávaným básníkem a překladatelem. (po-
pá 8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

VÝSTAVY:
BOTY, BOTKY, BOTIČKY
Lidé nosí obuv odnepaměti. Z nutnosti, 

ale i pro parádu, ve všední dny i ve svátky, v 
radosti i ve smutku. Aniž si to uvědomujeme, 
obuv je fantastickým zdrojem informací.

Výstava sleduje vývoj obouvání od nej-
starších dějin až po současnost. Unikátní je 
kolekce různých typů obuvi několika konti-
nentů světa. K velmi atraktivním exponátům 
patří soubor obuvi vyrobené ve firmě Baťa v 
letech 1894-1945. Průřez baťovskou produk-
cí dává návštěvníkům příležitost nahlédnout 
do historie snad nejslavnější české firmy.

Potrvá do 26. března 2006.
EGYPT – TAJEMSTVÍ POUŠTĚ 

A PYRAMID
Fotografická výstava seznámí návštěv-

níka s pětačtyřicetiletou činností Českého 
egyptologického ústavu Filosofické fakul-
ty Karlovy university v Praze.

Výstava je doplněna přednáškami prof. 
PhDr. Miroslava Vernera, DrSc. (7. 2.) a 
Mgr. Hany Benešovské (21. 2.).

Potrvá do 2. dubna 2006.
NAHLÉDNUTÍ DO NPR MIONŠI
s fotografiemi Aleše Milerského
Rezervace Mionši bývá často nazývána 

pralesem, ve skutečnosti jím však není. Do 
jeho vývoje totiž zasahoval svým konáním 
člověk. Důkazem toho jsou polany (loučky 
vzniklé žďařením a výpasem lesa), stejně 
jako bizarně křivolaké a pokroucené kme-
ny a polorozpadlé pařezy (důsledek toula-
vých sečí). I přes patrný vliv lidské činnosti 
se zde zachovaly původní lesní porosty. 
Cílem výstavy je přiblížit tento fragment 
přírody v kulturní krajině. Atmosféru lesa 
navozují fotografie Aleše Milerského.

Součástí výstavy je soutěž a promítání 
filmů s přírodovědnou tématikou.

Potrvá do 9. dubna 2006.
PROGRAMY, KONCERTY
21. února v 17,00 hodin - zámecký klub
STAROEGYPTSKÉ UMĚNÍ A 

ABÚSÍRSKÁ NEKROPOLE 
Přednáška Mgr. Hany Benešovské



Programová nabídka 14 Únor 2006

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

Spojeno s prohlídkou výstavy „Egypt 
– tajemství pouště a pyramid

21. února v 19,00 hodin - Rytířský sál 
frýdeckého zámku

Čtvrtý zámecký koncert
ESTER TRIO
Tamara Polakovičová – housle
Dominika Hošková – violoncello
Ester Godovská – klavír
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-

VĚDNÁ SPOLEČNOST
16. února v 17,00 hodin - přednáškový 

sál v Zeleném domě
ZMIZELÁ PODOBA FRÝDECKÝCH ULIC II.

Proměny Zámeckého náměstí, Masaryko-
vy třídy, ulice Bruzovská, Revoluční, Na Aleji, 
Nádražní a dalších v různých historických 
obdobích. Doplněno video a data projekcí.

23. února v 17,00 hodin – přednáškový 
sál v Zeleném domě
ŽIDOVSKÉ TOVÁRNY A FIRMY VE 
FRÝDKU-MÍSTKU

Historie židovských firem na území 
města, dochované tovární budovy, bytové 
domy a vily. Přednáška doplněná video a 
data projekcí.

19. února
Výroční schůze Českého rybářského svazu

24. února
Společenský ples Čtyřletého a osmi-

letého gymnázia ve Frýdku-Místku.

!!! POZOR ZMĚNA !!!
Scházíme se ve čtvrtek v době

od 9:00 – 12:00 hodin.
16. února - Maňásková pohádka
23. února - Malování na sklo

V době od 9:30 do 10:00 hodin se 
koná cvičení maminek s dětmi.

Bližší informace na tel. čísle 558 434 
961, nebo v KM Krteček.

Z provozních důvodů je KM Krteček až 
do odvolání otevřen pouze ve čtvrtek.

