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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Rada města Frýdku-Místku na svém 

jednání 28. února projednala a schválila 
organizační změny u Městské policie Frý-
dek-Místek. O tom, co se následně rozpou-
talo, píšeme ve zpravodaji na jiném místě. 
Jsem ale přesvědčena, že to bylo naprosto 
zbytečné. Ve světle argumentů mediální 
bublina snad již splaskla. Opozice se však 
znovu na základě nespokojenosti jednotliv-
ců snaží přiživit. Je zcela zřejmé, že se člověk nezavděčí všem, a těžko 
mohu kvůli každé nespokojené osobě hned uvažovat o rezignaci. Chá-
pu, že by mě někteří jedinci viděli raději zpátky za katedrou, ale když 
vidím, jak se bez hlubších znalostí přidávají vždy na stranu nespoko-
jenců, poslala bych je zpátky do školy taky. Ale do lavice.

Hlavním důvodem organizačních změn u městské policie je snaha 
o zvýšení bezpečnosti a pořádku v našem městě. Narůstající násilí a 
agrese ve společnosti nemůže nechat nikoho klidným. Samozřejmě, 
že strážníci městské policie nemohou být všude, ale posílení jejich 
počtu v ulicích našeho města je nezbytné. Obzvlášť po hrůzném činu 
vraždy studenta gymnázia není větší priorita, než posílení hlídek v 
ulicích našeho města.

Ze statistik spáchaných trestných činů a přestupků lze vyčíst dny, 
dobu a lokality, kde je nutné posílit zvýšený dohled strážníků městské 
policie. Také narůstající kompetence, které na strážníky přecházejí, si 
organizační změny vynutily. A není to jen „tabákový zákon “, ale od 1. 
července také novela zákona o pozemních komunikacích, kde mož-
nost měření rychlosti nebude jediná další kompetence našich stráž-
níků. Jsme si vědomi také nutnosti větší kontroly cyklostezek, proto 
uvažujeme i o zřízení cyklohlídky. Pokud se i přes organizační změnu 
ukáže potřeba posílení počtu strážníků, pak návrh na navýšení jejich 
počtu předložím zastupitelstvu města k rozhodnutí.    Eva Richtrová

Kvůli městské policii se strhl zbytečný rozruch
Do popředí zájmu médií se 

dostala situace v Městské poli-
cii Frýdek-Místek, která bude od 
dubna naplňovat novou kon-
cepci a organizační strukturu. 
Právě tu začaly veřejně napa-
dat nové odbory městských 
strážníků, které se bojí, že ji 
zaměstnanci pocítí na peně-
zích, a myslí si, že nepomůže 
větší bezpečnosti ve městě.

„Co se kolem toho rozpoutalo, 
je nafouknuté do rozměrů, které 
si nezaslouží. Pár lidí má jiný 
názor a někdo z toho vyrobí tako-
vý skandál. Chci zdůraznit, že 
jejich odborářská organizace má 
pouze 17 členů a městská poli-
cie má 57 zaměstnanců. Odbory 
zásadně nesouhlasí s novou 
organizační strukturou. Obávají 
se nižších platů, ale faktem je, 
že objem finančních prostřed-
ků na městskou policii zůstává 
zachován. Pokud někteří odpra-
cují méně nočních směn, nezna-
mená to automaticky, že budou 
mít nižší mzdu.. Formou mimo-
řádných odměn se může vše 
vyrovnat,“ vysvětlovala starostka 
Eva Richtrová, která je velitelem 
městské policie. „Odbory samo-
zřejmě respektujeme, ale jde o 
styl – i ony se musí řídit určitými 

pravidly. Když se někdo snaží 
vyvolat neklid a vyhrožuje stáv-
kou, jakmile má různý pohled na 
věc, je to určitě špatně. Byli jsme 
osočováni, že s nimi nechceme 
od jejich vzniku jednat, ale mám 
tady docela tlustý fascikl vzájem-
né komunikace a já si nejednání 
takto rozhodně nepředstavuji. 
Navíc jsme měli naplánovanou 
další schůzku i kontrolu bezpeč-
nosti práce, takže odboráři zby-
tečně předjímali její výsledky,“ 
doplnila starostka. 

Místostarosta Petr Cvik 
považuje za velmi nezodpověd-
né načasování celé akce. „Ve 
městě máme nevyřešenou vraž-
du mladého člověka a my se 
snažíme republikové policii vše-
možně pomoci a dále zvyšovat 
opatření, aby se občané mohli 
cítit ve Frýdku-Místku bezpečně. 
V tomto kontextu  mi přijde vyhro-
cení sporů nešťastné. V dané 
chvíli se ukázalo jako opodstat-
něné, že jsme ve městě rozšířili 
kamerový systém, ale současně 
chceme udržet i rozumnou míru, 
aby naši občané neměli v jinak 
klidném městě pocit, že jsou 
všude pod drobnohledem. Na 
druhou stranu kamerami již byly 
odhaleny trestné činy vykrádání 

vozidel, krádeže v novinových 
stáncích a další. Záběry kamer 
jsou vždy důležité pro vyšetřo-
vání trestných činů Policií České 
republiky,“ řekl místostarosta.

Ředitel městské policie Vác-
lav Buček potvrdil, že se celá 
kauza vyhrotila po seznámení 
zaměstnanců, tedy i odborů, 
s plánovanými organizačními 
změnami. „Musím říct, že spe-
kulace o ohrožení obyvatel a 
majetku jsou zcela zbytečné 
a že někteří jedinci ani nedo-
kážou domyslet dopad změn. 24 
zaměstnanců zůstává totiž ve 
stávajícím režimu a pouze pat-
náct se přesune na výkon služby 
od půl sedmé ráno do půl sedmé 
večer. Máme statisticky zmapo-
váno, že na náš výkon jsou nej-
náročnější pátky a soboty a v tyto 
dny budou noční směny vykoná-
vány. Dokonce dojde ke zvýšení 
bezpečnosti, protože budeme 
mít k dispozici dvě motohlídky, a 
ne jednu jako dosud, kdy vznikal 
problém, když motohlídka někde 
zasahovala a přijali jsme další 
oznámení,“ vysvětlil ředitel. K 
posílení denních směn připome-
nul nový tabákový zákon, chys-
tané změny zákona o pozem-
ních komunikacích, v důsledku 

kterých městským strážníkům 
„spadne do klína“ prakticky celá 
doprava ve městě, cyklostezky, 
aquapark, vyhlášku o čipování 
psů, kterou bude třeba per-
manentně kontrolovat, a další 
aspekty. „Asi je zbytečné se 
ptát, v jakém čase je nejvíce 
lidí v ulicích. Jsem v kontaktu i 
s jinými městskými policiemi a 
noční směny jsou všude ome-
zenější. Musíme si také uvědo-

mit, že tu nejsme sami. Máme 
přece Policii ČR. A organizační 
struktura se může zase změnit, 
pokud vyhodnotíme, že nevyho-
vuje. Tady se odsuzuje něco, co 
ještě nebylo vyzkoušeno,“ zlobil 
se Václav Buček. Jeho zástup-
ce Dalibor Volný zdůraznil, že 
po všech strážnících se pouze 
chce, aby vykonávali práci, jak 
mají – odborář-neodborář.

(Pokračování na straně 3)

Ministerstva odepsala na dopis
Vážená paní starostko,
k Vašemu dopisu ze dne 1. 2. 

2006, který se dotýká problema-
tiky výstavby průmyslové zóny v 
Nošovicích a urychlení výstavby 
všech návazných komunikací, 
Vám z pověření pana ministra 
sděluji:

Ministerstvo dopravy je si 
vědomo, že v souvislosti s výstav-
bou průmyslové zóny Nošovi-
ce bude muset být komplexně 
dořešena dopravní infrastruktura 
veškerých navazujících oblastí. 
Jedná se zhruba o dvě desítky 
staveb od Bělotína až po Český 
Těšín a Jablunkov. Jsou to mno-
hamiliardové investice do silniční 
sítě (mimo dálnici D 47), které 
bude nutné zajistit a realizovat. I 
za této skutečnosti Vás, vážená 
paní starostko, mohu ujistit, že 
plně chápu nutnost komplexního 
řešení silniční sítě ve Vaší oblasti. 
Stav přípravy i průběh realizace 
budu nadále průběžně sledovat. 
Buďte ujištěna, že v případě 

nutnosti budou ze strany minis-
terstva dopravy učiněny potřeb-
né kroky k zajištění návaznosti 
všech potřebných staveb.

S pozdravem ing. Jiří Kubí-
nek, náměstek ministra

Vážená paní starostko,
děkuji za Vaše upozornění, 

jež jste uvedla ve svém dopise 
ze dne 1. února a které se týkalo 
potřeby řešit urychlení výstavby 
silnice R 48 včetně obchvatu 
Frýdku-Místku.

V případě, že se společnost 
Hyundai Motor Company rozhod-
ne umístit svou investici v průmys-
lové zóně Nošovice, bude pode-
psáno nejen Vámi zmiňované 
„Memorandum“, ale rovněž bude 
připraven materiál pro jednání 
vlády, jenž bude řešit všechny 
související investiční akce a jejich 
finanční zabezpečení, mezi které 
rozhodně patří kvalitní dopravní 
obslužnost průmyslové zóny a 
její dopady na kvalitu životního 

prostředí. Už zkušenost s projek-
tem automobilky TPCA v Kolíně 
ukázala klíčový význam budová-
ní související infrastruktury pro 
úspěšné dokončení projektu.

