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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zasedání Zastupitelstva města Frýdku-

-Místku 7. března 2005 rozhodovalo 
mimo jiné také o neinvestičních dotacích 
z fondu propagace a reprezentace měs-
ta. Se svými žádostmi o finanční podporu 
uspěly především ty subjekty, které 
uspořádají mezinárodní nebo celostátní 
akce v našem městě. Finanční podporu 
tak získá Integrovaná škola Lískovecká 
na 9. ročník mezinárodní soutěže ve 
svařování o „Zlatý pohár Linde“, Okres-
ní rada Asociace školních sportovních klubů na setkání mládeže 
Beskydy v Evropě – Evropa v Beskydách, Fotbal F-M na IV. ročník 
mezinárodního turnaje mladších žáků „O putovní pohár města F-M“, 
Beskydská šachová škola na 26. ročník „Turnaje šachových nadějí“, 
Národní dům F-M na celostátní setkání klubu přátel hudby, TJ Slezan 
oddíl atletiky na „Hornickou desítku“ i agentura E–Motion s.r.o. na 
uspořádání Mistrovství ČR v kulturistice mužů, fitness a body-fitness 
mužů. Již v prosinci při schvalování rozpočtu na rok 2005 byly v roz-
počtu schváleny finanční prostředky pro Handball Club F-M na čin-
nost interligové házené mužstva mužů v soutěži České a Slovenské 
republiky, peníze jsme uvolnili také pro TJ Sokol F-M na reprezentaci 
města družstva žen ve volejbalové extralize žen a Českém poháru 
žen i pro dětský folklórní soubor Ostravička na 11. Mezinárodní folk-
lórní festival 2005. Se svými žádostmi uspěli také pan Milan Kubala 
a pan Radim Běleš, reprezentanti ČR a medailoví paralympionici, SK 
IBK F-M na mezinárodní turnaj ve florbalu Czech open 2005 v Praze, 
FbC F-M na turnaj mládežnických družstev ve florbalu Nisa open v 
Liberci i ZO Českého svazu včelařů F-M na akci „Setkání včelařských 
kroužků mládeže Moravskoslezského kraje“. Celkem bylo z tohoto 
fondu rozděleno 2.320.000,- Kč.                                 Eva Richtrová

19. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku, které 
se uskutečnilo v pondělí 7. 
března, ukázalo, že současná 
opozice je naprosto lhos-
tejná k sociálním tématům. 
Indispozice místostarosty 
Petra Cvika, který musel z 
jednání odejít s „čtyřicítkou“ 
horečkou, využila mimo jiné 
k tomu, že zablokovala nein-
vestiční dotace odboru soci-
álních služeb a zdravotnictví.

Současné vedení města dispo-
nuje 21 hlasy koaličních zastupite-
lů, které tvoří těsnou nadpoloviční 
většinu. Tento počet však nebyl 
na posledním zasedání udržitel-
ný, protože místostarostu Petra 
Cvika zmáhala vysoká horečka. 
Za asistence MUDr. Adama se 
musel proto z jednání omluvit a 
byl odvezen do domácího léčení. 
Opozice poté této situace, kdy 
počet koaličních zastupitelů klesl 
pod 21, několikrát využila. Poprvé 
to bylo při projednávání Návrhu 
na uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestičních dotací z rozpočtu 

Opozice zablokovala peníze do sociální sféry
města na rok 2005 – odbor sociál-
ních služeb a zdravotnictví. Z roz-
počtu města byla již na minulém 
zasedání zastupitelstva města 
schválena částka téměř dva 
miliony korun jako neinvestiční 
dotace města pro subjekty, které 
působí v oblasti sociálních služeb 
a zdravotnictví ve Frýdku-Místku 
nebo v jiných městech, kde 
poskytují své služby občanům 
našeho města. V předloženém 
materiálu měly být již schváleny 
konkrétní smlouvy o poskytnutí již 
dříve schválených neinvestičních 
dotací. Na tyto peníze čekalo 
celkem 19 subjektů - Občanské 
sdružení ADRA, Sdružení KAFI-
RA, Podané ruce-Projekt OsA, 
Sdružení pro pomoc mentálně 
postiženým ČR ŠKOLA ŽIVOTA, 
Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, Sjed-
nocená organizaci nevidomých 
a slabozrakých České republiky, 
Oblastní spolek ČČK, Renarkon 
o.p.s., Společenství Romů na 
Moravě, MUDr. Štěpán – Urolo-
gická a klinická onkologie, Charita 

Frýdek-Místek, Charita Javorník, 
Obec Komorní Lhotka, Slezská 
diakonie – BETHEL Frýdek-Mís-
tek, Karviná, Třinec, a Armáda 
spásy v Havířově a Ostravě. 

Při hlasování o návrhu usne-
sení k tomuto bodu ani jeden z 
opozičních zastupitelů nepodpořil 
usnesení na uzavření smluv. Pro 
hlasovalo všech 19 přítomných za-
stupitelů koalice, 14 zastupitelů z 
řad opozice se zdrželo, 3 nehlaso-
vali a nepřítomni byli 4 zastupitelé. 
„Usnesení proto schváleno nebylo 
a peníze nikdo v prvním pololetí 
roku 2005 nedostane, což u ně-
kterých subjektů může znamenat 
vážné ohrožení činnosti. Pokud 
mohu hovořit za svou osobu, 
nejvíce mě mrzelo hlasování za-
stupitelů KDU-ČSL, kdy ani jeden 
tento návrh nepodpořil. Pan Mgr. 
Vojvodík, v minulém volebním ob-
dobí místostarosta, který odpovídal 
mimo jiné i za sociální a zdravotní 
oblast, musí být o prospěšnosti 
činnosti předmětných subjektů pro 
občany našeho města velmi dobře 
obeznámen. To samé mohu říci i 

Ředitel příspěvkové orga-
nizace Národní dům Frýdek-
-Místek Zdeněk Stolař se pří-
mo na zasedání zastupitelstva 
zpovídal ze zhruba milionové 
ztráty tohoto subjektu, která 
vznikla za loňský rok.

Zastupitelé se vesměs sho-

Zastupitelé řešili Národní dům

MDŽ BEZ SNĚŽENEK: Jaro se zatím prvními květy nepřipomíná, a 
tak to letos s tradiční kytičkou k Mezinárodnímu dni žen nebylo úplně 
jednoduché. „Názory na tento svátek se různí, ale je to svátek ofici-
ální a potřebný, protože ne každá žena je zároveň matkou,“ myslí si 
starostka Eva Richtrová, která byla poblahopřát k svátku seniorkám 
v Národním domě a prostřednictvím zpravodaje přeje především 
hodně zdraví i všem ostatním ženám.                Foto: Petr Pavelka

dovali v tom, že město nemůže 
donekonečna dotovat provoz 
restaurace, která v daném reži-
mu nemůže fungovat. Radikální 
názory dokonce požadovaly její 
okamžité uzavření a vypsání 
výběrového řízení na jejího pro-
vozovatele. I když ředitel Zdeněk 

Stolař upozorňoval, že poža-
dované vyrovnání ztráty není 
na vyrovnání ztráty restaurace 
a její vznik připisoval odpisům, 
které stouply o 750 tisíc korun 
díky novému vybavení Nové 
Scény Vlast, a problémům s 
DPH u příspěvkových organizací, 
město již rozhodlo o vypsání 
výběrového řízení na pronájem 
restaurace Národní dům. Pokud 
se pronajmout nepodaří, může 
dojít na sázku o dobrou whisky, 
kterou stihl na zasedání uzavřít 
s ředitelem Stolařem zastupitel 
Jan Káš. Ten je přesvědčen o 
tom, že hospodaření Národního 
domu se nemůže zlepšit, ačkoliv 
se zde značně snížil počet za-
městnanců a tím i fixní náklady. 
I Zdeněk Stolař ovšem ve své 
zprávě musel přiznat, že při 
podnikání v hostinské činnosti 
má příspěvková organizace 
jen samé nevýhody, počínaje 
těžkopádným účetnictvím a 
konče nesením podnikatelské-
ho rizika s mzdovými nástroji, 
které neodpovídá rychle se 
měnícím podmínkám tohoto 
typu podnikání.         (pp)

o ing. Adamusovi, řediteli Ústavu 
sociální péče Ostravice, a také 
o ing. Hartmannovi – jednateli 
společnosti Gaudium Frýdek-
-Místek s.r.o., který navíc působí 
spolu s paní Knödlovou z ODS 
v sociálním výboru zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje. Jsem 
přesvědčen o tom, že politika do 
řešení komunálních problémů v 

oblasti sociálních služeb a zdra-
votnictví nepatří. Bohužel jiného 
názoru jsou opoziční zastupitelé. 
Tak došlo nejen při tomto hlaso-
vání k projevu jejich politické „síly“, 
i kdyby to mělo uškodit občanům 
města Frýdek-Místek,“ řekl Mgr. 
Ivan Vrba, místostarosta města, 
zodpovědný za sociální oblast. 

(pp)     

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Místostarosta Petr Cvik ještě stihl 
vybídnout k vystoupení ředitele Národního domu Zdeňka Stolaře, brzy 
nato ovšem musel indisponován jednání opustit.   Foto: Petr Pavelka
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Hovory s občany
Tentokrát v Chlebovicích 

budou mít možnost občané 
pohovořit se zástupci města. 
17. března od 17 hodin v 
restauraci U Kozlů budou 
místním občanům okrajové 
části Frýdku-Místku k dispo-
zici starostka Eva Richtrová, 
ředitel TS a.s. i městské policie 
a vedoucí odborů. Diskutovat 
se bude o chlebovické zóně, 
výstavbě přechodu přes hlavní 
tah a dalších tématech.

Další výstavba
ve skalické části

V roce 2005 se připravují 
ve Skalici na úseku místních 
komunikací další investiční 
akce a opravy. 10 milionů ko-
run je určeno na výstavbu II. 
etapy chodníku – od školy po 
kostel, opraví se komunikace 
v části Skalice-Kamenec (200 
tisíc Kč), na odvodnění místní 
komunikace u kulturního domu 
je uvolněno půl milionu korun 
a opravy se dočká také komu-
nikace u zastávky „U Vrby“. 
V rámci běžné údržby se 
předpokládají pro místní část 
Skalice výdaje ve výši zhruba 
700 tisíc korun. Letos se bude 
projekčně připravovat také III. 
etapa výstavby chodníku a 
výstavba parkoviště u kostela. 
Náklady na zpracování těchto 
projektových dokumentací se 
odhadují na 600 tisíc.

Den otevřených dveří
Základní škola Frýdek-Mís-

tek, ul. ČSA, chystá na 31. 
března Den otevřených dveří 
u příležitosti 30. výročí jejího 
založení. Na akci s bohatým 
doprovodným programem jsou 
zváni rodiče i široká veřejnost. 
Od 9 do 16 hodin si školu 
mohou projít všichni zájemci, 
které zajímá, jak se toto školní 
zařízení změnilo. 

Žádosti o přidělení
obecního bytu

Upozorňujeme všechny 
občany, kteří mají podanou 
žádost o přidělení obecního 
bytu u Městského úřadu ve 
Frýdku-Místku, na nutnost je-
jího obnovení do 31. 3. 2005. 
Toto lze provést písemnou for-
mou (formuláře jsou k dispo-
zici na informacích v budově 
městského úřadu), případně 
osobně na odboru správy 
obecního majetku, 2. posch., 
kancelář č. 320 v úřední dny: 
pondělí a středa (od 8.00 do 
17.00), čtvrtek (od 13.00 do 
15.00). Pokud tak žadatel 
neučiní, jeho žádost bude z 
evidence vyřazena.       (pp)

Starostka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová využila rošády 
na postu generálního ředitele 
Válcoven plechu Frýdek-Mís-
tek k poděkování odstupující-
mu Stanislavu Konkolskému 
a seznámení s Přemyslem 
Kunčickým, který jej na tomto 
postu vystřídal.

„Schůzka se uskutečnila 
proto, že s takovým vstřícným 
přístupem k řešení problémů, 
jako měl Stanislav Konkolski, 
jsme se ještě nesetkali. Kdyby 
všichni přistupovali k problé-
mům podobným způsobem, 
tak máme v republice klid,“ 
nešetřila chválou na Stanislava 
Konkolského starostka. Na 
mysli přitom neměla jenom 
společnou aktivitu za záchranu 
válcovenského fotbalu, ale také 

Starostka chválila odstupujícího ředitele
řadu majetkových záležitostí, 
například otázku proslulých 
„lipinských schodů“, které byly 
svého času postaveny v Akci 
„Z“. Dělníci je chtějí nechat 
zachované, ale k jejich údržbě 
je obtížné se přihlásit, protože 
oficiálně nikomu nepatří. 

„Ani já jsem si nemyslel, že 
si za tak krátkou dobu zvyknu 
na zdejší prostředí a mentalitu. 
Vracím se domů (dalším půso-
bištěm Stanislava Konkolského 
bude Jäkl Karviná – pozn. red.), 
ale odchází se mi těžko, což je 
zvláštní,“ povzdechl si Karviňák 
Stanislav Konkolski. Jeho 
nástupce Přemysl Kunčický 
ujistil, že jeho snahou bude na 
dobré vztahy navázat. „Máme 
poměrně velkou část majetku 
s nevyjasněnými vlastnickými 

vztahy, kdy soukromé pozemky 
slouží veřejným účelům, a ty věci 
budeme chtít dát spolu s městem 

do souladu,“ ubezpečil Přemysl 
Kunčický, který přišel do Válco-
ven plechu z Nové huti.        (pp)

S ŘEDITELI VP: Starostka města Eva Richtrová přivítala na radnici 
bývalého i současného ředitele Válcoven plechu. Foto: Petr Pavelka

Krize kolem fotbalu ve 
Frýdku-Místku, která vyvrcho-
lila v první polovině loňského 
roku a hrozila zánikem stáva-
jící úrovně nejpopulárnějšího 
sportu ve městě, je definitiv-
ně zažehnána. Fotbal ve Frýd-
ku-Místku byl díky pomocné 
ruce města a společnosti 
Válcovny plechu zachráněn.

Bývalý fotbalový klub během 
prvního pololetí 2004 vykazoval 
předlužení a díky nevyjasněné-
mu hospodaření s finančními 
prostředky mu byl zastaven 
hlavní zdroj financování z po-
kladny města. Tato skutečnost 
na podzim loňského roku natolik 
paralyzovala fungování tohoto 
klubu, že hrozilo vyřazení ze 
soutěží a ztráta elitních žákov-
ských soutěží a sportovních tříd. 

„Přechodnou dobu jsem byl 
ve funkci místopředsedy nového 
fotbalového klubu, ale již jsem 
rezignoval, protože práce, kterou 
bylo zapotřebí udělat, již byla vy-
konána. Svou činnost jsem ukon-
čil, aby nehrozil případný střet 
zájmů,“ informoval na březnovém 
zasedání městského zastupitel-
stva místostarosta Petr Cvik.

„Od jara loňského roku hleda-
la společnost Válcovny plechu, 
jako majitel fotbalového areálu, 
a město, jako garant volnoča-
sových akcí dětí a mládeže a 
hlavní poskytovatel dotací, způ-
sob, jak najít možnou cestu, při 
níž by aktivita více než 400 dětí 
na špičkové úrovni mohla být 
ve Frýdku-Místku zachována,“ 
řekl personální ředitel Válcoven 
plechu Jan Rafaj.

Město i hutní podnik od té 
doby hledali možnou stabilizaci 
klubu. Po usilovných jednáních s 
likvidátorem starého fotbalového 

Fotbal ve Frýdku-Místku 
byl definitivně zachráněn 

klubu, ČMFS, hráči, trenéry a 
realizačním týmem byla uskuteč-
něna plánovaná záchrana. „Nové 
občanské sdružení, složené 
převážně z manažerů Válcoven 
plechu, odkoupilo fotbalová práva 
ke všem soutěžím v dražbě, která 
proběhla na počátku února letoš-
ního roku za účasti tří subjektů,“ 
uvedl Rafaj s tím, že poté ČMFS 
tento převod potvrdil na svém 
jednání v polovině února. 

Nový management klubu 
předložil městu návrh dalšího 
hospodaření. „Díky těmto 
krokům došlo k záchraně a 
stabilizaci fotbalových aktivit 
ve Frýdku-Místku, které mají 
dlouhou a významnou historii. 
Budoucnost fotbalu ve městě v 
tuto chvíli závisí na pokračující 
spolupráci nejenom těch sub-
jektů, které se postaraly o jeho 
záchranu, ale i získáním nových 
partnerů, kteří budou mít stejný 
cíl a vizi,“ dodal Rafaj.

Společnost Válcovny plechu 
po obtížných letech restruktura-
lizace, kdy bojovala o své přeži-
tí, se nyní opět vrátila k fotbalu. 
Stabilizovaná hutní firma léta 
klub finančně podporovala a 
byla na pozici prvního partnera. 
Kvůli svým obrovským problé-
mům ale musela hutní firma od 
sponzorování před pěti roky od-
stoupit. Od té doby se frýdecký 
fotbal potýkal s absencí hlavního 
partnera a tím i nedostatkem 
finančních prostředků. První 
družstvo mužů, které v minulosti 
hrálo i první ligu a vychovalo 
celou řadu špičkových fotbalis-
tů, loni dokonce sestoupilo do 
divize. Před zahájením letošní 
sezóny nebylo ani jisté, zda klub 
bude dostatečně zabezpečen. 