KLUB MAMINEK KRTEČEK

15. února - HIP-HOP PÁRTY
PRÁZDNINOVĚ NALADĚNI HOOLA, LOWA&SPECIAL GUEST DJs
16. února - LORD BISHOP (USA)
FUNKY LEGENDA Z NEW YORKU A HVĚZDA COLOURS OF OSTRAVA VE STOUNU!!!
17. února - WHIZZ no.9
OLI, SMARIO (MKTBROS), PICKFLICK (PICKFLICK.NET), DANCHEZ, MOODRIZ, 
MISCHA (YUPISASHIDJS/PHA)
18. února - LENKA DUSILOVÁ
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH ZPĚVAČEK, MEZI SVĚTY TOUR 2006
20. února - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA 
24. února - LES BABACOOLS (SPA) + SULTAN SOLIMAN
ŠPIČKA SVĚTOVÉ LATINO, REAGGE A SKA SCÉNY ZE ŠPANĚLSKA POPRVÉ VE 
STOUNU!!! WWW.BABACOOLS.COM
SUPPORT:SULTAN SOLIMAN
25. února - ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A NAŠLAPANÝ ROCK&POP 
27. února - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NEJEN BUDOVATELSKÉ HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 

20. února v 10.00 h.
Maňásková pohádka
21. února v 16.00 h.
Karneval Broučků 
Jídelna obchodní akademie.
Tanec, pohádka, soutěže, odměny, 

občerstvení.
Vstupné 30 Kč dospělí, děti zdarma. 
23. února v 10.00 h.
Šátky Vatanay
Praktické ukázky vázání šátku a 

nošení dětí v šátku.
24. února 
Výtvarka s Hankou

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

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

Vyrobíme si keramické ozdoby do 
pokojíčku z rychleschnoucí hlíny.

27. února v 10.00 h.
Maňásková pohádka
Hledáme maminku, která by vedla 

cvičení pro těhotné.
Připravujeme dopolední kurzy 

angličtiny pro maminky!
Vždy v úterý v 9.15 h. začátečníci, v 

10.30 h. mírně pokročilý.
Každou středu cvičení s dětmi.
Každý čtvrtek zpívánky.

15. února
MASOPUSTNÍ VESELICE
Ve středu si společně užijeme maso-

pustních svátků. Dopoledne si vyrobíme 
masky pro slavnostní rej maškar a pak na 
vás čekají souboje s nejvyššími maškarami 
a potom nasmažíme hromadu koblih.

- cena: 25,- Kč
- informace a přihlášky: Ivana Sošková, 

558 434 154, 731167 010, kaluz@ddmfm.cz
- DDM FM, Pionýrů 752, 9:00 - 14:30 h
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00, 11:00 

– 13:00, 13:00 – 15:00 hodin
16. února
CELODENNÍ VÝLET DO FRÝDLAN-

TU NAD OSTRAVICÍ
- návštěva relax centra
- cena: 90,- Kč
- informace a přihlášky: Alena Fabíko-

vá, 558 434 154, 732 383 131, technika@
ddmfm.cz

- 8:00 – 16:00 hodin
17. února
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po internetu 
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00-11:00, 11:00-13:00 h

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

Státní okresní archiv F-M
Historie létání v okrese Frýdek-Místek

V pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 
a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 – 14.30.

HIP HOP
Pro volný čas a zábavu. Pro ty, kteří se 

chtějí naučit skvělé taneční vazby a bavit 
se tancem. Kurz bude probíhat každé úte-
rý od 15 do 16 hodin. 

TANEČNÍ DISCO DANCE
Pro volný čas a zábavu. Pro všechny 

věkové kategorie. Kurz bude probíhat 
každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. 

Kurzovné na 10 lekcí je 400 Kč. Zahá-
jení: úterý 30. 3. 2006. Platba kurzů v den 
zahájení hodinu před začátkem. Přihláš-
ky obdržíte ve vrátnici Národního domu a 
odevzdejte nejpozději 24. 3. 2006. 

kurzy Národního domu

ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA V MUZEU BESKYD: Chcete-li se něco dozvědět o tajemství 
Egypta, pyramid a pouště, máte až do dubna příležitost ve výstavních prostorách frý-
deckého zámku.               Foto: Petr Pavelka

Kresby a sochy studentky Ostrav-
ské univerzity Zuzany Čadové. 

- mutace, vyhrocené situace, vtípky, 
metaforující reakce na všední život.

Na výstavě představuje soubor kre-
seb z let 2004 až 2005, kde se střetává 
obyčejný život s absurdnem. Tématicky 
se sochy shodují s kresbami, kresby 
se stávají výchozím materiálem v jejich 
realizaci.

Námětem pro závěsné sochy se staly 
ryby, původní představa byla zpracovat 
celé akvárium. Divák by vešel do akvária 
plného divných tvorů a rostlinek. 

Výstava potrvá do 11. 3. 2006.

GALERIE POD SVÍCNEM
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