Vážená paní starostko,
jsou mi známy problémy s 

odkladem zahájení územního 
řízení pro stavbu obchvatu měs-
ta Frýdek-Místek, i s finančním 
zabezpečením některých úseků 
výstavby silnice R 48, které by v 
případě neřešení měly negativní 
vliv na kvalitu života obyvatel 
tohoto města. Přestože tyto 
investiční akce nejsou v přímé 
kompetenci ministerstva průmys-
lu a obchodu, mohu Vás ubezpe-
čit, že stejně jako u obdobného 
projektu v Kolíně je mnou řízený 
resort připraven hrát aktivní roli i 
v případě této pro Moravskoslez-
ský kraj tak významné investice.

S pozdravem
ing. Milan Urban,

ministr průmyslu a obchodu
(komentář k tématu na str. 2 )

TISKOVÁ KONFERENCE: Situace v městské policii si vyžádala 
vyjasnění stanovisek zainteresovaných stran.    Foto: Petr Pavelka
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Čipování psů
V souvislosti s vydáním obec-

ně závazné vyhlášky města Frý-
dek-Místek č.12/2005 o trvalém 
označování psů bude v sobotu 
25. března mimořádně otevře-
no od 8 do 16 hodin na těchto 
pracovištích: V Místku ordinace 
na ul. 4. května č. p. 217 a ul. 
J. Suka č. p. 1753, ve Frýdku 
pak obě ordinace na ul. Sadová 
č. p. 1158. Rozšířené ordinační 
hodiny mohou využít pro ozna-
čení zvířat mikročipem nejen 
chovatelé psů ve Frýdku-Místku, 
ale rovněž z městských částí 
Lysůvky, Zelinkovice, Chlebovi-
ce, Lískovec a Skalice.

Žádosti o přidělení
obecního bytu

Upozorňujeme všechny ob-
čany, kteří mají podanou žádost 
o přidělení bytu u Městského 
úřadu Frýdek-Místek, na nut-
nost jejího obnovení do konce 
března. Toto lze provést pouze 
písemnou formou, formuláře 
jsou k dispozici na informacích v 
budově městského úřadu. Vypl-
něnou žádost podejte na poda-
telně městského úřadu. Pokud 
tak žadatel neučiní, jeho žádost 
bude z evidence vyřazena.

Účast ve sdružení
se městu vyplácí

Město Frýdek-Místek stojící 
v čele aktivit Regionu Beskydy, 
který je tvořen sedmi sdruženími 
obcí, těží ze společné propa-
gace. Valná hromada Regionu 
Beskydy znovu zvolila za svého 
předsedu poslance Petra Rafaje. 
„Stále přibývá subjektů, které s 
námi v oblasti cestovního ruchu 
chtějí spolupracovat, protože 
vidí výsledky. Společnými pro-
jekty jsme schopni dosáhnout 
na značné finanční prostředky, z 
nichž pak profitují všichni,“ uvedl 
Petr Rafaj.

Informace o Lískovci
Osadní výbor Lískovec zpro-

voznil ve spolupráci se Základ-
ní školou Lískovec internetové 
stránky této městské části 
– www.liskovec.cz. Návštěvníci 
na nich mohou nalézt aktuální 
informace, jakými jsou zápisy 
osadního výboru nebo různá 
oznámení radnice týkající se 
Lískovce. Místní občané mají 
možnost je oživit například infor-
macemi o historii nebo sportu.

Bier Haus Cup
Na 18. března je naplánova-

ný poslední squashový turnaj ze 
série Bier Haus Cup ve frýdec-
kém sportovním centru Squa-
shstorm. Únorového pátého kola 
se zúčastnilo sedmnáct hráčů, 
vítězem posledního kola se stal 
Rašovský. V celkovém pořadí 
si svou pozici obhájil Rabinský 
z týmu Policie, která drží první 
příčku i v soutěži družstev.  (pp)

Pietní akt připomenul hrdinství vojáků
Také letos se uskutečnil 

pietní akt, který připomenul 
události ze dne 14. března 
1939, kdy se 3. prapor 8. pěší-
ho pluku slezského jako jedi-
ný v Československu postavil 
se zbraní v ruce na odpor 
německým okupantům. 

Přímých účastníků této udá-
losti neustále ubývá, a tak se 
blíží den, kdy průběh ozbroje-
ného odporu místecké posádky 
bude udržovat v povědomí už 
jen kronika města a také infor-
mační tabule, která byla insta-
lována přímo u památníku v 
loňském roce. 

„Mohlo by se zdát, že z 
pohledu událostí, které se staly 
v průběhu druhé světové války, 
se jedná o pouhou epizodu. Je 
však třeba zdůraznit, že v rámci 
tehdejší Československé republi-
ky se jednalo o jediný ozbrojený 

odpor. Tím se 8. pěší pluk slezský 
nezapomenutelným způsobem 
zapsal do historie, stejně tak jako 
jména kapitána Pavlíka, poručíka 
Martínka, podplukovníka Štěpiny 
a dalších,“ připomenul místosta-
rosta Ivan Vrba.

Ozbrojený odpor proti nacis-
tickým jednotkám bude navždy 
spojen s městem Místek a od 
1. ledna 1943 s městem Frý-
dek-Místek. Na 8. pěší pluk se 
mělo zapomenout. Nestalo se 
tak a jeho připomínka zazněla 
i při nedávné návštěvě dele-
gace z Bosny a Hercegoviny. 
„Důkazem toho, že se na 8. pěší 
pluk slezský nezapomnělo, je 
i dnešní setkání u památníku, 
kde společně položíme pamětní 
kytice. My, občané města Frýd-
ku-Místku, máme být právem na 
co hrdi,“ řekl u památníku mís-
tostarosta Vrba.       (pp)

U PAMÁTNÍKU: Město na pietním aktu zastupoval místostarosta 
Ivan Vrba.      Foto: Petr Pavelka

Na radnici vlála tibetská vlajka
Na budově Městského úřa-

du Frýdek-Místek na Radniční 
ulici vlála v pátek 10. března 
tibetská vlajka. Frýdek-Místek 
se tak připojil k desítkám dal-
ších měst v republice, které 
tímto vzpomenuly 47. výročí 
povstání Tibeťanů proti čín-
ské okupaci ve Lhase. Stej-
nou vlajku vyvěsilo i Beskyd-
ské informační centrum na 
náměstí Svobody v Místku.

Symboliku barev na tibetské 
vlajce vysvětlil vedoucí odboru 
vnitřních věcí Patrik Žondor: „Ve 
středu vlajky se nachází bílá 
zasněžená hora, která symboli-
zuje Tibet, často označován za 
zemi obklopenou zasněženými 
horami. Přes tmavě modré nebe 
nad bílou horou se rozprostírá šest 
červených pásů, které zastupují 
šest původních kmenů, které žily 
na území dnešního Tibetu a jsou 
považovány za předky Tibeťanů. 
Nad vrcholkem hory je slunce 

se zářivými paprsky svítícími do 
všech směrů, které symbolizuje 
radost ze svobody, duchovní a 
materiální štěstí a blahobyt všech 
bytostí žijících v Tibetu. Vpředu 
na svahu hory stojí pár sněžných 
lvů s plápolající hřívou. Ti před-
stavují sjednocení duchovního a 
světského života. Žlutý lem na 
obvodu vlajky znamená čisté zla-
to jako symbol Buddhova učení 
zářící do všech světových stran 
a všech dob.“

Ve Frýdku-Místku letos 
zavlála vlajka poprvé rozhod-
nutím městského zastupitel-
stva. Rezervovaný přístup k 
tomuto aktu si zachovali komu-
nisté.        (pp)

HOLIDAY WORLD: Město se naposledy prezentovalo v rámci 
Euroregionu Beskydy na pražském veletrhu cestovního ruchu.
Vpravo místostarosta Ivan Vrba, Alfonz Klocáň, starosta obce 
Strečno, místostarosta Miroslav Dokoupil, Miroslav Rejda, prezi-
dent Euroregionu Beskydy, a další.

O obchvatu Frýdku-Místku se toho v posledních týdnech v novi-
nách i televizi napsalo a komentovalo mnoho. Nejen regionální, ale i 
celostátní média informovala o složité dopravní situaci, která ve Frýd-
ku-Místku momentálně je. Apel v reportážích pak byl kladen na fakt, 
že s případnou výstavbou automobilky Hyundai se situace ve městě 
ještě mnohonásobně zhorší. Jsem rád, že se tak vážnému tématu 
věnovala patřičná pozornost, jsem rád, že jsme byli v minulém týd-
nu ubezpečeni z nejvyšších vládních míst o tom, že o problému s 
obchvatem Frýdku-Místku v Praze vědí. Jsem rád za dopis, který do 
Frýdku-Místku zaslal ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Sli-
buje v něm, že jeho resort je připraven hrát aktivní roli v řešení celé 
problematiky související s tak významnou investicí pro náš kraj, a je 
si vědom toho, že případné problémy s odkladem zahájení územního 
řízení pro stavbu obchvatu města Frýdek-Místek i s finančním zabez-
pečením některých úseků výstavby R 48 by měly negativní vliv na 
kvalitu života obyvatel Frýdku-Místku. Z ministerstva dopravy zase 
přišel od náměstka ministra Jiřího Kubínka dopis, v němž deklaru-
je, že ministerstvo dopravy si je vědomo, že s výstavbou průmys-
lové zóny Nošovice bude muset být komplexně dořešena dopravní 
infrastruktura všech veškerých navazujících oblastí. Mě osobně ale 
potěšila nejvíce slova pana premiéra Jiřího Paroubka, který při náv-
štěvě Ostravy minulý týden označil stavbu obchvatu Frýdku-Místku 
za důležitou a deklaroval podporu této investici! 