(pp)

V období, kdy si myslivci 
mohou vystřelit leda tak na liš-
ku nebo černou zvěř, uspořádal 
Okresní myslivecký spolek ve 
Frýdku-Místku, ve spolupráci 
s Odborem životního prostředí 
a zemědělství Městského úřadu 
Frýdek-Místek, přehlídku lovec-
kých trofejí za loňský rok.

V rámci okresu na 84 ho-
nitbách působí 1200 myslivců. 
Na výstavě v místecké budově 
Ministerstva zemědělství ČR se 
poslední únorový víkend sešlo 
osm medailových srnců a sedm 
jelenů. Vítěznou trofejí se stal 
„úlovek“ Petra Kasparka, jehož 
dvanáctiletý šestnácterák získal 

Myslivci se chlubili trofejemi
stříbrné ocenění a poputuje i na 
mezinárodní výstavu. „Systém 
bodování trofejí je poměrně 
složitý, rozhoduje barva, hmot-
nost, délka lodyh, počet výsad 
a spoustu dalších ukazatelů,“ 
prozradil nám Zdeněk Biolek, 
jednatel Okresního mysliveckého 
spolku ve Frýdku-Místku. Paroží 
rostou 90-120 dní a shazována 
bývají nejdřív v březnu. Pak se 
vyvíjejí nová, aby v době říje byli 
jedinci znovu v plné kráse a síle. 

Okresní myslivecký spolek 
Frýdek-Místek má nyní samozřej-
mě jiné starosti než lov. Zvěř je 
zapotřebí přikrmovat a starat se 
o ni, aby dobře prospívala. Pušku 
myslivci v současnosti vytáhnou 
leda tak na divoké prase, protože 
těch je v republice dvanáctkrát 
více než by mělo být. „Je to důsle-
dek migrace, ale také skutečnosti, 
že rok 2003 byl mimořádný co se 
týče kaštanů a žaludů. Černá je 
nejproblematičtější zvěř, jejíž stavy 
rostou geometrickou řadou. Ale od 
toho jsme my, myslivci, abychom 
drželi jejich počet co nejníže, aby 
vše bylo v souladu se všeobecný-
mi zájmy. U nás na tom nejsme 
zase až tak špatně, jiné okresy 
jsou na tom mnohem hůř,“ podotkl 
Zdeněk Biolek.                         (pp)  

ADRA chválí za charitu
Od 3. ledna do 15. února probíhala na dvanácti místech ve městě 

charitativní sbírka na pomoc Asii, kterou organizovalo občanské 
sdružení ADRA. Nejvíce se vybralo v budově Městského úřadu ve 
Frýdku-Místku a v Tescu, svůj příspěvek odevzdala i řada dětí ve 
školách. Celkem se v pokladničkách sešlo 62 759,50 korun. 

„Chtěla bych moc poděkovat všem občanům, kteří neváhali 
pomoci finančním obnosem postiženým. Velice si považujeme také 
příspěvku ve výši půl milionu korun, který uvolnila radnice. Je vidět, 
že se solidaritou to mezi lidmi ještě není zase tak špatné,“ radovala 
se Liduše Horáková, pracovnice humanitární organizace ADRA.

Vybrané finance poputují na ostrov Phuket, kde se shromažďují 
peníze na výstavbu místní školky. Ta už jednou vybudována byla, ale 
měla pohnutý a krátký osud. V pátek bylo nové zařízení slavnostně 
otevřeno a v neděli jej smetla ničivá vlna tsunami.                       (pp)

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ: Zdeněk 
Biolek byl s loňskými úlovky 
spokojen.    Foto: Petr Pavelka 
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městská policie

ZELINKOVICE – Plynofika-
ce, oprava hřbitova, kanaliza-
ce, využití prostranství před 
bývalou Jednotou, to vše byla 
témata, která probírali zástup-
ci frýdecko-místecké radnice 
na čele se starostkou Evou 
Richtrovou s občany Zelinko-
vic a Lysůvek na pravidelném 
setkání. Daleko nejvíce času 
bylo ovšem věnováno otázce 
rychlostní komunikace R 48.

V Minimotorestu U Fojtíků 
bylo jasné, že místní občané se 
dosud nesmířili s rozhodnutím o 
trase obchvatu, i když většina už 
chápe jeho nezvratnost. „V této 
chvíli je pozdě diskutovat o trase. 
Chápu, že vás to dráždí, ale o 
trase je závazně rozhodnuto od 
roku 1996,“ vysvětlovala starost-
ka Eva Richtrová, která musela 
rovněž připomínat, že investorem 
výstavby obchvatu Frýdku-Místku 
není město, a proto ji nemůže pří-
mo ovlivňovat. Připomněla však, 
že město již dvanáct let dává 
do speciálního fondu peníze, 
které budou sloužit na „dovýkupy“ 
pozemků nad rámec nabídky Ře-
ditelství silnic a dálnic. Nesouhlas 
místních, kteří kritizovali „ochranu 
motýlů, sasanek a jiné havěti“ 

Obyvatele Zelinkovic a Lysůvek trápí obchvat
na svůj úkor, ovšem příliš nepo-
volil ani po prezentaci výstavby 
obchvatu a tíživých faktů, které 
dokumentovaly nárůst dopravy 
na průtahu městem o 140 pro-
cent za posledních deset let a 
neúnosnost situace do budoucna. 
I když zástupci místního osadního 
výboru několikrát zdůraznili, že za 
dané situace neexistuje možnost 
jiného řešení, ukázalo se, že rea-
lizace obchvatu přinese v Zelinko-
vicích ještě spoustu emocí.

Smířlivější byli občané k in-
formacím ohledně rekonstrukce 
místního hřbitova, i když se ještě 
bude hledat kompromis v počtu 
parkovacích míst. Vedoucí odbo-
ru životního prostředí a zeměděl-
ství Alena Kacířová seznámila se 
studií rozšíření hřbitova, které je 
zpracováno v šesti variantách. 
„Loni proběhla demolice oploce-
ní, které bude letos dokončeno. 
Chystá se také skrývka ornice, 
která bude nahrazena méně 
kvalitní zeminou, a provedeme již 
i některé sadové úpravy,“ sdělila 
další postup Alena Kacířová. 

Starostka Eva Richtrová 
pochválila osadní výbor za 
jeho činnost a ocenila, že bývá 
na jeho jednání přizvána. Na 

schůzce s občany vysvětlila, 
co brání účelnějšímu využití 
prostranství před bývalou Jed-
notou v centru této lokality. „To 
prostranství je důležité, ale patří 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, není tedy 
města. Kamenem úrazu je, 
že u Ústavního soudu se nyní 
projednávají nároky spotřebních 
družstev, a proto s tímto prosto-
rem nyní nelze nijak nakládat. 
V budoucnu však budeme 
chtít tento prostor zachovat pro 
místní potřeby, i kdybychom jej 
měli jako město koupit,“ ujistila 

starostka. Ta si ještě vyslechla 
návrh na změnu orientačních 
cedulí místních částí Zelinkovice 
a Lysůvky a problém se shodou 
popisných čísel. Místní také 
volali po lepší koordinaci úklidu 
chodníků se sečením trávy. 
Město naopak informovalo o 
stanovisku SmVaK v souvislosti 
s kritikou azbestocementového 
potrubí pro dodávku pitné vody, 
které podle něj není považováno 
za rizikové. Místní mohl potěšit 
i soupis výdajů města do této 
okrajové části, který se vyšplhal 
na 16 milionů korun.          (pp)

HOVORY S OBČANY: Setkání radnice s obyvateli okrajové části 
proběhlo tentokrát v Zelinkovicích.                      Foto: Petr Pavelka

Skončil u dveří
17. 2. v 1:20 hodin strážníci 

Městské policie ve Frýdku-Místku 
zadrželi, díky telefonickému 
upozornění, osmnáctiletého D. 
K. z Nového Jičína, který rozbil 
skleněnou výplň dveří do prodejny 
mobilních telefonů na ulici T. G. 
Masaryka, čímž způsobil škodu na 
majetku. Pro podezření z pokusu 
o trestný čin byl mladík předán do 
rukou republikových kolegů. 

Budil důchodce
28. 2. čtvrt hodiny před půlnocí 

zakročili strážníci městské policie 
na Mariánském náměstí ve Frýd-
ku proti dvaadvacetiletému P. M. 
z Kunčic pod Ondřejníkem, který 
v silně podnapilém stavu bouchal 
na dveře domova důchodců, 
čímž budil ostatní občany, nejen 
v domově důchodců bydlící. Pro 
jeho stav podnapilosti a neocho-
tu se zklidnit bylo rozhodnuto, ve 
spolupráci s Policií České repub-
liky, o jeho převozu na frýdeckou 
záchytku k vystřízlivění.

Zásah ve vlaku
2. 3. kolem druhé hodiny 

odpoledne museli strážníci na 
nádraží ČD zasahovat ve vlaku 
proti jednačtyřicetiletému Š. B. 
z Frýdku-Místku, silně opilému, 
který byl zaměstnancem Českých 
drah zjištěn ve stavu vylučujícím 
jakoukoliv komunikaci. Muž nebyl 
pochopitelně schopen ani chůze, 
a proto bylo rozhodnuto v zájmu 
jeho ochrany zdraví, života a ma-
jetku o lékařském dozoru. 

Mlátil hosta židlí
2. 3. před pátou odpoledne 

hlídka městské policie na nádraží 
ČD zasahovala znovu, proti další-
mu podnapilému - čtyřicetiletému 
J. S. z Nošovic, který v místní 
restauraci fyzicky napadl dalšího 
hosta restaurace a dle vyjádření 
svědků mu uštědřil tři rány židlí do 
hlavy a další rány židlí přes záda. 
Poté se snažil z místa uprchnout, 
avšak díky duchapřítomnému 
a smělému občanovi neuprchl 
daleko. Ten jej totiž zadržel do 
příjezdu strážníků. Hlídka celou 
záležitost předala republikovým 
kolegům pro podezření ze 
spáchání trestného činu a další 
postup s nimi koordinovala.

Krotili blázna 
6. 3. v jednu hodinu po obědě 

hlídka městské policie vyjela na 
ulici Cihelní, aby zpacifikovala 
podnapilého psychicky nemoc-
ného čtyřiačtyřicetiletého M. K. z 
Frýdku-Místku, který se sekerou 
v ruce vyhrožoval svému souse-
dovi fyzickou újmou a dle vyjád-
ření souseda to nebylo poprvé. 
Po rozsáhlé a problematické 
komunikaci s uvedeným mu byla 
sekyra odebrána a osoba byla 
ve spolupráci s PČR převezena 
do nemocnice.                 (pp)

Loni o tomto čase již pracov-
níci technických služeb TS a.s. 
uklízeli komunikace po zimní 
údržbě, letos je ovšem zima 
mimořádná. Nastoupila sice 
později, ale je mnohem intenziv-
nější a její konec je zatím v ne-
dohlednu. Jaro podle kalendáře 
se ovšem nezadržitelně blíží, 
a tak jsme vybídli k hodnocení 
letošní zimní údržby ředitele TS 
a.s. ing. Jaromíra Kohuta.

Pamětníci hovoří o tom, že 
takové „pravé“ zimy bývaly 
před čtyřiceti lety. Jak se 
dá s takovými přívaly sněhu 
bojovat?

„Operativně je nasazována 
veškerá mechanizace zimní 
údržby, s výpomocí techniky 
provozu Zeleň a smluvních 
subdodavatelů. Plužení vozo-
vek, chodníků, jejich inertní a 
chemický posyp provádíme 
každoročně dle schváleného 

Technické služby se snaží zmírňovat drsnou zimu
operačního plánu.“

S jakými časy operační 
plán počítá?

„Lhůty na údržbu jsou podle 
tohoto plánu hodinové, čtyřhodi-
nové, dvanáctihodinové, máme 
ale i místa, která musí být odklize-
na až do dvou dnů. Samozřejmě 
je naší snahou zvládnout vše co 
nejrychleji, nicméně dodržujeme 
stanovené priority a občany pro-
síme o trpělivost, protože město, 
včetně jeho okrajových částí, 
nelze uklízet najednou.“

Které lokality jsou nejvíce 
problematické?

„Ne vždy se naši lidé mohou 
všude dostat, bariéry sněhu 
stoupají a problémem je par-
kování aut. Obtížná je situace 
například na sídlišti Slezská, 
kde je pro nás leckdy nemožné 
se tam vůbec naší technikou 
dostat. Není v našich silách uvést 
mnoha parkoviště do ideálního 
stavu, protože řada vozidel 
nejezdí přes zimu vůbec a při 
momentálním počasí třeba stačí 
i tři dny a s autem se nedá vůbec 
vyjet. Musíme ale říct, že jsme v 
naše městě, na rozdíl od jiných, 
nemuseli vyhlásit kalamitní stav. 
Je to právě díky již zmiňovanému 
plánu, rozčlenění komunikací dle 
důležitosti a stálé dispečerské 
službě, která zajišťuje soustavné 
monitorování situace ve městě.“

Přesto se asi stížnosti ob-
čanů objevují. FRÉZA: Nové zařízení pomáhá například na Černé cestě.  Foto: TS a.s.

„Oprávněnou kritiku ne-
přehlížíme. Každá stížnost je 
evidována, vyhodnocena a dle 
oprávněnosti a možností pro-
vozu pak řešena v co nejkratší 
době. Připomínky i náměty nás 
posouvají k další snaze o zlep-
šení služeb nejen v oblasti zimní 
údržby, ale chodu společnosti 
jako celku. Naše každodenní 
úsilí vždy směřuje k tomu, aby 
spokojenost občanů byla maxi-
mální a kritiky co nejméně.“

Mají občané vůbec přehled, 
co je vaší povinností?

„Pochopitelně jak kteří. Ně-
které věci jim musíme opakova-
ně vysvětlovat. Například, které 
silnice udržujeme my a které 
Správa a údržba silnic. V tomto 
smyslu již pomohl zpravodaj 

zveřejněním rozdělení odpověd-
nosti za jednotlivé komunikace. 
Také musíme připomínat, že 
se podle zákona zimní údržbou 
vozovek závady ve sjízdnosti, 
které vznikají povětrnostními 
vlivy a podmínkami za zimních 
situací, pouze zmírňují.“ 

Takže kritika je leckdy neo-
právněná?

„Kritické připomínky a stížnos-
ti na oblast zimní údržby mnohdy 
pramení spíše z netrpělivosti a 
nepochopení občanů. Musí vzít 
na vědomí, že udržujeme 175 
kilometrů chodníků a 180 kilo-
metrů vozovek. Velké množství 
vyhrnovaného sněhu způsobilo 
zúžení chodníků a místy neprů-
chodnost ke komunikaci.

(pokračování na str. 9)
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Už i zástupci frýdecko-mís-
tecké ZŠ na ulici Pionýrů si 
vyzkoušeli dětskou televizní 
soutěž, kterou natáčí ost-
ravské studio České televize 
a která běží každý čtvrtek 
odpoledne na programu ČT1. 
Rozhodně v něm nezabloudili 
a mohli si svůj úspěch dokon-
ce třikrát zopakovat.

Soutěže se zúčastňují čtyř-
členná družstva žáků základních 
škol se svými fanoušky a školu 
reprezentoval kvartet 9. B ve slo-
žení Hana Holejšovská, Daniel 
Moškoř, Aneta Slavická a Honza 
Grossmann. „První natáčení na 

Žáci uspěli v televizním Bludišti
konci ledna se našemu družstvu 
vydařilo a vyřadilo ostravskou 
základní školu z Ostrčilovy 
ulice. Na další natáčení během 
jarních prázdnin už jel tento tým 
v mírné výhodě znalosti prostředí 
a poradil si s družstvem ze ZŠ 
Štíty,“ informovala o soutěži, 
která se skládá z vědomostí, ale i 
ze sportovních dovedností, třídní 
učitelka Klára Maštalířová. Právě 
sport nedělal žákům třídy s roz-
šířenou výukou tělesné výchovy 
problémy a pomáhal k postupu. 
To se naplno ukázalo v dalším 
souboji s Gymnáziem Slovanské 
náměstí z Brna. To mělo zpočát-

ku navrch, Frýdek-Místek jako by 
se zalekl možného „hattricku“, 
ale znovu mu patřil závěr, takže 
se z vítězství radoval i potřetí.

„Bohužel pravidla soutěže 
neumožňují další postup, ovšem 
žáci si odnesli nejen pěkné ceny 
a poukaz do lanového centra, 
ale také nezapomenutelné 
zážitky z průběhu natáčení,“ 
hodnotila účinkování v televizní 
soutěži Klára Maštalířová. Vy 
sami můžete posoudit, jak škola 
naše město reprezentovala, 
protože v televizi se natočené 
díly objeví ještě 17. března a 24. 
března na ČT 1.                  (pp)

V BLUDIŠTI: Tým ZŠ ul. Pionýrů se třikrát vypořádal s nástrahami 
televizní soutěže.                                                      Foto: Archiv ZŠ

Speciální školy na ulici 
Pionýrů ve Frýdku-Místku 
spolupracují již druhým rokem 
s Don-Bosco-Schule z ně-
meckého Geldernu, s Arvalee 
Special School ze severoir-
ského Omaghu a s Jarve Kool 
z estonského Voru, které v 
projektu Okno do mého světa 
společně rozvíjejí myšlenky 
evropské integrace, sounále-
žitosti a spolupráce.