Jsem rád, že naše úsilí důrazně upozornit na problematiku 
obchvatu města přineslo ovoce. Více než tři roky předkládám na 
zastupitelstvu města materiály týkající se obchvatu města, takže jsou 
všichni frýdecko-místečtí zastupitelé detailně informováni o průběhu 
a přípravě stavby, která by se měla realizovat, pokud vše dobře pů-
jde, v letech 2008-2010. V okamžiku, kdy se námluvy s korejskou 
automobilkou přiblížily dohodě, jsme napsali ministru průmyslu 
a obchodu dopis, v němž jsme požadovali, aby byla problematika 
ochvatu a jeho výstavby včleněna do chystaného memoranda mezi 
společností Hyundai Motor Company a vládou České republiky. Toto 
sice nebylo ze strany ministerstva průmyslu a obchodu akceptová-
no, nicméně řešením by podle našeho názoru bylo alespoň to, aby 
problematika obchvatu dostala formu jednoho z vládních usnesení, 
která budou memorandum následně doprovázet. O toto se budeme 
i nadále pokoušet. 

Chtěl bych vás ubezpečit o tom, že pro vyřešení obchvatu děláme 
maximum. Více z pozice města, které stavbu nefinancuje a je pouhým 
účastníkem řízení, skutečně dělat nemůžeme. Hodně nám při jed-
náních na příslušných ministerstvech pomáhá poslanec Petr Rafaj. 
Ten neustále upozorňuje ministerské úředníky na fakt, že obchvatem 
Dobré, jehož součástí je průtah města Frýdku-Místku, se situace v 
této lokalitě nevyřešila, jak si někteří v Praze myslí, ale právě naopak. 
Čtyřicet tisíc aut za 24 hodin je alarmující, další nárůst bude kritický. 
Pro Frýdek-Místek je ochvat životně důležitý a já vás ubezpečuji, že i 
v dalších krocích budeme dělat vše proto, aby se na toto pamatovalo 
i při vyčlenění a rozdělení finančních prostředků státu na strategicky 
důležité stavby v zemi. S příchodem korejské automobilky nebude 
v tu chvíli strategičtější region než ten náš. A Frýdek-Místek v něm 
bude vzhledem ke své poloze hrát první housle.                 Petr Cvik

Naše snaha přinesla ovoce, 
obchvat nám byl přislíben
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městská policie
Černá skládka

26. 2. krátce po obědě přijala 
dispečerka Městské policie Frý-
dek-Místek telefonické oznáme-
ní, že na ulici V. Vantucha obča-
né romské národnosti nakládají 
do motorového vozidla odpad a 
je velká obava z toho, že tento 
odpad vysypou u lesa, na místo, 
které není k odkládání odpadu 
určené. Strážníci tedy přijeli k 
lesu na uvedené místo a zjistili, 
že obava byla opodstatněná. 
Dva muži ve věku 23 a 28 let 
byli hlídkou přistiženi při zaklá-
dání černé skládky. Vzhledem 
k tomu, že chování těchto mužů 
bylo velmi slušné a muži byli 
komunikativní, byla jim strážní-
ky dána výzva, aby do hodiny 
odpad uklidili s výstrahou, že v 
opačném případě bude postu-
pováno v souladu se zákonem 
a přestupci budou oznámeni 
správnímu orgánu. Oba muži, 
zřejmě po zvážení následků a 
pod hrozbou vysokých sank-
cí výzvy uposlechli a odpad 
odklidili do popelnic, což hlídka 
městské policie rovněž zkont-
rolovala. „Bylo by určitě lepší, 
kdyby občané nakládali s komu-
nálním odpadem tak, jak se má, 
a nespoléhali na to, že je třeba 
nikdo neuvidí. Některá místa ve 
městě by určitě vypadala lépe, 
než dnes,“ zamyslel se Dalibor 
Volný, zástupce ředitele měst-
ské policie, který upozorňuje, že 
takto vstřícný přístup strážníků 
se nemusí opakovat. 

Kopal do stánku
1. 3. před druhou odpoledne 

musela hlídka městské policie 
zakročovat na ulici Slezská u 
novinového stánku proti jedna-
čtyřicetiletému J. B. z Pražma. 
Tento silně opilý a agresivní muž 
urážel prodavačku uvedeného 
stánku a po chvíli začal kopat 
do dveří prodejního zařízení. 
Prodavačce se nepodařilo muže 
poslat od stánku dál a zabránit 
jeho jednání. Přivolala tudíž hlíd-
ku městské policie. Strážníci na 
místě zjistili stav opilosti agreso-
ra a vzhledem k tomu, že tento 
nejevil žádné známky snahy 
po zklidnění, přivolali na místo 
republikové kolegy, kteří jej pře-
vezli na záchytku k vystřízlivění. 
Poté byl muž městskou policií 
sankcionován v blokovém řízení.

Ležel na kolejích
3. 3. hodinu po poledni pře-

dešli možnému velkému neštěstí 
zaměstnanci Českých drah v 
součinnosti se strážníky Měst-
ské policie Frýdek-Místek, kteří 
přijeli na nádraží po telefonic-
kém oznámení. Oznamovatelé 
– zaměstnanci ČD – našli na 
kolejích ležícího opilého muže, 
třiatřicetiletého M. M. z Frýdku-
-Místku. Muž byl k uzavření přípa-
du předán kolegům, příslušníkům 
Policie České republiky.       (pp)

(Pokračování ze strany 1)
Požadavky odborů městské 

policie nemohou být vyslyšeny, 
pokud nejsou zahrnuty v kole-
ktivní smlouvě mezi odborovou 
organizací města a městem 
Frýdek-Místek. „Odborovou or-
-ganizaci na městě už jednu 
máme a funguje již řadu let. 
Jestliže vznikla další, nová, 
musejí se tyto dvě organizace 
nejprve dohodnout o obsahu 
dodatku spolu. Do toho vstupo-
vat zatím já nemohu. Nicméně 
poté můžeme společně jednat 
o tom, kterým požadavkům 
jsme schopni vyhovět a kterým 
nikoliv,“ říká starostka města 
Eva Richtrová. Strážníci-
-odboráři mimo jiné požadují po 
zaměstnavateli, aby jim zřídil pro 
jejich schůze místnost, vysílal 

Kvůli městské policii se strhl zbytečný rozruch
je na různá odborová školení 
nebo je také uvolňoval z plnění 
pracovních úkolů, aby se mohli 
účastnit vyjednávání odborů se 
zaměstnavatelem. „Mělo by se 
podle nich jednat o deset lidí. 
Neumím si představit, že by jed-
na a půl směny opustila práci, 
všeho nechala a jela schůzovat 
a ještě by tito zaměstnanci 
dostávali vše standardně propla-
ceno! Jak by k tomu přišli ti os-
tatní?“ nechápe Buček. Odboráři 
dále mimo jiné požadují nárůst 
mzdy v roce 2006 o 8 pro-
cent,  příspěvek 400 měsíčně 
na penzijní připojištění, 20 tisíc 
korun na chod odborové organ-
izace, očkování proti chřipce (v 
současné době jsou již  strážníci 
očkováni proti hepatitidě A i B) a 
také vlastní nástěnku.        (pp)

V OBLEŽENÍ MÉDIÍ: Ředitel městské policie Václav Buček vysvětlu-
je novou organizační strukturu.    Foto: Petr Pavelka

Dobrovolní hasiči zasahovali
Také uplynulý měsíc nezahá-

leli frýdečtí dobrovolní hasiči, 
kteří celkem jedenáctkrát vyhla-
šovali poplach. Jednalo se o 
různé typy událostí, z nichž 
větší podíl tvořily technické 
pomoci při odstraňování sněhu 
ze střech mateřských a základ-
ních škol ve městě. Na těchto 
zásazích se účastnili členové 
jednotky v sedmi případech, 
vždy se jednalo o namáhavé a 
déletrvající zásahy. 

„Náročný byl například
8. únor, kdy jsme zhruba půl 
hodiny po poledni byli odvoláni 
od zásahu při odstraňování sně-
hu k požáru rodinného domu v 
Palkovicích. Vyjeli jsme do dvou 
minut, což je čas určený pro 
výjezd profesionálních hasičů. 
Po příjezdu na místo jsme pro-
váděli hašení za použití dýcha-

cích přístrojů a doplňování vody 
do cisterny pomocí plovoucího 
čerpadla z nedalekého vodního 
toku. Po tomto zásahu jsme byli 
kladně hodnoceni za odvedenou 
práci velitelem zásahu Hasič-
ského záchranného sboru ve 
Frýdku-Místku,“ referoval velitel 
jednotky Lukáš Kmec. 

Dobrovolní hasiči také 
vyjížděli k záchraně tří „zamrz-
lých“ labutí u lávky za hotelem 
Centrum. V tomto případě nako-
nec nemuseli zasahovat, pro-
tože se podařilo labutě vypla-
šit dříve než byly definitivně 
znehybněny. V jednom případě 
držela jednotka pohotovost na 
hasičské zbrojnici z důvodu 
déletrvajícího zásahu hasičské-
ho záchranného sboru mimo 
město, dobrovolníci si také užili 
jeden planý poplach.        (pp)

Opravy silnic už začaly
Městský úřad Frýdek-

-Místek už započal s prvními 
opravami silnic, které jsou 
poškozeny po zimě, která 
měla velmi nepříznivý průběh. 
Situace je letos jednoznačně 
horší než v jiných letech.

„Na cestách se podepsala 
intenzivnější údržba, velké mrazy, 
které pozvedaly jednotlivé vrst-
vy, a v poslední době také velké 
střídání plusových a minusových 
teplot,“ uvedl Miroslav Hronovský, 
vedoucí odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství. Současně ale 
podotýká, že z konzultací řidičů 
autobusové dopravy vyplývá, že 
„město je ve srovnání s okolními 
obcemi ještě ve zlatě“.

„K opravám cest je zapotřebí, 
aby denní i noční teploty byly 
nad nulou, což většinou nastává 
koncem dubna. Letos je otáz-
kou, zda to nebude ještě později, 
a proto jsme se rozhodli přistou-
pit již k provizorním opravám, i 
když je jasné, že se na stejná 
místa budeme muset ještě vrátit 
v příhodnějším počasí. Opravu-
jeme nejhorší úseky, které jsou 
v havarijním stavu, a budeme 

muset navýšit částku určenou 
na opravy. Prozatím jsme měli 
vyčleněno sedm milionů jako 
loni, potřebujeme ale více,“ sdě-
lil místostarosta Petr Cvik. 

Město už zakročilo na třech 
kritických místech. Na Slezské u 
zastávky Na Veselé byla použita 
studená obalová směs, u nemoc-
nice byly díry zasypány vyfrézova-
nými zbytky asfaltu, následně už i 
asfaltem, ale pořád jen provizor-
ně. Na třídě T. G. Masaryka byly 
řešeny místa kolem silniční vpusti, 
nejhorší díry byly ošetřeny na ulici 
J. Čapka a na Malém Koloredově. 
„Stav silnic ve městě pravidelně 
monitorujeme a dáváme podněty 
také Správě silnic Moravskoslez-
ského kraje, protože například 
estakáda, průtah, hlavní tahy přes 
město jako Beskydská, Ostrav-
ská, Lískovecká, Staroměstská 
nebo Bruzovská nejsou v naší 
kompetenci,“ uvedl Miroslav Hro-
novský. Občané mohou vlastní 
podněty hlásit na dispečink tech-
nických služeb nebo na odbor 
dopravy, jejich připomínky budou 
řešeny nebo předány krajskému 
úřadu.         (pp)

Pomozte vypátrat vraha
Kriminalisté dále intenziv-

ně pátrají po vrahovi, který v 
pátek 24. února poblíž spojo-
vacího chodníku mezi ulicemi 
Foerstrovou a Brožíkovou, u 
paty levé boční stěny domu č. 
711, zavraždil šestnáctiletého 
studenta blízkého gymnázia. 
Mapují pohyb šestnáctiletého 
mladíka od jeho odchodu ze 
školy až do doby nálezu mrt-
voly a i prostřednictvím naše-
ho zpravodaje zveřejňují oble-
čení, ve kterém se, s batohem 
na zádech, pohyboval.  

„K objasnění okolnosti úmrtí 
mladého chlapce byl severo-
moravským policejním ředitelem 
zřízen  specializovaný pracovní 
tým. V současné době jeho poli-
cisté prověřují styky a kontakty 
chlapce s osobami, které se 
vyskytovaly v jeho nejbližším 
okolí. Zaměřili se i na prověrky 
osob z kriminálního prostředí z 

okolí místa nálezu. Zkoumány 
a vyhodnocovány jsou zajištěné 
stopy,“ uvedla policejní tisková 
mluvčí Dagmar Bednarčíková. 

Kriminalisté mapují pohyb 
mladíka od jeho odchodu ze 
školy až do doby nálezu mrtvoly. 
Nyní dokončují časový snímek. 
Veřejnost jim může pomoci v 
doplnění dalších detailů a infor-
mací o pohybu hocha v době 
mezi třináctou a devatenáctou 
hodinou. Zároveň policisté 
očekávají informace o pohybu 
dalších osob v inkriminovanou 
dobu v blízkosti a okolí místa 
nálezu. „Svědci, kteří si mladíka 
a případných podezřelých osob 
všimli, zejména na ulici Foestro-
va, by měli kontaktovat nejbližší 
policejní služebnu nebo volat 
bezplatnou linku tísňového volá-
ní 158,“ vyzývá policie, která i 
touto cestou uklidňuje veřejnost, 
že obavy z toho, že by se jedna-

lo o sériově páchanou nejzávaž-
nější násilnou trestnou činnost, 
jsou nedůvodné. „Z dosavadního 

vyhodnocení situace tomu nic 
nenasvědčuje,“ řekla Dagmar 
Bednarčíková.        (pp)
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Děti se umí výtvarně vyjádřit
Výjevy z říše zvířat, lidí, 

vědy, techniky i fantazie 
obsahují dětské kresby, 
grafické listy a keramické 
objekty, které měli mož-
nost zhlédnout návštěvní-
ci výstavy z dlouholetého 
cyklu nazvaného Ohlédnu-
tí II. na frýdecko-místecké 
základní škole na ulici Jiří-
ho z Poděbrad. 

„Na počátku bylo slovo“ 
– tak začínal nesmělými 
otisky dětských krůčků ha-
ppening tvořící motto výstavy. 
„Kam kráčíš?“ ptaly se kroče-
je směřující odnikud nikam 
po stopách civilizace. A na 
konci toho všeho intenzivní 
pocit, že krásy se podle Saint 
Exuperyho můžeme dotknout jen 
srdcem. Ruce spojené v pavou-
čích sítích, fantaskní masky s 
úsměvy a škleby všemožných 
lidských podob a tvarů, písmo, 
jeho zlomky i nahodilé nelogické 
soubory, nádoby, tvary a destič-
ky vypovídaly o současném dět-
ském pohledu na minulost bez 
zábran a pout dospělého věku. 
To vše provázely citáty, které 
pomáhají otevírat dětem bránu 
fantazie. Když Cicero proroku-
je, že sám sebe každý nejméně 
zná, Hemingway upozorňuje, že 
člověk raději poznává vesmír 
než sebe sama, nebo Napoleon 
rovnou tvrdí, že život je pevnost, 
o které ani já, ani vy nic nevíme, 
pak je snadnější nebát se zkusit 
promítnout skrz štětce a paste-
ly své představy. Je zajímavé, 
jak osvobozující zjištění, že 
nikdo nic neví, může způsobit, 

že všechny jednotlivé výtvory 
dávají dohromady celek, který je 
něčím neviditelným pospojován. 
Až si říkáte, nekreslil to všechno 
snad jeden člověk? 

„Člověk se narodí a kam-
si směřuje. Neví kam, což je 
krásné i hrozné zároveň, ces-
tou potkává věci a lidi. Každé 
setkání ho něčím obohacuje, 
dotýká se věcí i citů, všechny 
dobré i špatné věci přeměňu-
je ve zkušenosti. Žije a kráčí 
dál, někdo do světla, někdo 
do temnoty,“ popsala myšlen-
kový směr, jímž se Ohlédnutí 
ubírá, autorka projektu Zuza-
na Lanzendörferová, učitelka 
výtvarné výchovy, která sama 
na výtvarku ve škole nejlepší 
vzpomínky nemá. Možná proto 
dnes s dětmi pracuje trochu 
jinak. „Umožňuje to samozřej-
mě doba. Máme svobodu,“ 

uvědomuje si. „Jednotlivé 
střípky postupně skládáme k 
sobě a propojujeme je velkými 
obrazy. Jednoho dne by měl 
vzniknout myšlenkový celek, 
jehož autoři už budou z jisté 
části dospělí, ale přesto budou 
otisky jejich rukou stále patrné 
na zdejších zdech.“ 

K Ohlédnutí se kromě dětí z 
druhého stupně připojili i třeťáci 
z výtvarné třídy Martiny Jakůbko-
vé. Výstavu zhlédly děti z jiných 
škol i další hosté, kteří nešetřili 
chválou a vyjádřili přesvědčení, 
že expozice přesahuje rozměr 
základní školy. „Jsou to nesku-
tečné věci,“ chválil projekt ředitel 
Národního domu Zdeněk Stolař, 
který uvažuje o tom, že by si 
fantastická zvířata společně s 
několika velikými obrazy určitě 
zasloužila výstavu v Nové scéně 
Vlast.        (pp)

OHLÉDNUTÍ: Dětský svět zaznamenaný na papír.          Foto: Petr Pavelka

V pátek 3. března se jídelna na Základní škole Frýdek-Mís-
tek, J. Čapka, proměnila v pohádkový ráj. Hemžilo se to tam 
princeznami, čarodějnicemi, nechyběli ani vodníci, čerti, různá 
zvířátka. Vychovatelky školní družiny připravily již tradičně pro 
děti z celého sídliště Slezská maškarní bál. 