Partnerská schůzka projektu 
Okno do mého světa tentokrát 
proběhla ve Frýdku-Místku. 
„Program Socrates-Comenius1 
- Partnerství škol, v rámci kte-
rého je uvedený projekt realizo-
ván, umožňuje spolupráci žáků 
se specifickými vzdělávacími 
potřebami spolupracovat s han-
dicapovanými dětmi z různých 
států Evropské unie, v tomto 
případě tedy z České republiky, 
Spolkové republiky Německo, 
Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska a z 
Estonska,“ vysvětlila ředitelka 
PaedDr. Ilja Maloušková. 
Žáci Speciálních škol na ulici 
Pionýrů ve Frýdku-Místku mají 
při rozpracovávání jednotlivých 
úkolů a témat projektu možnost 
se detailně seznamovat s his-
torií a současností jednotlivých 
partnerských škol, regionů i 
zemí, ve kterých se spolupra-
cující školy nacházejí.

Na partnerské schůzce ve 
Frýdku-Místku, která se uskuteč-
nila koncem února, se dohodly 
jednotlivé aktivity pro období 
do konce tohoto školního roku 
a uvažovalo se i o další vizi do 
budoucna. Učitelé a žáci Speci-
álních škol seznámili své přátele 
se systémem českého speciální-
ho školství, s organizací a výukou 
v našich Speciálních školách, s 
výsledky práce učitelů a žáků. „K 
seznámení s naším prostředím 
přispěla i prohlídka všech našich 

Mezinárodní spolupráce speciálních škol
zařízení, ukázky výuky, muziko-
terapie a dovedností našich žáků 
na školní besídce připravené a 
konané u příležitosti partnerské 
schůzky,“ upozornila PaedDr. Ilja 
Maloušková. Partneři projektu 
měli také možnost seznámit se 
s historií a současností Frýdku-
-Místku a regionu. Dojem si 
každý mohl udělat z prohlídky 
města, kostela Všech svatých 
a kostela sv. Jana a Pavla či 
prohlídky zámecké expozice 
Muzea Beskyd. Při slavnostním 
přijetí účastníků projektu Okno 
do mého světa paní starostkou 
Evou Richtrovou na Městském 
úřadě ve Frýdku-Místku byli za-
hraniční návštěvníci seznámeni 
s historií a současností města 

Frýdku-Místku a celého našeho 
regionu, kde již bylo využito 
nového filmu, který nedávno 
pokřtil režisér Zdeněk Troška. 
Hosté se podívali i do Beskyd, 
kde navštívili Pustevny, Radhošť 
a Valašské muzeum v přírodě v 
Rožnově pod Radhoštěm. „Při 
návštěvě Muzea hornictví OKD 
na Landeku jsme naše přátele 
seznámili s historií hornictví v 
našem regionu. Velmi zajímavá 
byla také exkurze v pivovaru Ra-
degast v Nošovicích. Při kulturním 
vystoupení souboru Ostravička 
měli možnost zahraniční partneři 
poznat lidové zvyky, písně a 
tance,“ informovala o dalším pro-
gramu ředitelka Maloušková.  

(pp)

„Tak vám dostavěli novou 
tělocvičnu!“ slyšeli na „sed-
mičce“ od února. Musíme 
říci, že všichni včetně dětí 
mají ohromnou radost nejen z 
nových hodin tělesné výcho-
vy, ale také z každodenního 
užívání spojovací chodby, 
která přiblížila vstup do jí-
delny a družiny. Ještě jednou 
díky, ale skončila jen jedna 
z mnoha prací, které jsme v 
letošním roce naplánovali.

V prosinci proběhl třetí velmi 
úspěšný Jarmark, na kterém se 
prezentovaly kroužky keramiky, 
dramatický a zpívání s flétnič-
kou. Rodiče obdivovali své malé 
ratolesti v programu i zručnost 
starších žáků u výrobků ve 
stáncích. Také projekt „Normální 
je nekouřit“ zaujal nejen děti 1. 
tříd, ale i jejich rodiče. Je vidět, 
že zdraví a celkový životní styl 
zajímá nás všechny. Zápis do 1. 
tříd už tradičně doprovázely děti z 
dramatického kroužku, letos jako 
trpaslíci Sněhurky, ke které se bu-
doucí prvňáčci dostali po splnění 
úkolů. Už jen vzbudit princeznu, 
byl pro děti zážitek. Tak ať se 
vám, děti, daří a jste spokojené!

Teď se začínáme připravovat 
na jaro, protože „sedmička“ 
bude mít 40. narozeniny a to 
chce pořádnou oslavu. Nové 
prostory máme, tak se nechejte 
překvapit. Oslavy proběhnou na 
závěr „Týdne zdravé školy“, kte-

Co jsme udělali a co nás čeká
rý bude vyvrcholením celoroční 
práce v kolektivech tříd na zdra-
vém životním stylu a postoji žáků 
k problémům dnešní doby. Když 
starší žáci připraví pracovní dílny 
pro své mladší kamarády, určitě 
to přinese nové zážitky a vztahy 
pro obě strany. Vždyť udělat 
radost druhému, vymyslet a 
připravit si pro něj překvapení, 
to je to, co chceme podporovat 
a učit tomu i děti.

Na konci školního roku 
pomůžeme Ostravičce s fes-
tivalem, v naší kuchyni všem 
chutná a určitě i cizinci českou 
kuchyni ocení. Také v těchto 
dnech začínáme připravovat 
„Mezinárodní dílny řemesel a 
folklóru“. Záštitu si vzalo město, 
ale organizaci má na starosti 
„sedmička“. Proběhnou dílny 
se zaměřením na keramiku, ba-
tikování, pečení chleba, výrobu 
papíru. Do našeho regionu při-
jedou děti z Maďarska, Polska 
a Slovenska. Věříme, že spo-
lečnými silami vše zvládneme 
a našim přátelům ze zahraničí 
se v našem městě bude líbit. 
Z posledního setkání v Polsku 
víme, že se moc těší.

Toto je výčet jen těch největ-
ších akcí, kterými škola žila a 
na které se připravuje. Věříme, 
že společným úsilím všech na 
„sedmičce“ se dobré dílo podaří.

Mgr. Svatava Přidalová, 
učitelka ZŠ F-M, 1. máje 1700

Na konto nadace Adra po-
slali žáci z frýdecko-místecké 
11. základní školy jako pomoc 
svým vrstevníkům z jihový-
chodní Asie, postižené vlnou 
tsunami, částku 2030 korun.

„Sbírkové akce, které probíhaly 
po celé republice, vyvolaly velký 
zájem a solidaritu i u našich žáků,“ 
uvedl zástupce ředitele pro druhý 

stupeň Libor Kuča a pokračoval: 
„Rozhodli jsme se jejich aktivitu 
usměrnit a zorganizovali jsme pod 
vedením učitelky Radky Střížové 
sběr starého papíru.“ Děti si daly 
opravdu záležet. Nejvíce nasbíra-
la třída 4.B. Jedna sourozenecká 
dvojice přinesla padesát kilo. 
„Sledovali jsme doma všechny 
zprávy o katastrofě v rozhlase i v 

televizním zpravodajství, a když 
naše škola vyhlásila sběrovou 
akci, rozhodli jsme se, že také 
pomůžeme,“ řekl jeden z žáků a 
dodal, že se sběrem pomáhala 
celá rodina. Sto padesát kilo-
gramů starého papíru nasbíral i 
sedmák David Bártek. „Měli jsme 
sběru plnou verandu a nejhorší 
bylo odvézt to všechno do školy. 

Stejně jsem ale moc rád, že jsem 
pomohl ostatním dětem,“ řekl.

Podle slov Radky Střížové 
měla akce mezi dětmi velký 
úspěch. „Vybrali jsme celkem 
2030 kilogramů starého papíru a 
na konto nadace Adra jsme tak 
mohli poslat částku 2030 korun,“ 
uvedla Střížová.

Renata Spustová

Sbírali papír na pomoc postižené Asii
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Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku (3.) 
Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku vyplývá z výsledků voleb do Zastupitelstva 

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

Sociální a zdravotní
služby města

- podpoříme další rozvoj 
terénních sociálních služeb

Pečovatelská služba Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace

Prioritním zájmem města je 
celková podpora terénních a 
ambulantních služeb ve městě. 
Vybudovalo se druhé středisko 
osobní hygieny, rozšířila se doba 
poskytování péče klientům do ve-
černích hodin a na dny pracovní-
ho volna a dny pracovního klidu, 
pro rozvoz obědů se zakoupily 
všem klientům PS termoobaly na 
nerezové jídlonosiče. 

V domech s pečovatelskou 
službou se v letošním roce začal 
realizovat projekt „Humanizace 
domů s pečovatelskou službou 
a aktivizační program seniorů“. 

Pečovatelská služba Charity 
Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek každoroč-
ně ze svého rozpočtu přispívá na 
provoz této pečovatelské služby, 
která je nedílnou součástí systému 
sociálních služeb ve městě.

Svaz důchodců ČR, městská 
organizace  - Středisko sociální 
pomoci a služeb Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek každo-
ročně ze svého rozpočtu přispívá 
na provoz střediska, které posky-
tuje seniorům alternativní doplň-
kovou pečovatelskou službu.

Podané ruce o.s.
Občanské sdružení poskytuje 

ve městě služby osobní asistence. 
Tuto formu péče město podporuje 
prostřednictvím finančních darů 
jejich příjemci a v roce 2003 pod-
pořila značnou finanční částkou 
provoz tohoto sdružení za účelem 
zachování této formy terénní péče. 

Dobrovolnické centrum
Město finančně podpořilo 

občanské sdružení ADRA za 
účelem vzniku dobrovolnického 
hnutí. Bylo založeno dobrovol-
nické centrum, které organizuje 
činnost dobrovolníků všech 
věkových kategorií, zabezpe-
čuje organizační zajištění se 
současnou realizací osvěty dob-
rovolnictví a dalšího potřebného 
servisu v této oblasti. Ve městě 
se zaměřuje především na 
sociální a zdravotnická zařízení 
(Domovy důchodců, léčebnu 
dlouhodobě nemocných, Poda-
né ruce o.s. a další).

- podpoříme vznik lůžek 
pro LDN v rámci stávajícího 
zdravotnického zařízení

V současné době se jedná o 
prostorách v Nemocnici Frýdek-
-Místek, které by mohly sloužit 
pro  rozšíření lůžek LDN.

- nadále budeme přispívat 
na přístrojové vybavení Ne-
mocnice F-M

Město poskytlo Nemocnici 
ve Frýdku-Místku za r. 2002 až 
2004 na přístrojové vybavení 
dotace celkem přesahující tři 
miliony korun a na ostatní účely 
dotace přes milion korun.

- rozšíříme kapacitu denního 
pobytu seniorů v Domovince

Zařízení prošlo rekonstrukcí, 
která zlepšila hygienické záze-
mí klientů. Současně došlo k 
rozšíření kapacity z původních 
12 míst na současných 18, které 
plně pokrývají potřebu města.

- budeme podporovat vznik 
dalších sociálních bytů pro 
osamělé matky

Dosud se nepodařilo získat 
vhodný objekt.

Sport a využití volného času
- nadále budeme podpo-

rovat sport dětí a mládeže 
včetně kroužků na ZŠ i SŠ

Dotace z Centra sportu a 
sportovního fondu jsou  každo-
ročně 10 milionů z Centra sportu 
a 1,5 milionu ze sportovního 
fondu.

- budeme pokračovat v bu-
dování dalších cyklostezek

V letech 2003 a 2004 byla do-
končena cyklostezka s názvem 
Propojení cyklistické stezky 
OV – Beskydy – Staré Město a 
dobudována cyklostezka podél 
řeky Ostravice ve třech samo-
statných úsecích s pracovním 
názvem Cyklostezka – úsek 1, 
2 a 3 za celkovou částku 9,3 
mil. Kč, s dotací poskytnutou 
Státním fondem dopravní infra-
struktury 4,6 mil. Kč. V součas-
né době byla zahájena výstavba 
cyklostezky Palkovická - Olešná 
s celkovými náklady 10,5 mil. 
Kč, z toho dotace poskytnutá 
Státním fondem dopravní infra-
struktury činí 5,7 mil Kč.

- postavíme novou tělo-
cvičnu při ZŠ na ul. Pionýrů

Tělocvičnu se podařilo zreali-
zovat a kromě využití pro školní 
vyučování zde našli důstojné 
zázemí extraligové volejbalistky 
a interligoví házenkáři. Nová tě-
locvična při ZŠ na ul. Pionýrů ve 
Frýdku-Místku vznikla formou re-
konstrukce a přístavby nákladem 
30 mil. Kč, na akci byla získána 
dotace ve výši 25 mil. Kč.

- podpoříme sportovní ak-
tivity zdravotně postižených 
spoluobčanů působících na 
území našeho města

Sportovní klub vozíčkářů obdr-
žel dotace ze Sportovního fondu 
a jejich turnaje jsou podporovány 
i z Fondu reprezentace a pro-
pagace. Bezbariérový přístup je 
vybudován v nové tělocvičně na 
6. ZŠ, stejně tak i na 7. ZŠ. Město 
také podporuje sportovní aktivity 
zdravotně postižených občanů 
formou dotací ze zdravotního a 
charitativního fondu, zejména na 
úhradu nájemného bazénu (Svaz 
důchodců, občanské sdružení 
Roska, Svaz bechtěreviků, Svaz 
diabetiků, Slezský klub stomiků, 
Sdružení na pomoc alergickým a 
oslabeným dětem Pobeskydí).

- z vrcholových sportů 
podpoříme interligovou háze-
nou a extraligový volejbal

Tyto sporty se skutečně těší 
mimořádné podpoře města, 
kromě vybudování důstojné haly 
pro utkání přispíváme na jejich 
činnost několika miliony korun.

Činnost městského úřadu
a informovanost občanů
- rozšíříme počet úředních 

dnů o jeden a budeme opti-
malizovat úřední hodiny

Počet úředních dnů byl rozší-
řen o čtvrtek.

- vyhledáme vhodná místa 
pro umístění lokálních „úřed-
ních desek“, včetně okrajo-
vých částí města

10 kusů bylo dodáno do kon-
ce ledna 2005 a budou umístěny 
v okrajových částech města 
podle výběru osadních výborů.

- do konce r. 2006 sní-
žíme počet zaměstnanců 
města Frýdku-Místku mini-
málně o 10%

Snížení počtu zaměstnanců 
města bylo provedeno.

Počet zaměstnanců k 1. 1. 
2003 byl 470, k 1. 1. 2005 je 
počet zaměstnanců 374.

- větší pozornost budeme 
věnovat internetovým strán-
kám města

Obdrželi jsme finanční pro-
středky z grantu CBC Phare ve 

výši 22 599 eur na vytvoření in-
formačního portálu města Frýd-
ku–Místku a okolí s interaktivní 
prostorovou mapou. Připravu-
jeme aktualizaci a zatraktivnění 
internetových stránek města.

- pravidelně budeme pořá-
dat setkání s občany včetně 
okrajových částí města

Setkání s občany v okrajo-
vých částech města probíhají 
pravidelně a jednotliví uvolnění 
členové vedení města mají 
„přiděleny“ jednotlivé okrajové 
části města. Úzká je spolupráce 
především s předsedy osadních 
výborů. Veřejné schůze s obča-
ny se konají 2x ročně.

- budeme iniciovat vznik 
nových osadních výborů v 
okrajových částech města 
a větší zainteresovanost 
osadních výborů na dění v 
jejich obvodech

V lednu r. 2005 vznikl osadní 
výbor v Lískovci.

 - zpracujeme projekt orien-
tačních čísel na budovách

Tento projekt bude zpraco-
ván do konce r. 2005.

(Programové prohlášení 
bylo přijato ve Frýdku-Místku 
24. 3. 2003 a zatím nebyl 
důvod k jeho změně.)

EXTRALIGOVÝ VOLEJBAL: Volejbalistky hrají podobně jako házenká-
ři nejvyšší soutěž v republice, a tak se těší mimořádné podpoře města.

Foto: Petr Pavelka

V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ: Tělocvična ZŠ na ulici Pionýrů je využívána 
pro sportování i další potřeby. Odehrál se v ní i zápis prvňáčků.

Foto: Petr Pavelka

HOVORY S OBČANY: Občané mají možnost se zástupci města dis-
kutovat na pravidelných setkáních.                      Foto: Petr Pavelka
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EUROREGION – Euro-
region Beskydy spolu s 
Frýdkem-Místkem na sebe 
výrazně upozornil na 14. 
ročníku Středoevropského 
veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World, když při této 
příležitosti uspořádal Bes-
kydský raut, na němž před-
stavil nový propagační film 
za účasti známého režiséra 
Zdeňka Trošky.