Zájem byl opravdu veliký, vždyť se vyhodnotilo přes sto krásných 
masek. Nechyběly ani soutěže, občerstvení pro rodiče a samozřejmě 
tanec. Připraveno bylo také vystoupení tří tanečních skupin, které pod 
záštitou školní družiny vznikly. A tak se jedlo, pilo, tančilo až do samot-
ného večera. Ještě v půl osmé večer se z oken jídelny rozléhaly pos-
lední tóny. Rodiče i děti odcházeli spokojení a to je největší odměnou 
lidem, kteří se o ně celé odpoledne starali.      Vychovatelky ŠD

Karnevalový rej na 2. ZŠ

Děti ze školních družin 
malují často, rády a hezky

Ve středu 22. února se 
konala v prostorách  ŠD při 
9. ZŠ výtvarná soutěž měst-
ských školních družin. Sešlo 
se padesát dva dětí ze ŠD při 
1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 11. ZŠ a z 
Lískovce. Téma soutěže zně-
lo „ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 
– TURÍN 2006“. 

Přestože téma nebylo jedno-
duché, po krátkém zvažování se 
děti pustily do práce. Vedly 
si znamenitě. Bylo vidět, že 
olympiáda a zimní sporto-
vání jim nejsou cizí. Mezi 
sporty, které je nejvíc uča-
rovaly, patřily: krasobrusle-
ní, hokej, akrobatické lyžo-
vání, běh na lyžích, boby, 
sáně. Děti si samy mohly 
zvolit výtvarnou techniku. 

Nejčastěji se malovalo suchým 
a voskovým pastelem, pastel-
kami, temperovými a vodovými 
barvami.

Nejpovedenější obrázky byly 
vyhodnoceny a odměněny. I vy 
se na ně můžete přijít podívat. 
Jsou vystaveny od 6. března v 
budově městského úřadu, ve 
třetím poschodí. Irena Drabino-
vá, vychovatelka ŠD

Chci být jako druzí
Únor bývá na školách 

měsícem, kdy se organizují 
školní kola v recitaci pro žáky 
všech tříd. Na naší škole byl 
den, kdy žáci předváděli své 
schopnosti nejen pamět-
ně zvládnout přednes, ale i 
báseň procítěně přednést, v 
tomto roce výjimečný.

Mezi nejúspěšnější recitá-
tory patřil Daniel. Jeho básnička 
všechny přítomné zcela dojala. A 
bylo to nejen proto, že Danek umí 
pěkně a procítěně přednášet, ale 
také proto, že recitoval báseň, 
kterou mu složil a věnoval  tatínek. 
Tou básní oba – tatínek tvorbou, 
Danek přednesem – nesmírně 

věrně vyjádřili skutečnost, že dítě 
s handicapem musí mít daleko 
větší vnitřní sílu, aby ho přijalo 
okolí s vědomím, že je úplně 
stejné jako ostatní děti. Tatínek 
Danka je velice vzdělaný člověk, 
Daniel je velmi chytrý chlapec, 
hlásí se ke studiu na víceleté 
gymnázium. 

Domnívám se, že básnička 
procítěně přibližuje nezměrnou 
chuť žít život plně a se souh-
lasem Danielova tatínka si ji 
dovoluji zveřejnit i pro ostatní 
vnímavé okolí.

Dana Zemánková,
ředitelka školy

(viz. str. 12)

Barevný den na „Šestce“
„Té letošní zimy už máme 

dost!“ zlobili se žáci základní 
školy na ulici Pionýrů, a proto 
se rozhodli příchod jara při-
volat zářivými barvami a pod 
vedením Žákovského parla-
mentu připravit Barevný den 
tak, aby na každém poschodí 
připomínala barva jejich oble-
čení či výzdoby třídy jarní den.

Ten den jste mohli potkávat 
děti v barvě jarního sluníčka, 
krásné modré oblohy a bílých 
obláčků. Rovněž třídy zářily 
odstíny oranžové, modré a bílé, 
dokonce nápaditá děvčata v 8. C 
připravila mísu s oranžovým ovo-
cem a zeleninou. Na stole vévo-
dily pomeranče, mandarinky či 
mrkev, žáci ve třídě si dokonce 
pochutnávali na svačině připra-
vené z pomerančů a mandari-
nek. Není třeba ani dodávat, že 
stejně barevným oblečením byli 
vybaveni i učitelé.

Zima nás sice po našem 
Barevném dnu hned neopustila, 

ale všichni věří, že tomu tak už 
brzo bude.

„Šestka“ patří už skoro rok do 
sítě škol podporujících zdraví a v 
rámci akcí Zdravá škola vycho-
vatelky školní družiny připravily 
další významnou akci.

Do křesla pro hosta si pozvaly 
děti paní vedoucí školní jídelny. 
Hlavně je zajímalo, proč nejsou 
k obědu hamburgery, proč jsou 
vůbec k obědu ryby, proč není 
jako dezert místo ovoce třeba 
tabulka čokolády.

Další zvídavé otázky dětí 
pak mířily na organizaci času 
ve školní jídelně a týkaly se 
toho, kdo potraviny nakupuje, 
v kolik ráno se musí s vařením 
začít, aby se vše do oběda 
stihlo, kolik obědů denně paní 
kuchařky vaří i to, kdo škrábe to 
velké množství brambor. Paní 
vedoucí na všechny zvídavé a 
všetečné otázky nejen odpově-
děla, ale zároveň přiblížila, jak 
se správně stravovat a přispívat 

zdravému vývoji člověka.
Odměnou jí bylo vyznání žáč-

ka ze třetí třídy, který oznamoval 
na plné kolo: „Paní kuchařko, já 
tu sním úplně všechno. Je to tu 
moc dobré! Maminka sice vaří 
nejlépe, ale po ní mi chutná nej-
více v naší jídelně.“ 

Pokud si chcete v naší jídelně 
také pochutnat nebo se chcete 
zúčastnit dalších projektových 
dnů Dne zdraví a Dne Země, 
přijďte mezi nás. Prohlédnout 
školu si můžete v rámci Dne 
otevřených dveří 25. dubna od 
8 do 17 hodin, přijímací zkouš-
ky do třídy s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných 
předmětů, stejně jako třídy 
s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy se zaměřením na 
házenou proběhnou 9. května 
od 14 hodin.

Za žáky i pedagogický 
sbor školy zve

Mgr. Libuše Zárubová, 
ředitelka školy
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Odbor sociální péče rozděluje okolo 200 milionů

PETR MIKULEC: Vedoucí 
odboru sociální péče.

Foto: Petr Pavelka

Váš odbor rozhoduje o 
nemalých finančních pro-
středcích. Kolik má zaměst-
nanců?

„O rozdělení řádově 200 
milionů korun se stará čtyřicet 
zaměstnanců. Za loňský rok 
byly čerpány dávky ve výši 192 
milionů korun, o rok dříve o 
sedm milionů více. Méně jsme 
vypláceli zejména na úseku pro 
nezaměstnané, protože neza-
městnanost meziročně klesla o 
dvě procenta, což se projevilo i 
na objemu vyplacených dávek.

Sociálních dávek je spous-
tu druhů. Vyznají se v nich 
občané?

„Ta škála je skutečně velice 
široká, největší pak na úseku 
péče o seniory a zdravotně 
postižené. Lidé o nich vědí z 
tisku a dalších médií, hodně si 
také řeknou mezi sebou. My 
potřebné informace zveřejňuje-
me ve zpravodaji a na interne-
tu. Pravda je, že lidé musí být 
sami aktivní, aby dávky získali. 
Ale poskytujeme i telefonické 
poradenství, takže pracovníci 
jsou schopni po seznámení se 
s případem poradit. Některé 
platné dávky jsou už skutečně 
archaické, například příspěvek 
na topnou naftu jsme v praxi už 
hodně dlouho neaplikovali.“

Vaši lidé nesedí pouze v kan-
celářích. Co dělají v terénu?

„Terénní činnost souvisí s 
vyplácením dávek, kdy se pro-
šetřují skutečnosti v žádostech 
uváděné. Největší problémy jsou 
na oddělení nezaměstnaných. 
Občas klienti zatajují majetkové 
a příjmové poměry. Rekordní 
přeplatek, který klient musel vra-
cet, byl ve výši 220 tisíc korun, 
kdy jsme přišli na to, že si koupil 
nadstandardní vůz.“

Jak ale zohledňujete sku-
tečnost, že určitá skupina 
obyvatel nedisponuje žádným 
majetkem, protože veškeré 
finance utopí v alkoholu nebo 
cigaretách, zatímco jiní si za ty 
peníze koupí něco hmotného?

„Je to problém. Ale my niko-
ho nenutíme, aby prodal střechu 
nad hlavou. Když ovšem je navíc 
majitelem například chatky, musí 
ji prodat, protože je to zbytný 
majetek. Také na automobily 
se díváme různě. Má-li někdo 
nějakou starou škodovku, kte-
rou používá k dopravě pro celou 
rodinu, když třeba není přímo z 

ČLENĚNÍ OBORU
Odbor se člení na: 

a) oddělení péče o nezaměst-
nané

b) oddělení péče o rodinu a dítě 
c) oddělení péče o seniory a 

zdravotně postižené
d) oddělení ekonomické
Úkoly v samostatné působ-

nosti, které jsou odboru trvale 
svěřeny 

oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené 

- provádí přednáškovou čin-
nost v zájmu informovanosti 
seniorů a občanů se zdravotním 
handicapem; 

oddělení ekonomické
- shromažďuje podklady pro 

zpracování dlouhodobých a 
krátkodobých výhledů, úkolů a 
činností;

- vypracovává statistické pře-
hledy a jiné programy týkající se 
sociální oblasti;

Úkoly přenesené působnosti
Zabezpečuje činnosti příslu-

šející úřadu, pokud nebyly záko-
nem svěřeny zvláštnímu orgánu, 
a to:

- v součinnosti se státními 
orgány a institucemi, zdravot-
nickými zařízeními, občanskými 
sdruženími, církvemi, charita-
tivními a jinými organizacemi 
vyhledává občany, rodiny s 
nezaopatřenými dětmi, osamělé 
těhotné ženy, seniory a zdravot-
ně handicapované občany žijící 
v nepříznivých životních pomě-
rech, které nemohou překonat 
bez pomoci společnosti. Působí 
k odstranění příčin a důsledků 
nepříznivých životních poměrů 
poskytováním dávek a služeb 
sociální péče;

- pomáhá občanům, kteří se 
přechodně ocitli v mimořádně 
obtížných poměrech nebo v nich 
žijí, k překonání nepříznivých 
životních situací, 

- vede statistiku vlastní rozho-
dovací činnosti a spolupracuje 
na přípravě a shromažďování 
údajů pro celostátní a rezortní 
výkazy, spolupracuje na analy-
tických činnostech MPSV;

- poskytuje pomoc formou 
odborného sociálního poraden-
ství a terénní sociální práce;

- v rámci odvolacího řízení 
poskytuje spisovou dokumenta-
ci nadřízenému orgánu;

- kontroluje čerpání finanč-
ních prostředků a zabezpečuje 
úhradu přeplatků z poskytnu-
tých dávek sociální péče formou 
srážek z následných dávek soci-
ální péče;

oddělení péče o nezaměst-
nané

- rozhoduje a provádí veške-
rou činnost spojenou s výplatou 
dávek sociální péče sociálně 
potřebným občanům v produk-

tivním věku dle platných práv-
ních předpisů;

oddělení péče o rodinu a dítě
- působí na rodiče, aby plnili 

povinnosti vyplývající z rodičov-
ské zodpovědnosti;

- poskytuje nebo zprostřed-
kovává rodičům na jejich žádost 
poradenství při uplatňování 
nároků dítěte podle zvláštních 
právních předpisů;

- rozhoduje a provádí veške-
rou činnost spojenou s výplatou 
dávek sociální péče rodičům 
nezaopatřených dětí, těhotným 
ženám a nezaopatřeným dětem 
dle platných právních předpisů;

- rozhodnuje o příspěvku na 
výživu dle § 5 zákona č.482/1991 
Sb., o sociální potřebnosti, ve 
znění pozdějších předpisů;

- předává finančnímu odboru 
materiály potřebné k vymáhání 
pohledávek spojených s pří-
spěvkem na výživu, podílí se i 
na samotném vymáhání;

oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené 

- vybírá příslušné správní 
poplatky; 

- rozhoduje a provádí veške-
rou činnost spojenou s výplatou 
jednorázových a opakujících 
se dávek sociální péče zdra-
votně postiženým občanům a 
seniorům dle platných právních 
předpisů;

- spolupracuje s posudko-
vými, praktickými a odbornými 
lékaři; 

oddělení ekonomické
- provádí specializovanou 

kontrolu a dozor na úseku výpla-
ty dávek sociální péče, rozpoč-
tovou a rozborovou činnost;

- zabezpečuje vedení eviden-
ce o pohledávkách vzniklých při 
vyplácení dávek sociální péče;

- zajišťuje vymáhaní pohle-
dávek vzniklých přeplatkem na 
dávkách sociální péče zejména 
v případech, kdy nelze zabezpe-
čit jejich úhradu formou srážek 
z následných dávek sociální 
péče;

Přestupky a správní delikty, 
které odbor projednává v 1. 
stupni 

podle § 28 písm. h), i) zákona 
o přestupcích přestupky na úse-
ku práce a sociálních věcí;

OPAKOVANÉ DÁVKY
V NEZAMĚSTNANOSTI

Pojmenování (název) život-
ní situace 

Žádost o dávku sociální péče 
z důvodu sociální potřebnosti.

Jaké jsou podmínky a postup 
pro řešení životní situace

Podmínkou pro přiznání 
dávky sociální péče je podání 
žádosti o dávku sociální péče a 
prokázání sociální potřebnosti. 
Občan se považuje za sociálně 

potřebného, jestliže jeho příjem 
nedosahuje částek životního 
minima stanovených zákonem 
č. 463/1991 Sb., o životním 
minimu, ve znění pozdějších 
předpisů, a nemůže si tento pří-
jem zvýšit vzhledem ke svému 
věku, zdravotnímu stavu nebo z 
jiných vážných důvodů, vlastním 
přičiněním.

Zvýšení příjmu vlastním přiči-
něním se dle zákona č. 482/1991 
Sb., o sociální potřebnosti, ve 
znění pozdějších předpisů, rozu-
mí zvýšení příjmu:

- vlastní prací
- řádným uplatněním zákon-

ných nároků a pohledávek, 
zejména nároku na dávky 
nemocenského pojištění, dávky 
důchodového pojištění, dávky 
státní sociální podpory, výživné 
a příspěvek na výživu a úhradu 
některých nákladů neprovdané 
matce a uplatněním nároků z 
pracovních nebo obdobných 
vztahů, prodejem nebo jiným 
využitím vlastního majetku.

Orientační částky životního 
minima od 1. ledna 2006 v (Kč/
měsíc)

a) Na výživu a ostatní základ-
ní potřeby jednotlivce: 2 400,- 
Kč

b) Na zajištění nezbytných 
nákladů na domácnost:

jde-li o jednotlivce 2020,- Kč
jde-li v domácnosti o 2 osoby 

2 630,- Kč
Životní minimum je složeno z 

částek na výživu a ostatní osob-
ní potřeby a na nezbytné nákla-
dy na domácnost.

Kdo je oprávněn v této věci 
jednat (podat žádost apod.):

Příspěvek (dávka) se týká 
občana, který je nezaměstnaný 
a je na úřadu práce evidován 
jako uchazeč o zaměstnání 
nebo jeho příjem nedosahuje 
jeho sociální potřebnosti. Občan 
musí mít trvalý pobyt ve Frýd-
ku-Místku nebo v některé další 
obci v daném správním obvodu 
Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, a to v: Bašce, Brušperku, 
Bruzovicích, Dobré, Dobraticích, 
Dolních Domaslavicích, Dolních 
Tošanovicích, Fryčovicích, Hor-
ních Domaslavicích, Horních 
Tošanovicích, Hukvaldech, 
Kaňovicích, Kozlovicích, Krás-
né, Krmelíně, Lhotce, Lučině, 
Morávce Nižních Lhotách, 
Nošovicích, Palkovicích, Pas-
kově, Pazderné, Pražmě, Raš-
kovicich, Řepištích, Sedlištích, 
Soběšovicích, Starém Městě, 
Staříči, Sviadnově, Třanovicích, 
Vojkovicích, Vyšních Lhotách, 
Žabni, Žermanicích.

Jakým způsobem může 
zahájit řešení této životní 
situace:

Podání písemné žádosti o 

dávku sociální péče na odděle-
ní dávek pro nezaměstnané na 
odboru sociální péče. Příspěvek 
může být přiznán ode dne podá-
ní žádosti. Rozhodnutí o přiznání 
příspěvku platí do doby změny 
podmínek, tj. změny příjmové 
situace žadatele i jeho rodiny, 
zejména nástupem do zaměst-
nání nebo je-li z jiného důvodu 
jeho evidence na úřadu práce 
ukončena. O změnách je příjem-
ce příspěvku povinen informovat 
poskytovatele do 8 dnů po vzni-
ku rozhodné skutečnosti.

Na kterém úřadu může tuto 
situaci řešit:

Městský úřad Frýdek-Místek, 
Radniční 1148 – budova na ulici 
Palackého 115.

Kde, s kým a kdy můžete 
tuto životní situaci řešit:

Odbor sociální péče, odděle-
ní nezaměstnaných jednotlivců, 
v budově Městského úřadu Frý-
dek-Místek, Palackého 115, ve 
II. a III. patře.