„Byla to šťastná volba, pro-
tože pan Troška umí poutavě 
vyprávět a čiší z něj jiskra, 
energie a vtip. O našem filmu 
se vyjadřoval pochvalně a ne-
chal se slyšet, že podobně by 
ke své propagaci měl přistoupit 
každý region, protože vhodný 
film může určitě doplnit propa-

Propagační film Euroregionu Beskydy křtil Zdeněk Troška

HOLIDAY WORLD: Režisér Zdeněk Troška obklopen zástupci Euroregionu Beskydy.  Foto: Region Beskydy

gaci, která je často zúžena jen 
na tiskové materiály,“ řekl nám 
předseda Euroregionu Beskydy 
Petr Rafaj, který se v Praze se-
tkal i se zástupci Euroregionu 
na polské a slovenské straně 
– Zbygniewem Michniowskim 
a Miroslavem Rejdou. Ty 
doplňovali zástupci samo-
správ několika měst a obcí, 
které zajímalo, jak si v české 
metropoli Beskydy vedou. 
„Myslím, že společná propa-
gace prospívá Frýdku-Místku 
i Beskydám,“ hodnotil prezen-
tační aktivitu místostarosta 
Frýdku-Místku Petr Cvik.

„Film byl připraven tak, aby 
nebyl vyčerpávající. Myslím, 
že čtvrthodinka je tak ako-
rát, aby si lidé mohli udělat 

rámcový obrázek, co vlastně 
Beskydy nabízejí. Po jeho 
zhlédnutí by měl každý pocho-
pit, že Beskydy lze navštívit v 
zimním i letním období. I když 
už jsme tento film vyrobili, s 
různými natáčecími aktivitami 
budeme chtít ještě pokračovat, 
abychom mohli i tímto obrazo-

vým materiálem dát třeba v 
zahraničí na vědomí, že oblast 
Beskyd je turisticky zajímavá,“ 
řekl Petr Rafaj.

Propagační stánek Euro-
regionu Beskydy zpestřoval i 
doprovodný program a došlo i 
na debatu směřující k jednot-
nému propagování celých Bes-

kyd. Euroregion Beskydy chce 
vstoupit v jednání s představiteli 
Těšínského Slezska, aby mohly 
být Beskydy nabízeny skutečně 
jako jednotné a celistvé území, 
podpořené jedním subjektem. 
To by mělo zjednodušit jak 
propagaci, tak získávání gran-
tových peněz.                  (pp)

Ve třech jazycích předsta-
vuje DVD pokřtěné režisérem 
Zdeňkem Troškou město 
Frýdek-Místek a českou část 
Euroregionu Beskydy. Tyto 
hory líčí jako krásné a mocné, 
schopné návštěvníky svým 
kouzlem přesvědčit k opako-
vaným návštěvám.

Prezentace začíná, chce 
se říct – jak jinak, pohledem z 
ptačí perspektivy, který dokáže 
nejlépe dokumentovat, jak nád-
herná krajina je potencionálním 
turistům k dispozici. Představí 
divokou horskou vodu, která je 
zkrocena několika přehradami, 
které slouží mimo jiné i k rekre-
ačním účelům. Pak dá nahléd-
nout do sídelního města regionu 
Frýdku-Místku, jako přirozeného 
centra, kde lze nalézt pestrou 
škálu atraktivit, které doplňují 
nabídku vlastních hor. Přes do-
bové fotografie se film dostane 
až k dnešku, čímž zdůrazní, že 
historie je ve městě zachována 
v podobě řady zajímavých 
staveb a sakrálních památek. 
Exkurze obou náměstí a výčet 
několika kostelů, galerií, muzea, 
skanzenu a dalších příležitostí 

Film představuje region Beskyd
jako krásné a kouzelné místo

ukazuje, kde návštěvníci mohou 
nalézt poznání i odpočinek. 
Ve filmu si však Frýdek-Místek 
neuzurpuje výsadní postavení, 
a tak je upozorněno také na 
zámek ve Staré Vsi, specifikum 
města Brušperk, středověký 
hrad Hukvaldy, dřevěné koste-
líky na Prašivé a v Sedlištích, 
a přes zajímavou beskydskou 
architekturu se divák dostane 
až do lázní v Komorní Lhotce a 
do Beskydského rehabilitačního 
centra na Čeladné. 

Protože současný turista 
chce trávit dovolenou hodně 
aktivně, nechybí ani výčet 
sportovních příležitostí, od 
zimních radovánek, přes turis-
tiku s největší výzvou v podobě 
Lysé hory, která nabízí rozhled 
až ke slovenským Tatrám, až 
po golf, squash, paragliding 
či vodní sporty. Vzpomenuty 
jsou také extraligové sporty ve 
Frýdku-Místku. 

Realizace filmu je nepochyb-
ně cenným počinem, který může 
zajímavě doplnit prezentaci 
města i Beskyd, které si určitě 
zaslouží vyšší návštěvnost v 
letním i zimním období.        (pp)

DVD SE LÍBILO: Nový propagační film křtil režisér Zdeněk Troška a se 
svým jménem jej spojila i Helena Vondráčková.       Foto: Petr Pavelka
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házená
Středa 16. 3. 2005 18.00
HC Frýdek-Místek – HC Ce-

ment Hranice
Středa 30. 3. 2005 18.00
HC Frýdek-Místek – TJ Štart 

Nové Zámky

Sokol F-M - Slavia
3:0 (16, 21, 20) 

Olymp - Sokol F-M
3:0 (20, 18, 23) 

Nechybělo mnoho a ext-
raligové volejbalistky Sokola 
Frýdek-Místek si zajistily 
přímý postup do semifinále 
nejvyšší soutěže. Přetaho-
valy se o něj do posledního 
zápasu s obhájkyněmi titulu 
z Brna, ale nakonec musí bo-
jovat o účast v medailovém 
boji s Libercem.

Naše volejbalistky sou-
středěným výkonem porazily 
nejprve v domácím zápase 
Slavii Praha, čímž se dostaly na 
vysněné druhé místo tabulky, to 
však neudržely v závěrečném 
utkání s lídrem soutěže Olym-
pem Praha. V Praze nebyl sice 
Sokol bez šancí, protože domá-
cí sestava měla do optimální 
dál než frýdecko-místecká, ale 
výkon neodpovídal příležitosti, 
která se naskýtala. Tým měl 
sice solidní příjem a velmi 
slušnou úspěšnost při útoku 
středem, na kůlech však měly 
hostující hráčky velké problémy 
bodovat. Nezískaly ani set, a 
tak jim nepomohla ani překva-
pivá výhra Slavie nad Brnem. 
To totiž alespoň dovedlo svůj 
zápas do tie-breaku a tím vyrov-
nalo bodovou ztrátu na Sokol. 
V konečné tabulce o pořadí na 
druhém a třetím místě rozhodly 
sety. „Šanci postoupit přímo do 
semifinále jsme měli, ale nyní 
se už musíme plně soustředit 
na play off souboj s Libercem, 

Sokolky byly krok od semifinále
který šel v poslední době vý-
sledkově velmi nahoru a bude 
určitě v dobrém rozpoložení. Na 
druhou stranu utkával se pouze 
s celky z dolní poloviny tabulky, 
takže to bude zajímavá kon-
frontace. Nepochybuji o tom, 

že si vzhledem k výsledkům v 
celé sezoně bojovat o medaile 
zasloužíme, ale musíme to zno-
vu potvrdit na hřišti,“ burcoval 
přes čtvrtfinálovým soubojem 
s Libercem asistent trenéra Ri-
chard Pavelka.           (pp)

Konečná tabulka: 
1. Olymp 20 17 3 0 0 60:10 40 
2. Brno 20 10 2 3 5 46:34 27 
3. Sokol F-M 20 11 1 3 5 43:33 27 
4. Slavia 20 6 3 2 9 36:42 20 

SOKOL-SLAVIA: Tímto domácím zápasem se Sokol Frýdek-Místek 
na chvíli dostal na druhou příčku tabulky.            Foto: Petr Pavelka

Skvělým způsobem si vedli 
frýdecko-místečtí atleti na 
halovém Mistrovství Moravy 
a Slezska, kde vybojovali 5 
zlatých, 4 stříbrné a 6 bronzo-
vých medailí.

„Tituly přivezli Peter Mikulen-
ka na 3 km v novém oddílovém 
rekordu 8:31.61 min. a na 1500 

Slezanští atleti 
mají tituly mistrů

MISTŘI S MISTRYNÍ: Dva mistři 
Moravy a Slezska Adéla Marková 
(800 m) a Daniel Moškoř (300 m) 
se nechali zvěčnit s mistryní světa 
v trojskoku Šárkou Kašpárkovou.

Foto: Archiv TJ Slezan 

m v osobním rekordu 4:00.43 
min. Adéla Marková získala zlato 
na 800 m mezi žákyněmi v čase
2:28.53 min. Martin Ligocki na
60 m překážek v osobním rekor-
du 8.73 s a Daniel Moškoř na 
300 m v čase 39.89 s. Dan přidal 
ještě stříbro v dálce za 588 cm a 
bronz na 60 m za 7.80 s. Miro-
slav Lepíček získal mezi juniory 
stříbro na 400 m 52.34 s a bronz 
na 800 m za 2:02.84. Stříbro má 
i dorostenka Lada Medvecová na 
400 m za 62.71 s a žákyně Dita 
Janíková na 60 m př. za osobní 
rekord 9.79 s. Medailovou ko-
lekci doplnil bronzem a osobním 
rekordem junior Petr Říha na
3000 m v čase 9:11.61 min. a 
juniorky Michaela Bubiková na 
800 m za 2:22.60 min, Tereza 
Droppová na 1500 m, Veronika 
Metzová v tyči,“ přinesla dlouhý 
medailový výčet Klára Maštalí-
řová. V Ostravě a v Bratislavě 
se tedy atleti Slezanu, které 
finančně podporuje také město 
Frýdek-Místek, předvedli ve 
skvělém světle.        (pp)

Frýdecko-místečtí házen-
káři nastupovali proti sloven-
skému celku MŠK Bratislava 
s úkolem, aby povinné body 
zůstaly doma. Po třech vyhra-
ných utkáních s nejtěžšími 
soupeři základní části HIL 
jako by ovšem na ně padla 
únava. Navíc začala v jejich 
řadách úřadovat chřipková 
epidemie a zranění. 

Martin Toms sledoval zápas z 
tribuny pouze první poločas a pak 
odjel domů, aby si vyléčil chřipku. 
Rovněž David Kalous sledoval 
dění na hřišti pouze z tribuny. To-
máš Lanči nastoupil s vysokými 
horečkami, což se podepsalo na 
jeho střelecké potenci. Jedinou 
branku vstřelil teprve v posledních 

Povinné body zůstaly doma
HC F-M – MŠK Bratislava 29:26 (16:12)

HC F-M – Kostelec 31:22 (13:12)

vteřinách zápasu. Svůj standard 
odvedli Miloslav Krahulík, Tomáš 
Sklenák a Vašek Straka. Vítězství 
ohrozili Bratislavané zhruba pět 
minut před koncem zápasu, kdy 
domácí ztratili pětigólový náskok 
a hosté se dotáhli na rozdíl dvou 
branek. Trenér Lipták vybral time-
-out v pravý moment a taktickou 
hrou dokázali naši házenkáři 
výsledek udržet. 

V dalším domácím zápase 
proti Kostelci byl výsledek na 
vážkách pouze do poločasu, po 
přestávce Frýdek-Místek získal 
rozhodující náskok a zcela jasně 
zvítězil. Navzdory tomu nebyl 
trenér Lipták spokojen se střelec-
kou úspěšností svých svěřenců.

(sk)

DOMA JE DOMA: Frýdek-Místek zažívá výsledkově povedené období.
Foto: Martin Sládek

Únorová Aréna Gladiátorů 
pořádaná oddílem Como-3 
gym znovu na válcovenských 
Stovkách ukázala, že tato akce 
již přerostla nejen tento prostor, 
ale i hranice regionu. Příště už 
se snad organizátoři nebudou 
bát uspořádat ji ve větším pro-
storu, protože diváků, kteří si 
tuto podívanou nechtěli nechat 
ujít, bylo dvojnásobné množství 
oproti kapacitě haly.

Nad turnajem převzal záštitu 
poslanec Petr Rafaj a boje sle-
dovala i starostka Eva Richtro-
vá. Diváci viděli v akci zápasníky 
nejen z České republiky, ale i ze 
Slovenska a Gruzie. A to ještě 
kvůli počasí nedorazili avizovaní 
Maďaři.

Diváci viděli řadu KO soubojů 
a mezi provazy se rozhodně 
neztratila domácí želízka. Vr-
cholem byl souboj o moravský 
titul v thajském boxu v kategorii 

Aréna Gladiátorů praskala ve švech,
Michal Košatko je mistrem Moravy 

do 75 kg, který nakonec získal 
ve své premiéře Michal Košát-
ko z Frýdku-Místku. V Kickbox 
Full Contactu uspěl rovněž náš 
borec - Miroslav Sýkora.

Velmi drsnou podívanou při-
nesly boje v Ultimátním Fightu 
a zajímavé zpestření přinesla 
divácká soutěž o deset tisíc 
korun, které by si odnesl ten 
odvážlivec, který by položil na 

lopatky nominovaného zápas-
níka.                  (pp)

ARÉNA: Zleva: vítěz minulé Arény Erwin Kožár, poražený finalista 
Miro Ščibran, ceny předával pan Laša, vítěz Michal Košátko a promo-
tér turnaje Martin Vaňka.                                         Foto: Jiří Chmel
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Adresa: Skalice 77, 739 08, 
hranice Skalice a Raškovic

Odpovědné osoby: Milan a 
Kamila Adámkovi

Telefon: 602 540 381, 602 
708 697, 558 626 675 - večer

E-mail: jizdarna@tiscali.cz
Sportovní klub Skalický 

Dvůr nabízí výuku jízdy na 
koni každému, kdo má chuť to 
zkusit. Nejedná se o klasický 
sportovní klub, kde je téměř 
celá činnost zaměřena na 
výsledky na závodech.

„Zaměřujeme se na to, 
abychom mohli nabídnout al-
ternativu trávení volného času 
ve městě, a přitom díky poloze 
v přírodě co nejširšímu spektru 
zájemců z řad dětí a mládeže,“ 
říká Kamila Adámková o jízdár-
ně, která se nachází v okrajové 
části Skalice. Areál s rozlohou 

SK Skalický Dvůr - jízdárna, kde je vše jinak
okolo dvanácti hektarů umož-
ňuje, aby měli koně zajištěné 
co nejpřirozenější podmínky a 
dává možnost vést děti k životu 
v souladu s přírodou. „Údržbu 
areálu provádíme převážně 
svépomocí, dvakrát ročně 
probíhá senoseč, máme zde i 
dvacetihlavé stádo koz, které 
nám s údržbou pomáhá, ale i 
kolem nich je spousta práce,“ 
směje se Kamila Adámková. 

Klub má v současné době 
asi 110 členů, kteří mohou do-
cházet kdykoliv, když mají čas, 
někteří každý den, jiní třeba 
jen dvakrát za měsíc, jak jim 
to možnosti dovolí. Pravidelná 
činnost se skládá z péče o stáje 
a koně a samozřejmě ježdění. 
Výcvik nováčků vedou zkuše-
nější jezdci z řad členů, kteří 
jsou pod metodickým dohledem 
zkušeného trenéra parkurového 
ježdění Petra Staňka. Po zvlád-

nutí základů jízdy na koni mají 
členové možnost jezdit na vy-
jížďky, jen tak jezdit na jízdárně 
nebo pokračovat v parkurovém 
výcviku. V létě je příjemným 
zpestřením plavení koní v neda-
leké řece Morávce, v zimě jízda 
na lyžích za koněm.

„Další naší činností je výcvik 
jízdy na koni pro širokou ve-
řejnost. Každý, kdo má zájem, 
může si s námi domluvit jízdá-
renské hodiny v rozsahu, jaký 
mu vyhovuje, k dispozici jsou 
anglické i westernové sedla. V 
loňském roce jsme postavili na-
sedací rampu, která pomáhá v 
nastupování na koně jak tělesně 
postiženým, tak i starším oso-
bám. Při výcviku má k dispozici 
koně a instruktora a podle svých 
možností se učí zvládnout zákla-
dy. Pokud už někdo zkušenosti 
má, může si zaplatit vyjížďku do 
přírody, při které ho doprovodí 

naši zkušení členové,“ informo-
vala Kamila Adámková.

Co se týče dalších aktivit klu-
bu, každoročně pořádá týdenní 
výcvikové kurzy jízdy na koni 
pro děti i dospělé, které probíhají 
o velkých prázdninách. Účastní-
ci jsou ubytovaní ve stanech s 
podsadou a celý týden tráví u 
koní. Naučí se základy jízdy i to, 
jak se o koně postarat - čištění, 
krmení, ošetřování. Program je 
doplněn koupáním, výlety, hra-
mi - jako na klasickém táboře. 
„Přijet může každý, nemáme 
účast omezenu věkem, spíše 
schopností být samostatný. 
Malé děti mohou doprovodit 
jejich rodiče či prarodiče. Mnoho 
účastníků těchto kurzů se stává 
po prázdninách členy klubu,“ 

řekla Kamila Adámková. Další 
již pravidelnou akcí klubu je 
Skalický koník. I letos proběhne 
2. července a všichni se můžou 
těšit na bohatý program, který 
se bude skládat z ukázek ang-
lického i westernového ježdění, 
předběžně jsou domluvené 
překážkové závody pejsků, 
ukázka zásahu hasičů a policie, 
zajištěno bude občerstvení a sa-
mozřejmě vození dětí na koních. 
V klubu se totiž snaží udržovat 
rodinnou, kamarádskou atmo-
sféru, učí děti spolupracovat 
mezi sebou a řešit problémy 
společně. Všichni, kdo mají rádi 
pohodu a klid, jsou ve Skalickém 
Dvoru vítáni. Třeba už nyní – s 
novou zábavou, kterou je jízda 
na lyžích za koněm.             (pp)

Adresa: FEDÍK, ul. Ostrav-
ská 1554, Finanční centrum, 
Frýdek-Místek 

E-mail: annatour@volny.cz
Web: www.annatour.cz   
Telefon: 558 638 455,
 608 94 99 99
Fedík je nástupce původního 

organizátora Festivalu dětských 
dovedností FEDD, který pořáda-
la ANNA TOUR ve spolupráci s 
dalšími subjekty.  

Základní ideou je pořádání 
mezinárodní přehlídky kultur-
ního nadání dětí a mládeže 
ve věku 5-25 let (jednotlivců a 
skupin) v  oblasti: zpěv (moderní 
píseň, lidová píseň, muzikály), 
herectví (recitace, monology 
z divadelních her, divadelní 
představení), pohyb (moderní 
a scénický tanec, balet, lidový 
tanec), umělecká tvořivost. 

Festival sdružuje děti a mlá-
dež z regionu Moravskoslezské-
ho kraje, Jihomoravského kraje, 
ale také ze zahraničí - Polsko, 
Slovensko. V přípravě je navíc 
Maďarsko, Bělorusko, Chorvat-

Fedík – sdružení pro rozvoj 
dovedností dětí a mládeže 

sko a další. 
Cílem je podpora mladých 

talentů, vytvoření podmínek 
nadaným dětem, které by mohly 
postoupit do dalších celostát-
ních kol v rámci České republiky 
a zahraničí. Zároveň se dává 
prostor k vystoupení  postiže-
ným osobám z ČR a Polska, 
kteří vždy velmi mile překvapují 
svým zajímavým vystoupením a 

přípravou celé akce.           
Děti rozvíjejí svůj talent, 

mimoškolní činnost a sebezdo-
konalení. Poznávají uměleckou 
tvořivost jiných národů. Porov-
náním úspěchů z kulturní oblasti 
se vytváří skutečná integrace 
dětí a mládeže z jednotlivých 
krajů a zemí Evropské unie. 
Festival podporuje rovněž regi-
on a rozvoj turistiky.
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(pokračování ze str. 3)
Občané by tak měli v maximál-

ní míře využít přechodů pro chod-
ce, které jsou udržovány. Údržba 
chodníků v městských částech 
ovšem náleží nejen TS a. s., ale 
i majitelům nemovitostí, u kterých 
se chodníky nacházejí. Za případ-
nou vzniklou škodu pak odpovídá 
majitel této nemovitosti.“

Co můžete v oblasti zimní 
údržby zlepšit?

„Naše služby chceme zlep-
šovat neustále. I proto jsme za-
koupili frézu, která nám pomáhá 
s údržbou například ve Skalici 
nebo na Černé cestě, kde jinou 
mechanizaci nelze využívat. 
Frézy chceme nasazovat i na 
sídlištích. Na příští rok vylepšíme 
vozový park o další moderní vozi-

dlo Superpark a také MULTICAR 
s pohonem 4x4. Také plánujeme 
koupit další várku zásněžek pro 
okrajové části města.“

Co byste chtěl občanům 
závěrem vzkázat?

„Především starším obča-
nům, aby v zimě, jako je ta 
současná, vážili každou cestu. 
I když se hodně zaměřujeme na 
čištění autobusových zastávek a 
dalších míst s velkou frekvencí 
lidí, určitě není terén pro seniory 
ideální. Každý se může se svou 
připomínkou k zimní údržbě 
obracet 24 hodin denně na naši 
dispečerskou službu, na telefon 
558 432 649, případně podat 
podnět i elektronickou cestou 
prostřednictvím našich webo-
vých stránek www.tsfm.cz.“   (pp)

Technické služby se snaží zmírňovat drsnou zimu

Průzkum KBB Průzkum KBB Průzkum KBB
V roce 2001 jsme realizovali anketu, na základě které jsme zahájili 

distribuci několika televizních programů bezdrátovým prostředkem do 
telekomunikačních systémů společná televizní anténa.

Abychom mohli rozšířit programovou nabídku o jeden tématický pro-
gram za přijatelnou cenu, žádáme Vás nezávazně o Váš názor:

Program HBO - Exkluzivní filmový kanál s prvotřídním dabingem
Program Reality TV - Dokumentární program o skutečných 

krizových, napínavých a nebezpečných situacích ze života lidí a 
přírody (česky/angl.)

Program Spectrum - Cestopisy, dokumenty o přírodě, historii, 
vědě, životním stylu atd.

Program Discovery Channel - Nejlepší programy z oblasti 
vědy, objevů a technologií.

Program Galaxie sport - Přináší exkluzivní přímé přenosy z 
evropských a světových soutěží

Program Minimax - Nabízí široký výběr oblíbených kreslených 
příběhů pro děti

Vyjádřit se můžete na naší web adrese: www.kbb.cz
nebo sms centrum: +420 608 813 303
nebo na tel. č. 558 622 161
Vaše názory očekáváme do 1 týdne, od opakovaně zveřejně-

ného průzkumu.
Karel Kohut - KBB, komunikační a zabezpečovací technika, 

Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu

nebytové prostory nacházející 

se v I.NP objektu čp. 10, ul. Rad-

niční o celkové výměře 72,6 m2 

– prodejní prostory s výkladem, 

k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-

tek. Nájem na dobu neurčitou, 

doporučená výše nájemného 

2.170,- Kč/m2/rok + záloha na 

služby. Žádosti zasílejte do

1. 4. 2005 na Městský úřad 

Frýdek-Místek, OSOM, Radniční 

1147, Frýdek-Místek – telefonic-

ké dotazy 558 609 174.
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Jednou z komisí rady 
města je kulturní komise. 
Její činnost je zaměřena k 
veškerému kulturnímu dění ve 
městě a jako jiné komise plní 
vůči radě města funkci porad-
ní a iniciativní. Jejími členy 
jsou členky zastupitelstva ing. 
Eliška Brožová, CSc a ing. 
Pavlína Nytrová, z řad občanů 
Mgr. Leoš Bílek, MUDr. Eva 
Geryková, František Hrbek, 
Antonín Kobela, Bohumír 
Kolčárek, ing. Miroslav Lysek, 
Klarisa Ondračková, Jakub 
Sacký a Jaromír Tobola. 
Za romské spoluobčany je 
aktivistkou komise Šárka 
Vozniaková. Tajemnicí komise 
je ing. Jitka Kališová, která za-
jišťuje spolupráci s odborem 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy. Předsedkyní 
je ing. Eliška Brožová, CSc, 
které jsme  v souvislosti s 
hodnocením činnosti komise 
v polovině volebního období 
položili několik otázek:

Čím vším se kulturní komi-
se v uplynulých dvou letech 
zabývala?

„Komise se zabývala činností 
kulturních zařízení města, jimiž 
jsou příspěvkové organizace 
Městská knihovna a Národní 
dům Frýdek-Místek. Dále se 
seznámila s aktivitami sdružení 
FAMUS v divadle Čtyřlístek, 
s akcemi v Kulturním domě 
Válcoven plechu, s činností 
pěveckých sborů a hudebních 
souborů. Samostatné jednání 
věnovala problematice činnosti 
folklorních souborů. Společně s 
členy klubu filmových amatérů si 
prohlédla jejich filmy. Věnovala 
se také činnosti výtvarníků a 

Nabídka kultury ve městě je značně široká
galeristů a také Literárnímu klu-
bu Petra Bezruče. V kulturním 
domě ve Skalici se seznámila 
se záslužnou činností Vlastivěd-
ného sdružení Skaličan. Sleduje 
také činnost mnoha dalších 
subjektů větších i menších, které 
pořádají kulturně společenské 
akce pro děti a mládež, pro 
důchodce či postižené občany, 
nebo pro širokou veřejnost. 
Součástí činnosti komise je 
péče o stav kulturních památek 
a dalších plastik a objektů, 
patřících ke tváři města. Velmi 
zajímavou oblastí je práce s 
kronikou města.“

Tyto všechny aktivity měs-
to podporuje?

„Ano, a nejen tyto, ale i řadu 
dalších. Město poskytuje příspě-
vek ve výši kolem 20 milionů 
korun ročně svým příspěvkovým 
organizacím. V Městské knihov-
ně bylo vytvořeno prostředí pro 
uspokojení potřeb nemalého 
počtu dětských i dospělých 
čtenářů. Její prostory jsou vy-
užívány pro práci s internetem 
a k pořádání velmi pěkných 
komorních akcí, které si již našly 
své návštěvníky. Národní dům 
se svými novými prostorami v 
Nové scéně Vlast, s kinem P. 
Bezruče a nově i budovou diva-
dla Čtyřlístek zcela přirozeně vy-
rostl v městské kulturní centrum, 
které žije bohatým kulturním 
životem a kde našla útočiště i 
některá amatérská seskupení. 
Celá plejáda souborů, kroužků, 
spolků, institucí i jednotlivců, vy-
víjejících kulturně společenskou 
činnost ve městě, je podporo-
vána jednak z rozpočtu města, 
ale hlavně z kulturního fondu. 
Kulturní komise každoročně  

KULTURNÍ KOMISE: Radě města zprostředkovává podněty z kul-
turní oblasti.                                                         Foto: Petr Pavelka

projednává 70 až 80 žádostí o fi-
nanční podporu ve výši více než 
tři miliony korun. Ne všechny 
žádosti odpovídají statutu fondu 
a ne všem může být poskytnuta 
požadována částka. V uplynu-
lých dvou letech činily částky 
schválené zastupitelstvem měs-
ta pro tento fond 700 000,- a
1 500 000,- Kč. Pro letošní rok 
se sešlo 80 žádostí za více než 
3,5 mil. Kč a komise opět musela 
rozlousknout těžký oříšek a vejít 
se ve svém návrhu do částky 1,5 
mil. Kč. Bylo navrženo 59 dotací 
pro 42 subjektů v celkové výši
1 420 000,- Kč, přičemž 80 000,- 
Kč zůstává rezervováno pro 
žádosti o dotace na jednotlivé 
akce, které mohou být podány 
ještě do června 2005.“

Jak se projevuje iniciativní 
funkce kulturní komise?

„Projevuje se například v 
oblasti péče o památky. Iniciovali 
jsme zlepšení evidence památek 
a dalších plastik a objektů v péči 
města. V současnosti se do této 
oblasti dostává jen málo finanč-
ních prostředků a je třeba i tady 
pracovat více systematicky. Ve 
spolupráci s odborem územního 
plánu a ekonomického rozvoje 
jsme se zapojili do přípravy 
projektů obnovení tří měšťan-
ských domů na ulici Hluboké, 
které bohužel již nemohou být 
kulturní památkou, ale měly by 
být alespoň připomínkou historie 
této části města. Zapojili jsme se 
do přípravy projektu zkulturnění 
parku B. Smetany k jeho většímu 
využití pro kulturně společenské 
akce. V reakci na náměty občanů 
jsme připravili návrh na vydávání 
měsíčníku Kulturní kalendář. Ten 
nebyl sice realizován, ale ve 

čtrnáctidenně vycházejícím Zpra-
vodaji RM získala kultura větší 
prostor a zvětšila se možnost 
nabídky programů. Komise se 
také na několika svých zasedá-
ních věnovala projektu účinnější 
podpory práce s dětmi a mládeží, 
a to na stejné bázi, jak se to daří 
úspěšně již několik let uplatňo-
vat v oblasti Centra sportu. Po 
projednání v komisi výchovy a 
vzdělávání se ukázalo, že návrh 
projektu vyžaduje dopracování a 
stal se podkladem k připravované 
Koncepci podpory kultury, na 
jejímž zpracování se bude komise 
podílet v průběhu roku 2005.“

Myslíte si, že nabídka v ob-
lasti kultury a společenského 
života je v našem šedesátitisí-
covém městě dostatečná?

„Mám radost z toho, že se 
nabídka v této oblasti života 
města rozvinula do značné 
šíře a zahrnuje téměř všechny 
kulturně zájmové okruhy. Všem 
profesionálním a zejména ama-
térským účastníkům kulturního 
dění je třeba poděkovat za jejich 
často velmi obětavou práci a 
úspěšnou reprezentaci města. 

Kulturní aktivity vyvíjejí také školy 
a krajská zařízení, jako je Muze-
um Beskyd, Dům dětí a mládeže 
a Stanice mladých turistů, a 
je tu i řada dalších zájmových 
aktivit, vyplňujících smysluplně 
volný čas občanů. Přesto však 
je třeba udělat ještě kus práce, 
protože nemůžeme být spokoje-
ni s možnostmi kulturního vyžití 
občanů ve frýdecké části města 
a v okrajových částech města, 
odkud je doprava na kulturní 
akce ve večerních hodinách 
dost obtížná. Čekají nás opravy 
a rekonstrukce budov městských 
zařízení, zejména v Kině P. Bez-
ruče a ve Čtyřlístku. Také pro-
blémy s restauračním zařízením 
v ND vyžadují urychlené řešení. 
A nemohu si nepoložit otázku, 
zda přesto, že zde působí řada 
menších galerií a pořádá se 
řada výstav, ve městě neschází 
galerie se stálou expozicí děl 
místních umělců a zda by zde 
neměla vzniknout stálá expozice 
historie dnes zčásti zanikajícího 
a proměnami procházejícího 
průmyslu v Pobeskydí, třeba i 
jako zařízení města.“

odchycení psi
5. 2. 034/05/MP Kříženec NO (pes), Slezská
5. 2. 035/05/MP Kříženec NO štěně (fena) – udán, třída T.G.Masaryka
6. 2. 036/05/MP Kříženec černý chlupatý (fena) – udán, Nádražní
6. 2. 037/05/MP Kříženec černobílý (pes) – udán, Heydukova
6. 2. 038/05/MP Kříženec černý (pes), Míru
7. 2. 039/05/MP Kříženec hnědý (pes) – udán, J.Božana
9. 2. 040/05/MP Kříženec černý (pes) – udán, Čs.armády
12. 2. 041/05/MP Pitbulteriér hnědobílý (pes) - udán, Zelená
15. 2. 042/05/MP Kříženec pudla černý (pes), Emy Destinové
15. 2. 043/05/MP Rotwailer (pes)    
16. 2. 044/05/MP Kříženec černý (pes), 28.října

Pronájem restaurace Národní dům
Příspěvková organizace Národní dům Frýdek-Místek 

pronajme s účinností od 1. 5. 2005  restauraci Národní dům 
Frýdek-Místek i s vybavenou kuchyní zájemci s nejvýhodnější 
nabídkou. Restaurace je v provozu, nachází se v budově kul-
turní památky Národního domu Frýdek-Místek, Palackého 134. 
Počet míst v restauraci včetně salónku a jídelny je 110. Po-
drobnější informace u ředitele příspěvkové organizace Národní 
dům, Palackého 134, č. tel. 777 728 092 nebo 558 644 780. 
Nabídky na výběrové řízení zasílejte na adresu Národní dům 
Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, Palackého 134, 738 
02  Frýdek-Místek nejpozději do 1. 4. 2005.

Pronájem nebytového prostoru
Město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu nebytové prostory 

nacházející se v objektu 07 - loděnice (loděnice, šatna, umývár-
na, WC, kancelář) včetně přilehlého pozemku v k.ú. Místek.

Žádosti o pronájem zasílejte na Městský úřad Frýdek-
-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek do 1. dubna 2005 17.00 hodin. Na-
bízenou výši nájmu doručte v zalepené obálce s nápisem 
„Nabídka – loděnice“ do téhož data. Případné telefonické 
dotazy na tel. č. 558 609 174.

Zastupitelstvo města Frýdek-
-Místek na svém zasedání kona-
ném dne 13. 12. 2004 schválilo: 

Prominutí poplatků a úroků z 
prodlení (penále) v těch přípa-
dech, kdy dlužník zaplatí (popř. 
doplatí) celý svůj dluh (který vzni-
kl do 30. 11. 2004) související s 
užíváním obecního bytu, v obdo-
bí od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 
a k tomuto datu u něj nebude 
evidován žádný dluh vyplývající z 
užívání tohoto bytu, ve kterém je 

Upozornění pro dlužníky z obecních bytů
(popřípadě byl) nájemcem.