Žadatelé jsou rozděleni podle 
počátečního písmene příjmení:

Kancelář č. 339 
Šebestová Radana,
558 609 671 
Blizňáková Jana,
558 609 672
A, B, C, Č, D - Duži
Kancelář č. 244
Zlá Žaneta,
558 609 670
Ing. Zuzana Němcová,
558 609 669
P, Q, R, Ř, Z, Ž,
Kancelář č. 242
Satinský Lukáš, 558 609 667
Gavlasová Adéla,
558 609 673
CH, I, J, O, S,
Kancelář č. 239
Straka Radim, 558 609 665 
Rymlová Renáta,
558 609 666 
Š, T, Ť, U, V, W
Kancelář č. 238
Horváthová Jana,
558 609 664
DiS Jana Koždoňová,
558 609 663
K
Kancelář č. 237
Želiasková Daniela,
558 609 661
Sedlářová Renata,
558 609 662
L, M, N
Kancelář č. 236
Pavelková Jana, DiS.,
558 609 668
Szathmaryová Monika, DiS., 
558 609 674
Dv, E, F, G, H
Úřední hodiny:
Pondělí - 8.00 – 17.00 hod.
Úterý - 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek - 13.00 – 15.00 hod.    
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou: 



Odbor sociální péče 6 Březen 2006

Odbor sociální péče rozděluje okolo 200 milionů města, k prodeji ho nenutíme. 
Jednotlivec se solidním vozem 
je ovšem povinen využít nejprve 
peněz z jeho prodeje. Bohužel 
podle zákona jsou dnes sku-
tečně zvýhodněni ti dlouhodobě 
nezaměstnaní bez majetku, kteří 
se ani nesnaží najít práci a žijí na 
dávkách.“

Můžete to nějak změnit?
„Na seminářích a školeních 

vznášíme podněty k legislativě. 
Systém by se měl zlepšit od 
ledna 2007 s novým zákonem o 
životním a existenčním minimu a 
o pomoci v hmotné nouzi, kterým 
mají být lidé motivováni k hledání 
práce. Více peněz zkrátka dosta-
nou ti, kteří se budou starat.“

To vám asi přibude agre-
sivních klientů. Jak často se 
setkávají úředníci s nevraži-
vostí?

„Případy agresivních klientů 
a nadávek se občas vyskyt-
nou, zejména když v tom hraje 
roli alkohol nebo omamné pro-
středky. Když jej nedokážou 
zvládnout sociální pracovnice, 
zavolají mě, abych jako chlap 
zakročil. Když je nezpacifikuji já, 
musíme občas zavolat i měst-
skou policii. Nějaké to prásknutí 
do stolu či kopnutí do židle tu 
sem tam míváme.“

V které oblasti řešíte nejví-
ce problémů?

„Jak už jsme řekli, nejvíce pro-
hřešků je u nezaměstnaných, v 
poslední době nám také přibývá 
případů, kdy otcové neplatí sou-
dem stanovené výživné a soci-
álně potřebné matky přicházejí, 
aby stát na sebe převzal povin-
nost úhrady. My pak následně 
zabezpečujeme vymáhání po 
povinném.“         (pp)

- potvrzení o evidenci na úřa-
du práce

- rozhodnutí o podpoře v 
nezaměstnanosti z úřadu práce

- doklad o dalším příjmu (např. 
částečný invalidní důchod, dáv-
ky státní sociální podpory na 
bydlení, apod.)

- potvrzení o příjmu manžela, 
manželky

- doklad o výši nájmu a inkasa 
- čestné prohlášení o majetku
- případně další doklady dle 

pokynů příslušného zaměst-
nance.

Jaké jsou potřebné formu-
láře a kde je získáte:

Formulář žádosti majetkové-
ho čestného prohlášení včet-
ně dalšího poučení poskytne 
žadateli příslušný zaměstnanec 
oddělení dávek nezaměstna-
ných jednotlivců.

Jaké jsou správní a jiné 
poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky ne-
jsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů od zahájení řízení.
Kteří jsou další účastnici 

(dotčení) postupu:
Osoby společně posuzované.
Jaké další činnosti jsou po 

vás požadovány:
Umožnění sociálního šetření 

v místě bydliště.
Podle kterého právního 

předpisu se postupuje:
Zákon č. 100/1988 Sb., o 

sociálním  zabezpečení (v plat-
ném znění), § 73.

Zákon č. 114/1988 Sb., o 
působnosti orgánů v sociálním 
zabezpečení (v platném znění).

Zákon č. 482/1991 Sb., o 
sociální potřebnosti, § 4.

Zákon č. 463/1991 Sb., o 
životním minimu, ve znění poz-
dějších předpisů.

Zákon č. 422/2003 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 482/1991 
Sb., o sociální potřebnosti, ve 
znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 505/2005 
Sb., kterým se zvyšují částky 
životního minima.

Zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

Do 15 dnů ode dne oznáme-
ní rozhodnutí se může žadatel 
odvolat písemně nebo ústně k 
odboru sociální péče Městské-
ho úřadu Frýdek-Místek, který 
odvolání vydal a postoupí jej k 
projednání a rozhodnutí nadří-
zenému orgánu, tj. Krajskému 
úřadu Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě, odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví.

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedodržení 

předepsaných povinností:
Zastavení dávky, odejmutí 

dávky, rozhodnutí o nutnosti 
vrácení neprávem vyplacené 
dávky.

Přeplatky nad 5 000,- Kč, 
které jsou úmyslně způsobeny, 
mohou být předmětem trestního 
řízení.

Nejčastější dotaz na toto 
téma:

Jaké jsou základní podmínky 
přiznání těchto dávek?

Mnoho občanů si myslí, že 
mají nárok na životní mini-
mum, což je mylné, neboť k 
částkám potřebným k zajištění 
výživy a ostatních osobních 
potřeb a nákladů na domác-
nost se pouze přihlíží při sta-
novení výše dávky. Zároveň 
se přihlíží k odůvodněným 
nákladům na zabezpečení 
výživy a ostatních základních 
potřeb a nezbytných nákladů 
na domácnost posuzované-
ho občana, k výši příjmu a k 
majetkovým poměrům.

Další informace najdete na 
www stránkách www.frydekmis-
tek.cz, www.mpsv.cz

PŘÍSPĚVEK NA JEDNORÁ-
ZOVÉ PENĚŽITÉ  A VĚCNÉ 
DÁVKY NA ÚHRADU MIMO-
ŘÁDNÝCH NÁKLADŮ

Občanovi vznikly mimořádné 
nutné náklady, které není scho-
pen uhradit se svých běžných 
příjmů.

Kdo je oprávněn v této věci 
jednat (podat žádost apod.):

Občan, který je těžce zdravot-
ně postižený, nebo občan, který 
je starý a sociálně potřebný. 
Žadatel musí být starší 16 let, 
dále musí být místně příslušný. 
O dávku může požádat i zákon-
ný zástupce, opatrovník, případ-
ně pověřená osoba na základě 
plné moci. Občan musí mít trvalý 
pobyt ve Frýdku-Místku nebo 
v některé další obci v daném 
správním obvodu Městského 
úřadu Frýdek-Místek.

Jaké jsou podmínky a 
postup pro řešení životní 
situace:

Jednorázové peněžité dáv-
ky mohou být poskytnuty těžce 
zdravotně postiženým obča-
nům a starým občanům, kteří 
jsou sociálně potřební. Sociální 
potřebnost občana se stanoví 
dle zákona č. 482/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Nut-
nost zahájit správní řízení podá-
ním písemné žádosti. 

Pojem ,,těžce zdravotně 
postižný občan“ a ,,starý občan“ 
není v právních předpisech 
vymezen, správní orgán přistu-
puje k žádosti individuálně s 
ohledem na charakter dávky.

Na kterém úřadu může tuto 
situaci řešit:

Městský úřad Frýdek-Místek, 
Radniční 1148 – budova na ulici 
Palackého 115

Jakým způsobem může 
zahájit řešení této životní 
situace:

Podáním žádosti na tisko-
pise, který poskytne oddělení 
sociální péče o seniory a zdra-
votně postižené.

Kde, s kým a kdy můžete 
tuto životní situaci řešit:

Odbor sociální péče, oddě-
lení péče o seniory a zdravotně 
postižené, v budově Městského 
úřadu Frýdek-Místek, Palackého 
115, ve III. patře.

Žadatelé jsou rozděleni 
podle místa bydliště:

Kancelář č. 332 - Bartozelová 
Jana, tel. 558 609 605

Kancelář č. 333 - Laníková 
Jana, tel. 558 609 606

Kancelář č. 333 - Slívová 
Vendula, tel. 558 609 606

Kancelář č. 332 - Veselá Do-
bromila, tel. 558 609 607

Úřední hodiny:
Pondělí - 8.00 – 17.00 hod.
Úterý - 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek - 13.00 – 15.00 hod.
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou:
- občanský průkaz, případně 

jiný doklad totožnosti 
- doklady o veškerých pří-

jmech za posledního půl roku 
- doklad o mimořádných 

nákladech na domácnost
- průkaz ZTP/P.
Jaké jsou potřebné formu-

láře a kde je získáte: 
Žádosti o poskytnutí dávky 

sociální péče, čestné prohlášení 
o majetku, potvrzení o náklad-
né dietě. Tiskopisy je možno 
vyzvednout na odboru sociální 
péče, oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukončeno 
je vydáním rozhodnutí. Správní 
orgán je povinen rozhodnout ve 
věci do 30 dnů ode dne zaháje-
ní řízení, pokud příslušný zákon 
nestanoví jinak.

Kteří jsou další účastnici 
řízení:

Společně posuzované osoby.
Jaké další činnosti jsou po 

vás jako žadateli požadovány:
V případě nutnosti umožnit 

provedení sociálního šetření v 
místě bydliště.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

Zákon č. 482/1991 Sb., o 
sociální potřebnosti, ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 463/1991 Sb., o 
životním minimu, ve znění poz-

dějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.