Toto prominutí se nevztahu-
je na ty dlužníky, kteří využili 
„amnestie“ a doplatili své dluhy 
z bytu v předcházejících obdo-
bích, tj. v r. 2000-2002.

V této věci se obracejte na 
Městský úřad Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majet-
ku, kancelář č. 309, sl. Janšo-
vá (Frýdek – tel. 558 609 363) 
a p. Klesniaková (Místek – tel. 
558 609 364).

Setkání členů osadního 
výboru Lískovec s občany

se uskuteční ve čtvrtek 
24. března od 18:30 hod. 

v KD Lískovec.
Uvítame co největší účast 

občanů Lískovce.
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stalo se před rokem
16. března předseda Evropské komise Romano Prodi a deset kandi-

dátů na nové komisaře zahájil v Bruselu provoz první vlny internetových 
stránek o Evropské unii v jazycích nových členských států. Do Muzea 
Beskyd se sjeli na konferenci s názvem Učitel po službě – muzejník na 
cestách? muzejní a vlastivědní pracovníci Moravy a Slezska. 17. března 
uvedl v Galerii Langův dům Michal Kalhous tvorbu Petra Jochmanna Sno-
vé tělo – DREAMBODY. Nová scéna Vlast přivítala divadlo AP – PRO-
SPER Praha s komedií A do pyžam! 18. března zvala Poradna pro ženy 
a dívky na Den otevřených dveří. Znáte – neznáte – básníka a spisovatele 
Dr. Vojtěcha Martínka? Tak se jmenoval literární podvečer v Lidovém 
domě. 19. března se konala romantická prohlídka zámku při světle svíček. 
Jen malý zájem provázel pořad černošského dýdžeje Loxyho v kulturním 
domě Válcoven plechu. 21. března soutěžili ochotníci. V Nové scéně Vlast 
se konala soutěž jednoaktových her a v Divadle Čtyřlístek proběhlo ob-
lastní kolo soutěže monologů, dialogů a individuálních výstupů s loutkou 
pod názvem Pohárek. 22. března zasedalo městské zastupitelstvo. Ve 
víceúčelové sportovní hale se představil nejslavnější soubor irských tanců 
LORD OF THE DANCE, na jehož vystoupení byly vstupenky beznadějně 
vyprodány. DDM byl ve dnech 22.–25. března pořadatelem oblastního 
kola soutěže ve zpěvu lidových písní Loutnička 2004. 23. března si 
připomenul Filmový klub F-M rok od svého založení groteskami s CH. 
Chaplinem. Od 24. března do 28. se konala Hororová přehlídka Kletba 
kina Vlast. 25. března dopoledne došlo k požáru ve stolařské dílně, která 
byla součástí rodinného domu ve Skalici. Majiteli vznikla škoda stanovená 
na 2,5 mil. Kč. V chrámu sv. Jana a Pavla koncertovalo Janáčkovo kvarte-
to s doprovodnou recitací Alfréda Strejčka. 26. března v Modrém salónku 
hrála kapela Beatless písně legendární skupiny. 28. března zorganizoval 
Dům dětí a mládeže ve Frýdku-Místku průvod s Moranou a její pálení ve 
vodách Ostravice jako symbol odcházející zimy. 29. března u příležitosti 
Dne učitelů byli vyhodnoceni úspěšní pedagogové, jimž se dostalo uznání 
z úst místostarosty Mgr. Petra Cvika. 30. března koncertovali v Rytířském 
sále žáci ZUŠ. 31. března se uskutečnil v tělocvičně SOUT na ul. Pionýrů 
6. ročník memoriálu B. Gadliny v halové kopané mladších žáků.

Anna Nováková

Frýdek-Místek v roce osvobození (5.)

A fronta se den za dnem 
přibližovala. Mnoho známek 
potvrzovalo tuto skutečnost i v 
našem městě. Místní německá 
vojenská posádka se v noci 
nenápadně stěhovala z Frýd-
ku na místeckou stranu, kde 
hodlala vyčkávat ve větším Frýdecké vlakové nádraží.

Na Veselé ve Frýdku.

bezpečí příchod divizí, které 
se zdržely u Těšína a Fryštátu 
a ustupovaly k západu, aby 
nebyly obklíčeny a zajaty 
Rudou armádou. Na morav-
ské straně sloužila jim jako 
ochrana jednak řeka Ostravi-
ce, jednak říční hráz chránící 

Smetanovy sady v době velké 
vody. Za tou se nacisté ukryli 
a opevnili ji kulometnými hníz-
dy a děly. Děla stála u mostu, 
u nynějšího Českého domu, 
v ulicích města a na křižo-
vatkách. Ulice na východním 
okraji Frýdku byly zahrazeny 
železnými zátarasy. 

Naši občané, kteří dojížděli za 
zaměstnáním do Ostravy, přiná-
šeli zprávy o hrůzách transportů, 
jimž se říkalo transporty smrti 
nebo pochody smrti. Za třesku-
tých mrazů pochodovaly kolony 
vysílených zajatců s nohama jen 
v hadrech zabalenýma, kolony 
hladových, zmučených a umí-
rajících za pochodu. Padající na 
cestě byli stříleni SS-many.

Když Němci viděli, že ve 
městě zůstávají jen jednotky 
posmívaného Volksturmu mající 

za úkol chránit týl ustupujícího 
vojska, začali předstírat mírumi-
lovnost, mluvili o své nevinnosti, 
odstraňovali z kabátů hákové kří-

že a přestali zdravit pozdravem 
Heil Hitler a zvednutím pravice.

Anna Nováková,
kronikářka obce

Předvoj německého armádního 
sboru VIII. AK gen. Busche bez 
nejmenšího upozornění porušil 
státní hranici a do 18,40 obsadil 
Moravskou Ostravu. První formací, 
která v 17,00 vstoupila mezi Hru-
šovem a Příborem na čs. území, 
byla 8. pěší divize, doprovázená 
motorizovaným oddílem, vyčleně-
ným z pluku SS „Leibstandarte 
Adolf Hitler“. Při rychlém postupu 
na jih, sledujícím zřejmě záměr 
předejít případným polským 
akcím v tomto prostoru, narazila 
ve Frýdku-Místku na odloučenou 
13. rotu III. praporu pěšího pluku 8 
„Slezský“, nouzově ubytovanou v 
tovární budově firmy Czajanek.

Neinformovaná rota pod ve-
dením kpt. pěch. Karla Pavlíka se 
dle předpisu postavila na odpor 
a úspěšně hájila svůj ubytovací 
prostor a přilehlé komunikace, 
ač německý předvoj nasadil i 
minomety a protitankové kanóny. 
Krátký palebný přepad byl na 
rozkaz vyššího německého veli-
tele zastaven. Němci se obávali 
přílišné eskalace konfliktu, při zdů-
razňovaném mírovém charakteru 
okupace neúnosné. Čeští vojáci 
však zastavili palbu až druhý den 
ráno, kdy jim docházela munice. 
Zároveň rádiem přijímali několikrát 
opakovaný rozkaz nadřízeného 
velitelství, respektující katastrofál-
ní vývoj situace. To už ale byla 
okupace v plném proudu. Němce 
stála srážka představující jediné 
ozbrojené vystoupení čs. armády 
proti německé okupaci několik 
mrtvých a téměř desítku raněných. 
Také 13. rota měla šest raněných.

V noci na 15. března v 03,35 
ráno podepsal český prezident 
Dr. Emil Hácha Němci připrave-
nou dohodu o převzetí českých 

O frýdecko-místeckém odporu 14. března 1939 – II.
zemí pod „ochranu“ německé 
říše. K podpisu došlo v rozporu 
s čs. ústavou, po velmi tvrdém 
německém nátlaku, při kterém 
bylo vyhrožováno okamžitým 
masovým bombardováním 
Prahy a vojenským tažením 
vedeným brutálními formami. 
Prezident Hácha a ministr zahra-
ničí Chvalkovský přitom neměli 
možnost konzultovat Berlínem 
požadované okamžité podepsá-
ní neslýchané žádosti s ostatními 
členy vlády, přestaviteli armády, 
a tím méně s parlamentem. Až 
po vynuceném podpisu se mohli 
spojit s Prahou, ale jen k vydání 
kapitulantských rozkazů.

K události ve Frýdku-Místku 
se marxistická historiografie 
postavila zajímavým způsobem. 
Oficiálně o ní vůbec nemluvila. 
Nezapadala totiž tak trochu do 
její teorie o „zradě buržoazních 
velitelů armády“, jak ji byla zvyk-
lá celou dobu prezentovat. Jako 
pádnější důvod ale osobně po-
važuji skutečnost, že sám pěší 
pluk 8 „Slezský“ byl útvar těsně 
spjatý s legionářskými tradicemi 
první republiky. Jeho počátky 
sahají právě do doby hrdinných 
bojů Československého vojska 
na Rusi proti Rudé armádě v 
letech 1918-19, tedy do období, 
které bylo trnem v oku bolševic-
kým falzifikátorům dějin. Napří-
klad v roce 1918 se 8. střelecký 
pluk zúčastnil úspěšné permské 
ofenzívy a pod velením gen. 
Lva Prchala (pocházejícího ze 
Slezské Ostravy) byl pověřován 
nejobtížnějšími bojovými úkoly.

Paradoxně k uvedenému 
se zase stávalo, že se našel 
učitel dějepisu, který v dobré 
víře hovořil o chrabrém veliteli 

frýdecko-místeckých kasáren, 
který „neuposlechl rozkaz složit 
zbraně“ a zahájil se svými vojáky 
hrdinný odpor proti fašistické 
okupační přesile. „Romantický“ 
příběh `a la 70. léta zakončil tím, 
že po dobytí kasáren byli všichni 
českoslovenští vojáci popraveni a 
jejich velitel gestapáky umučen. 
Nebylo to samozřejmě tak. Po 
zastavení palby nezkřivili Němci 
žádnému z vojáků 13. roty III. 
praporu ani vlas. Jednak se sna-
žili, jak již bylo řečeno, tuto situaci 
ututlat a dále, přestože sami měli 
asi šest padlých, uznali legálnost 
bojové činnosti našich vojáků, 
kteří – neinformováni o situaci 
– konali tak, jak byli povinni dle 
své vojenské přísahy a vojenské 
cti: zahájit palbu na protivníka. 
Je ale pravda, že kapitán Pavlík 
byl za okupace Němci popraven. 
Nikoli však ve spojitosti s frýdec-
ko-místeckou akcí, nýbrž za jeho 
pozdější odbojovou činnost.

Frýdecko-místecký odpor jed-
notlivou rotou nelze z historické-
ho hlediska nikterak přeceňovat. 
V době, kdy v Evropě končila 
španělská občanská válka, to 
byl pro Wehrmacht vcelku za-
nedbatelný incident. Patrně by 
k němu ani nebylo bývalo došlo, 
pokud by se 13. rota nacházela 
ve stálých kasárnách napoje-
ných na vyšší velení. 

Na druhou stranu však 
musíme jednoznačně ocenit 
pohotovost, bojeschopnost a 
duchapřítomnost vojáků 13. roty 
a jejího velitele. Připomínám 
tuto skutečnost, i když uvedené 
vlastnosti by měly vlastně být 
atributem každého vojáka v čin-
né službě. Avšak naše armáda 
bývá často terčem posměchu 

jako vojsko, které „nic nedoká-
zalo“, a tento posměch hraničí 
mnohdy až s pohrdáním. Svého 
času na tyto nálady odpověděl 
nejvýstižněji Václav Havel: „To, 
že v minulosti nebyla českoslo-
venská armáda nikdy použita v 
boji za národní nebo politickou 
svobodu na domácí frontě, není 
její hanba, nýbrž hanba politiků. 
Našim vojákům pak nezbývalo 

nic jiného než dokázat svou pro-
fesionalitu v boji za tuto svobodu 
na frontách zahraničních.“

Pokud se nám alespoň 
trochu podařilo sdělit čtenářům 
něco (staro)nového, jsme rádi. A 
až někdo z nich bude procházet 
severně od místeckého náměstí 
ulicí „8. pěšího pluku“, třeba si 
vzpomene na tyto řádky.

Igor Jalůvka
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Info z odborů 12 Březen 2005

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

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

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

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

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

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

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

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

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

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

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

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

(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2

(I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého

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

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

4) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,4 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (IV.NP)
5) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
6) Objekt čp. 1347, ul. Sokolská
- nebytový prostor o výměře 145 m2 (I.PP)
7) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 65,70 m2 (II.NP)

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

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

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových složek ko-
munálního odpadu je zajištěn 
pomocí mobilní sběrny, která 
parkuje vždy v úterý, středu a 
čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin 
na vybraných parkovištích. Pra-
covníci Frýdecké skládky a.s., 
odeberou od občanů města Frý-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
dek–Místek bezplatně přinesené 
nebezpečné, ale i velkoobjemo-
vé odpady. 

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

obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

mražáky, sporáky, pračky,

- použité obaly od postřiků a 
jiné chemikálie,

- zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie a monočlánky, 

- zářivky a výbojky, prošlé a 
nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V nejbližší době je možno tyto 
odpady odevzdat na těchto 
místech:
parkoviště u kina P. Bezruče 
22.3. - 24.3. 
parkoviště u krytého bazénu 
29.3. - 31.3.
naproti zastávce Na Veselé 
15.3. - 17.3.

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

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

-Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

HARMONOGRAM SVOZU:
Datum: Místo přistavení:
4.4. a 18.4. Frýdek, Pánské Nové Dvory – u pana Kalety
 Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu
 Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
 Místek, ul. Kolárova – u pečovatelských domů
 Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
 Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805
5.4. a 19.4. Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
 Frýdek, ul. Vršavec – u lesa
 Frýdek, ul. Mánesova-Žižkova – u pivnice
 Místek, ul. Pavlíkova
 -  u sběrných nádob na separovaný odpad
 Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
 Místek, ul. Stará Riviéra – U Žida
6.4. a 20.4. Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti
 Frýdek, ul. Černá cesta – u obchodu
 Frýdek, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP
 Frýdek, ul. Olbrachtova – u břízy, naproti č. p. 107
 Frýdek, ul. J Hakena – u večerky Maják
 Frýdek, ul. Tolstého – u telefonní budky
7.4. a 21.4. Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284
 Frýdek, ul. Nad Mostárnou – u lávky
 Frýdek, ul. J. Skupy – za kulturním domem
 Frýdek, ul. Cihelní – u bývalé 10. ZŠ
 Frýdek, ul. Klicperova – u popelnic
 Frýdek, ul. Slunečná – naproti č. p. 290
11.4. a 25.4. Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku
 Místek, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti)
 Místek, ul. Anenská – poblíž č. p. 632
 Frýdek, ul. Novodvorská-Čapkova
 Místek, ul. Bezručova – u betonových zábran
 Místek, ul. K Olešné – u č. p. 1332
12.4. a 26.4. Místek, ul. J. Trnky – u restaurace Morava
 Místek, ul. Dr. Vaculíka – na konci parkoviště za 8. ZŠ
 Místek, ul. Frýdlantská – u věžáků

 Lysůvky, u paní Konečné (zahradnictví Bajtek)
 Zelinkovice, poblíž mateřské školy
 Chlebovice, u transformátoru

13.4. a 27.4. Místek, ul. Z. Štěpánka – za restaurantem
 Frýdek, ul. M. Chasáka – u domu č. p. 3149
 Frýdek, ul. Pekařská – naproti domu č. p. 3057
 Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti
 Frýdek, Pánské Nové Dvory – u hasičské zbrojnice
 Místek, ul. Palkovická – u podchodu
14.4. a 28.4. Lískovec, u hasičské zbrojnice
 Skalice, u kulturního domu
 Skalice – Kamenec, na rozcestí
 Skalice, u kostela
 Místek, ul. Polní – u hřiště
 Místek, ul. Kolaříkova – naproti domu č. p. 1589
 Místek, ul. Spořilov – za domem č. p. 1612
 Místek, ul. Čelakovského – bývalá prodejna

Harmonogram svozu
objemného odpadu 

Město Frýdek-Místek, odbor 
životního prostředí a zemědělství, 
který má v kompetenci nakládání 
s komunální odpadem, připravil ve 
spolupráci s Frýdeckou skládkou, 
a. s., zajišťující svoz komunálního 

odpadu na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram svozu ob-
jemného odpadu v roce 2005, tzv. 
jarní úklid, a to formou přistavení 
velkoobjemových kontejnerů. V 
letošním roce na jaře budou vel-

koobjemové kontejnery přistave-
ny na 50 svozových místech, jak 
je uvedeno v harmonogramu. 
Přistaveny budou vždy dopoled-
ne uvedeného dne, nejpozději do
10:00, a vyvezeny budou ná-
sledující den opět dopoledne, 
nejpozději do 10:00. Na každém 
stanovišti bude kontejner umístěn 
v měsíci dubnu dvakrát (dle rozpi-
su v harmonogramu). Upozorňu-

jeme, že odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů. Jakékoliv 
odkládání odpadu mimo kontej-
ner bude považováno za odklá-
dání odpadu mimo vyhrazené 
místo dle ust. § 47 odst. 1 písm. 
h) zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, s možností udělení 
pokuty až do výše 50 000,- Kč. V 
době konání svozu bude Městská 

policie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat na 
místě ty, kteří se dopustí přestup-
ku proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontejner. 

Pro informace se můžete ob-
rátit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel. 558 609 489 
nebo přímo na Frýdeckou sklád-
ku, a. s., tel. 558 623 546.



Kultura 13 Březen 2005

Strhující kulturní program, 
který měl přítomným vysvětlit, 
že „osmička není jen zub 
moudrosti“, připravili žáci a 
pedagogové 8. základní školy 
ve Frýdku-Místku u příležitosti 
oslav jejího třicetiletého výročí.

Národní dům se na školní 
akademii otřásal kvalitní hud-
bou i salvami smíchu. Učitelé 
si se svým dětmi skutečně 
zařádili a ukázali, že fantazii 
se už dnes ve školství meze 
skutečně nekladou. Nejcen-
nější na komponovaném po-
řadu bylo, že se nestal dílem 
několika jedinců, ale že se na 
pódiu předvedly stovky žáků, 
které dokazovaly, že se umí 
nadchnout pro společné dílo. 

„Současné změny ve školství 
zcela zásadním způsobem mění 
vžité stereotypy práce a kladou 
velké nároky na každého vyu-
čujícího. Poměrně vysoká míra 
svobody ve výuce je vykoupena 
obrovskou zodpovědností a vy-
sokými požadavky na tvořivost 
a samostatnost učitele. Protože 
naše kantory znám, vážím si 
jich a důvěřuji jim, vím, že jsou 
schopni a také ochotni úkoly, 

Osmička není jen zub moudrosti
které jsou na ně těmito změnami 
kladeny, zvládnout. Už dnes to 
mohou dokázat celou řadou ak-
tivit, které se evidentně vymykají 
běžnému standardu a prezentují 
„Osmičku“ nejen ve městě, ale i 
v republice a v zahraničí,“ říká o 
svém kolektivu ředitelka školy 
Marie Rojková. Její slova akade-
mie jen potvrdila a všichni divá-
ci, včetně starostky Evy Richtro-
vé a místostarosty Petra Cvika, 

oceňovali svěží smršť hudby a 
vtipu. Představení ukázalo, co 
je dnešní mládeži blízké, jaká 
sféra hudby, jaké má idoly, ale i 
to, že je vybavenější prosadit se 
v dnešním světě, který dnes už 
prakticky nezná omezení. Sym-
patické bylo i závěrečné vyznání 
rodičům, kteří ve spolupráci se 
školou nesou největší podíl na 
formování a směřování dnešních 
nedospělých.                       (pp)

ÚSPĚCH S ANGLIČTINOU: Zřejmě nejpovedenější scénka, představují-
cí několik profesí v anglickém jazyce. Stačilo, aby mluvil jeden přes druhé-
ho, a obecenstvo mělo o bolesti břicha postaráno.     Foto: Petr Pavelka

Až do konce března může-
te v místecké galerii Krásno 
zhlédnout výtvory pětadvace-
tiletého Michala Chýlka, který 
hledá napojení, odpovědi, 
harmonii a fungující celek.

„Od dětství jsem byl tichý a 
klidný a dával jsem přednost 
raději častým procházkám v 
přírodě. Zvlášť mne zajímala a 
okouzluje krása nerostné říše. 
V prohlubujícím se vztahu k 
přírodě jsem se začal zajímat o 
šamanismus a změněné stavy 
vědomí, dále pak o hudbu a hu-
dební nástroje primitivních kul-
tur. A přes zvuk jsem se dostal 

Chýlek hledá harmonii
k alikvotnímu zpěvu, esoterice, 
meditaci, studiu východních ná-
boženství a filozofie až k dnešní 
antroposofii a Kristu. Obrazy 
kreslím způsobem symbolic-
kého zobrazování myšlenek 
z meditativního poznání nebo 
inspirací z poznání duchovních 
zákonů velkých duchovních 
učitelů. Toto však je jen částí 
celého obrazu. Zbytek se 
doplňuje způsobem, že obraz 
sám si určuje, co a jak se napojí 
dál, tak aby to bylo plynulé a 
harmonické a vytvářelo celek,“ 
charakterizuje svou tvorbu sa-
motný autor.                       (pp)

Na slučovací schůzi místec-
kých a frýdeckých filatelistů v 
roce 1949 byl ustaven jeden 
„KLUB ČESKÝCH FILATE-
LISTŮ v Místku“ a předsedou 
byl zvolen František Zvolský. 
Pro klubovní schůzky byla 
dohodnuta místnost v restau-
raci SOKOLSKÝ PAVILON 
v Místeckém parku. Zde se 
pravidelně scházeli členové 
klubu, kterých bylo průměrně 
80 až 90. Zároveň byl ustaven 
též kroužek mladých filatelistů 
a prvním vedoucím kroužku byl 
Karel Čecháček. Počet mladých 
byl v počtu 10 až 15, především 
žáků místních škol.

V té době byla již v provozu 
POŠTOVNÍ FILATELISTICKÁ 
SLUŽBA v Praze a tím byla 
poněkud usnadněna dodávka 
vydávaných československých 
poštovních známek členům 
klubu, kteří však museli být 
povinně registrováni v Praze. V 
roce 1949 byla vydána celostát-
ně platná vyhláška, která velmi 
zpřísnila výměnu poštovních 
známek se zahraničím. Každý 
filatelista, který chtěl využít vý-
měny s cizinou, musel být regis-
trován u Celního úřadu v Praze, 
jak uvádí vyhláška č. 1055 min. 
zahr. obchodu v Úředním listě z 
27. 10. 1949. Tímto opatřením 
mnozí členové ukončili výměnu 
se zahraničím.

V roce 1950 byla vydána vy-
hláška, která ruší samostatné 
kluby a spolky. Od roku 1951 
– chtějí-li vyvíjet i nadále svoji 
zájmovou činnost – musí se 
dle nového spolkového zákona 
zapojit do některé povolené 
masové kulturní organizace. 
„Klub českých filatelistů v Míst-
ku“ proto požádal tehdejší ONV 
v Místku o povolení uspořádat 
„LIKVIDAČNÍ VALNOU HRO-
MADU“, který pak toto povolení 
vydal dne 9. 5. 1951 pod zn.: 
111-262-9/5-1951/B. Likvidač-
ní valná hromada se konala 24. 
5. 1951 v Sokolském pavilonu 
v Místku. Byl projednán převod 

Filatelie v našem městě – 4.
do Závodního klubu n.p. Sle-
zan v Místku. Dne 3. 6. 1951 
se konala ustavující členská 
schůze, již pod novým názvem, 
a to: Závodní klub ROH n.p. 
Slezan Místek, odbor filatelie. 
Zároveň byl nový výbor, a to: 
vedoucí Útrata František, zást. 
ved. Zvolský František, jedna-
tel Žižka Zdeněk, pokladník a 
účetní Smékal Jaroslav, správ-
ce kolování Haleš Alexandr, 
náhradníci Kachel František, 
Krbeček Emil a Krpata Alois. 
Podle dané vyhlášky a ONV 
v Místku musel být „Veškerý 
spolkový majetek, písemnosti 
i závazky převedeny na ZK 
ROH, n.p. Slezan Místek“. 

I tuto novou situaci filatelisté 
překonali, a tak se můžeme i 
nyní scházet na filatelistických 
schůzkách každý čtvrtek od-
poledne v salonku restaurace 
Lidový dům v Místku.

(pokračování příště)
Josef Bartoš,

předseda KF 07-09

Michal Nesvadba vzbuzuje  emoce u dětí i dospělých
Michal Nesvadba z Kouzelné školky je skutečný fenomén. 

Naše soutěž o vstupenky na jeho představení, které se usku-
teční 19. března v Kině Petra Bezruče, dokázala, že dokáže 
vzbudit emoce nejen u dětí, ale i dospělých.

Kdyby telefon, na který jste nám 
měli kvůli soutěži volat, nebyl červe-
ný již z výroby, jistě by rudý alespoň 
ve středu byl, protože volající nám 
jej doslova zavařili. Soutěží jsme 
si pěkně zavařili i my, ale červenat 
se rozhodně nemusíme. První tři, 
se kterými jsme vedli rozhovor po 
osmé hodině a kteří vyhráli dvě 
vstupenky, v dnešním čísle samo-

zřejmě zveřejňujeme, protože ti, co si myslí, že byly rozdány na 
základě rodinných vazeb, nejspíš skončí u Praotce Čecha.  

Výherci: Ludmila Mrózková, V. Talicha 1867, Jana Mildová,
1. máje 1837, Martina Marková, 28. října 1759.   Blahopřejeme!

Vystoupení legendárního 
představení Lord Of the Dan-
ce loni v březnu bylo úžasnou 
premiérou tohoto souboru na 
severní Moravě. Po roce se 
legendární irská taneční sku-
pina Michaela Flatleyho do 
Víceúčelové sportovní haly 
ve Frýdku-Místku vrací.

Strhující barevná megashow 
postavená na irských rytmech a 
neuvěřitelných výkonech desítek 

Lord Of The Dance se vrací
tanečníků, hudebníků a sólistů se 
uskuteční 22. března ve 20 hodin. 
Můžete si být jisti, že vás nenechá 
chladnými, protože zaznamenává 
celosvětový úspěch a rozechví-
vá a vzrušuje miliony lidí, kteří 
keltský taneční příběh již zhlédli. 
Tanec a hudba v něm obsažená 
je založena na tradičním irském 
folklóru, obohaceném o rychlejší 
popové melodie, moderní tanec 
a step. Od slavnostního uvedení 

této show v Dublinu v roce 1996 
se stalo toto představení meziná-
rodně proslulým a show se stala 
světoznámým fenoménem, který 
láme veškeré návštěvní rekordy. 
Za vše hovoří, že stadion ve 
Wembley byl s Lord Of The Dance 
vyprodán jednadvacetkrát v řadě. I 
diváci ve Frýdku-Místku se znovu 
mohou těšit na tanečníky, kteří 
tančí ve velké rychlosti a souhře, s 
neuvěřitelnou výdrží.             (pp)

8. dubna od 18:30 vystoupí v 
kostele sv. Jakuba v Místku se 
svým recitálem Eva Henychová, 
zpěvačka, kytaristka, sklada-
telka i textařka v jedné osobě, 

Recitál písničkářky Evy Henychové
která dokáže zasáhnout srdce 
lidí všech generací.

Ačkoliv si ji mnoho lidí stále pa-
matuje díky roli v dětském seriálu 
My holky z městečka, dnes jsou 

její písně již vyzrálou osobní výpo-
vědí člověka, který umí nahlédnout 
hluboko pod povrch skutečností 
všedního života. Vystupuje po 
celé republice, vyhledává zejména 
prostory menších klubů, čajoven, 
hradů, zámků, kostelů a kaplí, kde 
její něžná hudba s texty provokují-
cími k přemýšlení nejlépe vyzní. A 
co pokládá za svůj největší dosa-
vadní úspěch? „Na poli hudebním 
je to určitě vítězství na Portě v 
roce 1991, kterým se odstartovala 
má kariéra písničkářky, vítězství 
Zahrádky písničkářů v rámci fes-
tivalu Zahrada, vydání tří desek, 
vystupování po Evropě a zkrátka a 
dobře to, že je mi můj koníček pra-
cí,“ říká sympatická zpěvačka, jejíž 
poslední deska je přece jen dost 
odlišná od dvou předchozích, což 
dokumentuje i název Všechno je 
jinak. „Zrcadlí se v ní můj názorový 
posun a mé přátelství s muzikanty 
z trochu jiného hudebního světa. 
Možná to některé mé posluchače 

odradí, ale možná tím oslovím 
zase jiné,“ věří zpěvačka. Koncert 
tedy může uspokojit ty, pro které již 
není neznámou, i ostatní, kteří mají 
šanci na jedinečný kulturní zážitek 
s poselstvím a nadprůměrným 
zpěvem i hrou na kytaru. Eva 
Henychová je prostě originál.  (pp)

EVA HENYCHOVÁ: Mladá a 
svérázná šansoniérka.

Foto: Ota Nepilý
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KULTURNÍ DŮM
VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

Národní dům Frýdek- Místek
15. 3. v 16.30 hodin
Restaurace Národní dům
Podvečer s videokamerou
Členové Klubu filmových amatérů ve 

Frýdku – Místku se představují: benefice 
Zdeňka Zíchy z Lučiny. Pořadem provází 
PhDr. Eduard Mocek

22. 3. v 19.00 hodin – frýdecký zámek
4. zámecký koncert
Smetanovo trio
Jitka Čechová - klavír, Jana Nováková 

- housle, Jan Páleníček - violoncello
Jedno z nejznámějších trií tohoto obsazení, 

jež pokračuje v tradici Českého tria založeného 
ve 30. letech klavíristou Josefem Páleníčkem

Předprodej již zahájen – NS Vlast
Připravujeme tyto kurzy:
Taneční přípravka pro děti a mládež
*pokročilí*
Kurz je určen pro děti 7-10 let, mládež 

11-15 let a Hobby dance 15-18 let. Vyučují 
se latinskoamerické tance, standardní tance, 
hip hop, disko show, show dance, atd. Kurzy 
probíhají vždy v pondělí od 16.00 hodin a ve 
středu od 15.00 hodin.

Platba kurzu: 30. 3. od 14.30 h. – děti a 
mládež a od 17.00 H. – Hobby dance

Zahájení kurzu: 30. 3. v 15.00 h. – děti a 
mládež a od 17.30 H. – Hobby dance

Kurzovné za 12 lekcí :  
děti 7-10 let - 1 200 Kč
mládež 11-15 let a Hobby dance - 1 500 Kč 

S sebou cvičky (tenisky) sportovní oděv
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 23. 3. 
Informace na tel. čísle 558 432 011 nebo 

604 503 817
Moderní tanec pro aktivní ženy
všech věkových kategorií
* začátečníci     * pokročilí
Oslovujeme všechny moderní ženy - 

nabízíme nový způsob aktivního odpočinku 
v pravidelných lekcích vždy jednou týdně ve 
čtvrtek. Seznámíte se s rytmy španělské, 
kubánské, brazilské, jazz, pop aj. hudby. 
Odpočinete si a zároveň budete zdravě pra-
covat se svým tělem. Kurzovné za 10 lekcí 
(20 vyučovacích hodin) je 600 Kč.
Platba kurzu: 7. 4. od 17.00 do 17.30 hodin
Zahájení kurzu: 7. 4. od 17.30 do 19.00 hodin

S sebou cvičky (tenisky), sportovní oděv
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 4. 4. 
Informace na tel. čísle 558 432 011 nebo 

604 503 817
Taneční pro manželské páry a dvojice
* pokročilí *
Taneční jsou určeny párům všech věkových 

kategorií a absolventům kurzů pro začátečníky  
vždy v neděli od 18.30 do 21.00 hodin. Kurzov-
né za 10 lekcí 1 500 Kč/pár. Vedou  mistři tance  
Mgr. Jana Šodková a  Josef Macura.
Platba kurzu: 3. 4. od 18.00 do 18.30 hodin
Zahájení kurzu: 3. 4. od 18.30 do 21.00 hodin

Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 
domu a odevzdejte nejpozději do 31. 3. 2005.

Informace na tel. čísle 558 432 011 nebo 
604 503 817

COUNTRY TANCE
pro manželské páry a dvojice
Kouzlo amerického západu na konci 

předminulého století - to jsou tradiční coun-
try tance ve čtverylkách, dlouhých řadách, 
malých a velkých kroužcích a samostatně. 
Máte zájem se některý z tanců naučit? 
Přijďte mezi nás!

Kdy? Každý čtvrtek od 7. dubna 
Kde? Národní dům v Místku
V kolik? Od 19.00 hodin
Kurzovné za 10 lekcí  500 Kč za osobu. 

Vedou lektoři country clubu Virginia.
Platba kurzu: 7. 4. od 18.30 do 19.00 hodin
Zahájení kurzu: 7. 4. od 19.00 do 20.30 hodin

Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 
domu a odevzdejte nejpozději do 4.4.2005.

Informace na tel. čísle 558 432 011 

15. až 16. března v 17.45 hod.
KOUSEK NEBE /ČR/
Milostné drama odehrávající se za vě-

zeňskými zdmi.
Hrají: Jakub Doubrava, P. Forman, Táňa 

Pauhofová, Z. Stivínová a další.
Mládeži přístupný, 100 min
15. až 16. března ve 20.00 hod.
KAMEŇÁK 3 /ČR/
Repríza úspěšné komedie Zdeňka Troš-

ky se známými oblíbenými herci.
Mládeži do 12 let nevhodný, 101 min
18. března v 17.45 a 20.00 hod.
20. března v 17.45 a 20.00 hod,.
SNOWBOARĎÁCI /ČR/
Komediální příběh ze života mladých 

na horách.
Hrají: Vojta Kotek, Jiří Mádl a další.
Mládeži přístupný, 99 min
22. až 23. března  v 17.45 a 20.00 hod.
BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V 

KONCÍCH /USA, Velká Británie/
Pokračování úspěšné romantické kome-

die, v hl. rolích Renée Zellwegerová, Colin 
Firth, Hugh Grant.

Mládeži do 12 let nevhodný, 108 min
25. až  27. března v 17.45 hod.
BLADE: TRINITY /USA/
Třetí díl vyprávění o legendárním upírobij-

ci..., v hl. roli Wesley Snipes a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodný, 113 min
25. až 27. března ve 20.00 hod.
SMÍM PROSIT? /USA/
Jennifer Lopez, Richard Gere a Susan 

Sarandon v romantické muzikálové komedii.
Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min
29. až 30. března v 17.45 a 20.00 hod.
NA DOTEK /USA/
Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman 

a Clive Qen v milostném dramatu.
Mládeži do 15 let nevhodný, 104 min

16. 3. v 19.00 hodin
Roman Horký a KAMELOT
Koncert legendární brněnské  kapely, kte-

rá představí nové album „ZVLÁŠTNÍ  SVĚT“.
Kamelot, který svým originálním soun-

dem kytarových rytmů a aranžmá patří do 
žánru FCT, se představí v tomto složení.

Roman Horký - zpěv, kytary      
Jiří Meisner - basová kytara, zpěv
Pavel Plch - bicí, zpěv              
Marek Dráb - kytary, zpěv
17. 3. v 19.00 hodin
Divadelní společnost Háta Praha
Marc Camoletti
SEX, LÁSKA A ŽÁRLIVOST
Brilantní konverzační komedie plná legra-

ce a různých nedorozumění.
Hrají: Mahulena Bočanová, Ludmila 

Molínová, Olga Želenská, Lucie Benešo-
vá, Libor Pantůček a Libor Hruška. Režie: 
Marie Lorencová.

Předplatitelská skupina B
17. 3. v 16.00 hodin
Mimořádné představení
18. 3. v 19.00 hodin 
MARTY  HALL – KYTARA A ZPĚV
Kanada
Po neobyčejném úspěchu koncertních turné 

v roce 2002 vystupuje znovu v Evropě, tento-
krát se svým posledním albem HIDDEN  KEY.

Marty Hall se vynořil jako kytarový virtuóz, 
jeho blues se vám dostane pod kůži,  práce s 
kytarou je sebejistá, hypnotická a vášnivá.

20. 3. v 15.00 hodin
Divadlo Duo Frýdek-Místek
Příhody Medvídka Ťupínka
Loutková pohádka
24. 3. v 19.00 hodin
Divadlo Příbram
Irena Dousková
HRDÝ  BUDŽES
Dramatizace úspěšné stejnojmenné 

prózy nás provází tragikomickými roky husá-
kovy normalizace. Na pozadí školy a divadla 
v jednom nejmenovaném okresním městě 
se odvíjí sled komických příhod, trapných 
zážitků, drobných i větších neštěstí, které 
osmiletá Helenka nejen prožívá, ale zároveň 
je s bezprostředností svému věku vlastní 
hodnotí a komentuje.

Režie: J. Schmiedt
Hrají: B. Hrzánová, L. Jeník a J. Vlčková
Cena Thalie za rok 2003.
Mimo předplatné
DĚTSKÁ  FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
25. března v 10.00 hod. a 26. března v 

15.30 hod.
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ – IV /ČR/
Pásmo oblíbených pohádek s Krtečkem.
Mládeži přístupný, 65 min
FILMOVÝ KLUB
Úterý 15. března v 19.00 hod.
PROJEKT 100 – TAKING OFF
/1971- USA/
Režie: Miloš Forman
Hořká komedie podává mimo jiné i zají-

mavé svědectví o dobové atmosféře v New 
Yorku na počátku sedmdesátých let....

Mládeži do 12 let nevhodný, 93 min
Pondělí 21. března v 19.00 hod.
ČERNÁ KOČKA – BÍLÝ KOCOUR 

/Jugoslávie, SRN, Francie/
Režie: E.Kusturica
Poetický balkánský folklór v drsném ryt-

mu - nahlédneme na romskou veselku, kde 
se může stát cokoli.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min
Úterý 22. března v 19.00 hod.
VODKA LEMON /2003 Francie-Arménie/
Režie: Hiner Saleem
Kurdský režisér sleduje těžký život obyvatel 

arménské vesničky s vlídností i nadhledem.
Mládeži do 12 let nevhodný, 84 min
Středa 23. března v 19.00 hod.
2. výročí Filmového klubu -PROJEKT 100
METROPOLIS /1927 - Německo/
Režie: Fritz Lang
Průkopnický sci-fi snímek ohromuje i po 

78 letech monumentálními obrazy futuris-
tického světa.

Mládeži do 12 let nevhodný, 118 min
Úterý 29. března v 19.00 hod.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB 
/1999-Německo, Francie, Kuba/
Režie: Wim Winders
Celovečerní hudební dokument za-

znamenávající fenomenální turné slavné 
kubánské kapely.

Mládeži přístupný, 100 min

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

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

VÝSTAVY
5. až 22. dubna
Interaktivní výstava Telepace:
Bible očima světa – svět očima Bible.
Můžete si zkusit, jak se například ve sta-

rověku mlelo obilí nebo napsat si své jméno 
v hebrejštině.

18. 3. ANTISTATIC techno – párty
27. 3. DERATIZACE techno – párty

KLUB MAMINEK BROUČCI
KLUB MAMINEK KRTEČEK

Farní 1, Frýdek
Scházíme se vždy v úterý a ve čtvrtek

v době od 9 do 12 hodin.
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h. 15. 3. - Velikonoční dekorace na stůl

17. 3. - Výměna receptů na velikonoce
22. 3. - Zvyky a tradice Velikonoc
24. 3. - Jarní a velikonoční výzdoba 

dětského pokoje
29. 3. - Krtečkova  JARNÍ OLYMPIÁDA
31. 3. - Výtvarná činnost
Každé úterý 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

15. 3. v 10.00 hod. - Beseda s lékárnicí - 
Co by nemělo chybět v domácí lékárničce.
18. 3.  v 10.00 hod. - Velikonoční výzdoba 
oken
21. 3. v 10.00 hod. - Maňásková pohádka
22. 3. - Základy první pomoci u dětí

Každou středu cvičení pro maminky a 
děti s Hankou.

Každý čtvrtek zpívání.
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STANICE MLADÝCH TURISTŮ
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

tel.: 558 435 067, 558 647 694
e-mail: smtu.fm@worldonline.cz

http://smtu.fm.web.worldonline.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

Národních mučedníků 591
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz, e-mail:info@ddmfm.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ  ZÁMEK
Otevírací doba:

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

16. 3.
Vítání jara – besídka, vyrábíme přáníčka, 

výzdobu, drobnosti pro radost
24. 3.
Výšlap na Javorník III.ročník (velikonoční 

prázdniny)
1. - 3. 4.
Kurz zdravotníka pro zotavovací akce pro 

děti a mládež
Informace:
Na termín 10.-19. 6. 2005 připravuje Sta-

nice mladých turistů relaxačně výukový pobyt 
u moře v Chorvatsku a výukou angličtiny.

Bližší informace o  připravovaných 
akcích  získáte přímo na SMTu, tel. 558 
435067 nebo 558 647594.

NABÍDKA AKCÍ NA MĚSÍC
BŘEZEN 2005

14. – 17. 3.
LOUTNIČKA
- soutěž v sólovém zpěvu lidových písní
- 31. ročník
- ZUŠ v Místku, 9:00 hodin
15. 3.
VÝPRAVA PANA BROUČKA ZA HUSITY
Kdo byl Jan Hus? Kdo jej postavil na hra-

nici? A co na to Jan Žižka z Trocnova?
- odpoledne plné her a soutěží
- DDM Místek, 14:00 hodin
18. – 19. 3.
VÝTVARNÝ A RELAXAČNÍ VÍKEND 

PRO ŽENY
- malování na sklo, grafické techniky, 

výroba jarní dekorace, a další techniky 
podle zájmu

- večer relaxace s cvičitelkou a kosmetič-
kou + příjemné posezení s občerstvením

- cena: 300,- Kč (ubytování, výtvarný 
materiál, strava, metodický materiál)

- přihlášky a informace: DDM Frýdek, 
Iveta Štvartáková, telefon: 558 628 240, 
732 237 637

22. - 23. 3.

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

23. – 24. 3. spaní v klubovně se speci-
álním programem

Tento měsíc bude 18. 3. a 25. 3. ZAVŘE-
NO (školení, pracovní setkání)

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

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

nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další.

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

V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS 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 zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
- losa evropského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ  OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 

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

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

bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. V 
sakristii kaple je instalována výstava  „Cír-
kevní plastiky – Pieta“.

FRÝDEK  A  MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 

jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „..šu-
mivá, 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.

Výstavy:
OSOBNÍ  HYGIENA  NA  ŠLECHTIC-

KÝCH  SÍDLECH
Výstava, kterou připravil Národní pa-

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

Potrvá do 20. března 2005.
NA  PULTU  A  POD PULTEM
Páteří života jednotlivých měst, městeček 

a vesnic bývala dobře vybudovaná a fungu-
jící obchodní a živnostenská síť. Zatímco na 
vesnicích se nacházely jen jednotlivé krám-
ky, v menších městech bylo několik desítek 
různých koloniálů a obchůdků, ve větších se 
jednalo už o stovky prodejen. Své výrobky 
prodávali i mnozí majitelé řemeslnických dí-
len. Nejčastěji byly zastoupeny prodejny se 
smíšeným zbožím a trafiky, hodně bylo také 
obuvníků, krejčích, holičů, řezníků a pekařů. 
Důležitou roli v místním obchodu sehrávaly i 
trhy na dobytek a koně a výroční trhy.

Potrvá do 20. března 2005. 
PROGRAMY, KONCERTY
20. března  9,00 – 16,00 hodin  -  areál 

frýdeckého zámku
VELIKONOČNÍ  JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých 

předmětů
• Ukázky lidových řemesel
• Velikonoční program
• Na pultu a pod pultem – výstava
• Církevní plastiky – Pieta – v kapli sv. 

Barbory
• Projížďka na koních v parku
• Občerstvení – domácí speciality
22. března  19,00 hodin  -  Rytířský sál 

frýdeckého zámku
Čtvrtý zámecký koncert
SMETANOVO  TRIO
Jitka Čechová  -  klavír
Jana Nováková  -  housle
Jan Páleníček  -  violoncello
25. března  17,00 hodin  -  kaple sv. 

Barbory

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
24. 3. v 18.00 hod.
Karel Gazurek - AFRICKÉ BIVAKY V 

NIGERU nebo-li CESTA PŘES TÉNÉRÉ. 
Přednáška doplněná promítáním diapozitivů.

25. 3. ve 20.00 hod.
koncert kapely KVĚTY (alternativa)
Obě akce budou uspořádány v mís-

tecké knihovně na ulici Hlavní 112, v 
Modrém salonku.

Jan Zahradníček
ZNAMENÍ  MOCI
Verše o úzkosti a pokoře v postní době 

téměř zapomenutého básníka
Účinkují členové Místecké Violy
27. března  13,00 – 17,00 hodin  -  frý-

decký zámek
VELIKONOČNÍ  ZÁMECKÁ  NEDĚLE
Od 15,00 hodin vystoupení Základní 

umělecké školy ve F-M
Dále k vidění:
- výstava Církevní plastiky – Pieta v kapli 

sv. Barbory
- expozice Beskyd, příroda a lidé
- Zámecký okruh
- expozice Frýdek a Místek
BESKYDSKÁ  MUZEJNÍ  A  VLASTI-

VĚDNÁ  SPOLEČNOST
17. března  17,00 hodin – přednáškový 

sál v Zeleném domě
ODERSKO A VÍTKOVSKO
Slovanské hradiště ve Vyhnanově, 

zmizelý zámek v Odrách, na Veselském 
kopci, oderské rybníky, zaniklý dřevěný 
kostel v Tošovicích, Panna Maria ve Skále, 
vlakem do Vítkova, na hradě Vikštejně a 
další. Přednáška doplněná promítáním 
diapozitivů a videoprojekcí.

22. března  17,00 hodin – přednáškový 
sál v Zeleném domě

POTŠTÁTSKO A SPÁLOVSKO
Na hradě Puchartu, Potštátské skalní 

město, Tlustý Jan, dřevěný kostel v 
Lipné, u pramenů řeky Odry, cestou 
do zaniklého Barnova, zámecký park 
ve Spálově, spálovští vlastenci a další. 
Přednáška doplněná promítáním diapo-
zitivů a videoprojekcí.

POMLÁZKOVÉ VESELÍ
- velikonoční program pro děti ze ZŠ, MŠ 

a školních družin
- zdobení velikonočních vajíček, výroba 

velikonočních věnečků, peříčkového kuřátka 
a velikonočního přání …

- cena: 25,- Kč
- DDM FM, Národních mučedníků 591, 9:

00 – 16:30 hodin
- přihlášky a informace: DDM Frýdek, 

Monika Fojtíková, telefon: 558 628 240, 
604 524 066

22. - 23. 3.
HODY, HODY, DOPROVODY
- velikonoční dílna, kde si upletete po-

mlázku, vyrobíte tradiční či méně známé 
velikonoční dekorace, zajíčky, přání

- cena: 17,- Kč
- DDM Místek, 9:00 – 16:30 hodin
24. - 25. 3.
PRÁZDNINOVÝ POBYT V DDM
- dvoudenní velikonoční prázdninový 

pobyt pro děti od 8 let
- výlet na Ondřejník s návštěvou rela-

xačního centra „Kotelna“ ve Frýdlantu nad 
Ostravicí

- zdobení velikonočních vajíček, příprava 
velikonoční dobroty, hledání zatoulané slepičky

- cena: 200,- Kč
- přihlášky a informace: DDM Frýdek, 

Monika Fojtíková, telefon: 558 628 240, 
604 524 066

24. 3.
ZÁJEZD DO ROŽNOVA POD RAD-

HOŠTĚM
- skanzen, návštěva bazénu s toboganem
- cena: 120,- Kč
- sraz: v 9:00 hodin u Komerční banky 

na nádraží ČD
- přihlášky a informace: DDM Frýdek, 

Marie Cidlíková, telefon: 558 628 240, 736 
150 088

DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat 

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

00 hodin

ŠACHY
18. 3.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež od 

4 do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:30 hodin
19. 3.
O KRÁLE A KRÁLOVNU ŠACHOVÝCH 

ŠPUNTŮ
- šachový turnaj pro děti narozené v roce 

1997 a mladší
- DDM Místek, 8:30 – 12:00 hodin
24. – 28. 3.
16. TURNAJ POBESKYDÍ
- mezinárodní šachový turnaj pro všech-

ny zájemce
- Národní dům v Místku
24. - 28. 3.
TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ
– 26. ROČNÍK
- mezinárodní šachový turnaj pro děti a 

mládež narozené v letech 1991 - 1996
- Národní dům v Místku
26. - 27. 3.
MISTROVSTVÍ ČR V ŠACHU
DĚTÍ DO 8 LET
- šachový turnaj pro děti narozené v roce 

1997 a mladší
- Národní dům v Místku
Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační materiály 

jednotlivých akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.

Bližší informace, přihlášky apod.
DDM Místek – telefon: 558 434 154, 558 

434 525
DDM Frýdek – 558 628 239, 558 628 240
Web: www.ddmfm.cz,
e-mail: info@ddmfm.cz
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Soukromá střední
odborná škola
Frýdek-Místek, s.r.o.
T. G. Masaryka 456

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

www.ssosfm.cz

Nabízíme studijní obory:
Veřejnosprávní činnost

s maturitou
Sociální činnost 

s maturitou
Způsob studia:

- studium DENNÍ (4-leté)
- studium DÁLKOVÉ 

(5-leté)

Kontaktní osoby:
PaeDr. Václav Průcha

Gabriela Stepková

Od listopadu funguje ve Frýdku-Místku naproti kavárny Radhošť 

exkluzivní sportovní klub Fitpoint, jenž navštěvují lidé, pro které po-

hyb a péče o tělesnou schránku znamená důležitou součást života. 

Právě takovým je určena i nejnovější nabídka klubu, která umožňuje 

oblíbené pohybové aktivity i o dovolené. „Chystáme dva sportovní 

pobyty u moře ve Španělsku, v červnovém a zářijovém termínu. Jed-

ná se o aktivní dovolenou s aerobikem, power yogou, pilates či aqua 

aerobikem, které povedou naše profi instruktorky Petra Macurová a 

Martina Masná. Týdenní pobyt nabízíme už za 4 990 korun,“ sdělil 

manažer Fitpointu Tomáš Tikal. 

Do konce března platí ve Fitpointu další lákavá nabídka – akce 

Cvičíme s HZP. Každý klient této zdravotní pojišťovny má padesáti-

procentní slevu na klubové členství, novější klienti (po 1. 4. 2004) mají 

první měsíc zaplacený pojišťovnou dokonce celý. 

Pokračují i speciální kurzy, kde jsou ještě volná místa například v 

kurzech orientálního tance, junior aerobiku a junior baletu. Poslední 

novinkou je akce Do Fitpointu zadarmo. Taková výsada čeká na ty, 

kteří do klubu přivedou další klienty. Za každého se jim z měsíčního 

poplatku sráží stokoruna.

Více informací na www.fitpoint.cz nebo na tel. č.: 558 629 800.

Do Fitpointu zdarma!