Zákon č. 114/1988 Sb., o 
působnosti orgánů ČR v sociál-
ním zabezpečení, ve znění poz-
dějších předpisů.

Zákon č. 100/1988 Sb., o 
sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů.

Vyhláška MPSV 182/1991 
Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí městského 
úřadu lze podat písemné odvo-
lání ke Krajskému úřadu Morav-
skoslezského kraje se sídlem v 
Ostravě, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, 15 dnů ode dne 
jeho doručení prostřednictvím 
zdejšího úřadu.

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedo-
držení předepsaných povin-
ností:

V případě uvedení nepravdi-
vých informací možnost vyčísle-
ní přeplatku na dávce a případně 
zahájení přestupkového řízení, 
při překročení částky nad 5 000,- 
Kč - TRESTNÍ ŘÍZENÍ.

Dále se můžete obrátit na:
Odbor sociální péče, oddě-

lení péče o seniory a postižené 
občany.

Další informace najdete na 
www stránkách: www.fryde-
kmistek.cz, www.mpsv.cz

Na pobyt v azylovém domě
přispějí přespolním obce
Město Frýdek-Místek nech-

ce doplácet na obyvatele bez 
domova, kteří jsou původem z 
jiných obcí. Protože přibývalo 
těch, kteří využívají radnicí 
dotované azylové zařízení 
Bethel (dříve Přístřeší) v 
Bahně, radnice se domlouvá 
na finančních kompenzacích.

„Šedesátikorunová částka, 
kterou si klienti za nocleh 
zaplatí, zdaleka nepokryje 
provozní náklady ubytovny. 
Neinvestiční dotace města pro 
Bethel se tak letos vyšplhala na 
900 tisíc korun,“ sdělila tisková 
mluvčí frýdecko-místecké rad-
nice Kateřina Piechowicz. Pro-

zatím jsou vyřešeny například 
případy obyvatel z Morávky, 
Starého Města nebo Hukvald, 
se kterými byla uzavřena do-
hoda o doplácení rozdílu v ceně 
služby. „Bezdomovci si zaplatí 
z vlastní kapsy šedesát korun, 
po obcích požadujeme další 
padesátikorunu na den,“ uvedl 
místostarosta Ivan Vrba.

Azylový dům se člení na 
ubytovnu, která čítá 36 míst a 
noclehárnu s 16 místy. Za delší 
pobyt zaplatí klienti 2600 korun 
měsíčně ze sociálních dávek. 
V samotném Frýdku-Místku 
je v současné době asi 90 
bezdomovců.        (pp)

Občané mohou besedovat 
o svých sociálních potřebách

23. března v 16 hodin v 
malém sále Národního domu v 
Místku proběhne veřejné setkání 
na téma komunitního plánování. 
Každý může přinést podnět 
směřující ke zlepšení sociálních 

služeb ve městě.
 „Těšíme se na diskuzi, která 

nám přinese další poznatky o 
tom, co v této oblasti zlepšit,” 
sdělila Irena Blablová z odboru 
sociálních služeb.                (pp)
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Rekordní účast v Poháru Euroregionu
Téměř pět set judistů bojo-

valo v kvalitní konkurenci tří 
zemí o Pohár Euroregionu 
Beskydy, který se uskutečnil 
v hale ZŠ Frýdek-Místek, ul. 
Pionýrů. Pořadatelé zde při 
6. ročníku přivítali rekordní 
účast a řadu hostů ze Sloven-
ské republiky a Polska.

Protože široké startovní pole 
s sebou do haly přivedlo i sluš-
nou návštěvu – v ochozech fan-
dily asi dvě stovky diváků – byl 
z akce přímo nadšený předseda 
Regionu Beskydy Petr Rafaj. 
„Jsem strašně rád, že se vás tu 
tolik sešlo, ukazuje se, že naše 
mezinárodní kontakty začína-
jí dobře fungovat. O vítězství 
se jistě poperete, ale chci vás 
ujistit, že pro mě jste vítězové 
všichni, co jste tady,“ nalil opti-
mismus před zahájením dětem z 
41 klubů poslanec.

Za domácí klub si liboval i 
Luděk Kubíček: „Pro dorosten-
ce je akce přípravou na letošní 
mistrovství republiky. Získává si 

stále větší popularitu, zájem o 
účast mají další kluby z Čech a 
jižní Moravy. Ze zahraničí nám 
letos přijelo 120 závodníků, od 
předškolních benjamínků až po 
dorostence. Naše dorostenky 
vybojovaly sto procent zlata. 
Monika Foltysová, Kateřina 
Malchárková, Nikola Kesová. 
Michaela Kesová zlato v kate-
gorii starších žaček a 
bronz v dorostenkách. 
Všechno jsou to mis-
tryně republiky. Nikola 
Kesová vyhrála letos 
koncem února turnaj 
světového poháru 
dorostenek v Maďarsku 
a získala tak základ 
nominačních bodů pro 
účast na mistrovství 
Evropy. Je členkou 
státní reprezentace.“

Pohár Euroregio-
nu pro nejúspěšnější 
klub vybojovali letos 
zástupci Frýdku-Míst-
ku, kde se pro společ-
nou reprezentaci spojily 
oba místní oddíly Judo 
Staříč a Sportovní klub 

policie. Druhé skončilo družstvo 
Baníku Ostrava, posílené Karvi-
nou a Havířovem. Třetí sloučené 
družstvo Poláků pod hlavičkou 
MOSIR Czechovice. 

„Chtěl bych mimo jiné podě-
kovat za spolupráci Regionu 
Beskydy a místní škole, kde 
jsme měli vynikající podmínky,“ 
uzavřel Luděk Kubíček.       (pp)

Halová sezóna atletů je u konce
Halová sezona atletů vyvr-

cholila halovým mistrovstvím 
České republiky atletů všech 
kategorií. Atleti frýdecko-mís-
teckého Slezanu mohou být 
spokojeni se dvěma medai-
lemi a šesti umístěními do 
osmého místa.

Se stříbrem se vrátila výprava 
dorostu a juniorů z pražské Stro-
movky. „Vybojoval ji Roman Říha 
v chůzi na 5 km časem 28:09,40 
min. Dvě finalistky v běhu na 800 
metrů na medaili nedosáhly. Míša 
Bubiková doběhla mezi juniorka-
mi čtvrtá, časem 2:21,25 min a 
Adéla Marková mezi dorosten-
kami osmá časem 2:24,69 min. 
Další účastníci, kteří splnili limity 
Českého atletického svazu, se 
do finále neprobojovali – Dita 
Janíková běžela 60 m překážek 
za 9,82 s a Tomáš Franta 60 m 
za 7,55 sekundy,“ referovala Klá-

ra Maštalířová.
Limity na Mistrovství ČR 

mužů a žen měli Peter Mikulen-
ka (3000 m) a Miroslav Lepíček 
(800 m). Ten osmistovku zvládl 
v čase 1:55,35 min, což bylo 4. 
místo v rozběhu. Skončil tak při 
svém premiérovém startu mezi 
muži na prvním nepostupovém 
místě. „Peter Mikulenka dlouho 
udával tempo nejdelšího halo-
vého běhu a časem 8:37,69 min 
nakonec obsadil 7. místo,“ dopl-
nila Klára Maštalířová.

Jako poslední měli své repub-
likové mistrovství ti nejmladší 
– žáci. V přetlakové hale na 
Strahově byla výprava frýdecko-
-místeckých atletů úspěšná. Šta-
feta žáků na 3x300 m ve složení 
Lukáš Ulmann, Vojta Sačko a 
Michal Štefek vybojovala bron-
zovou medaili za čas 1:59.32 
min, ve strhujícím závodě je od 

zlata dělilo pouhých 22 a od stří-
bra 19 setin. Klukům se dařilo 
také v individuálních startech: 
Michal Štefek byl dvakrát sed-
mý (ve vyrovnaném oddílovém 
rekordu na 60 m překážek za 
9,07 s) a na 300 m časem 39,34 
s, na stejné trati byl osmý Vojta 
Sačko (39,79 s).Lukáš Ulmann 
byl devátý na 150 m časem 
18,29 s.        (pp)

2. ročník Beskydského ledňáčku
Ve frýdecko-místecké 

víceúčelové sportovní hale 
se uskutečnil druhý ročník 
krasobruslařského klání Bes-
kydský ledňáček, za účasti 
52 dětí ve třech nejmladších 
věkových kategoriích.

„S výsledky jsme spokojeni 
tak napůl. Věřili jsme Anně Ryka-
lové, která měla mezi nejmenšími 
šanci dostat se až na medailové 
posty. Třetího března měla naro-
zeniny, čtvrtého se jel závod. 
Krátce předtím ovšem onemoc-
něla angínou, ale nastoupila i 
nemocná a třetím místem splnila 
úkol. Další děvčata se měla tlačit 
do šestky, čtvrtá skončila Domi-
nika Kraussová, devátá Alena 
Hanzelková, která ještě nepřed-
vedla rozhodčím, co v ní je, a 
patnáctá skončila Eliška Sýko-
rová. Teprve si zvykají na sou-
těže, první soutěž absolvovaly v 
listopadu a učí se předvést výkon 
v pravý čas. Během čtyř měsíců 
zažily závodní období a velmi se 
zlepšily,“ chválil nejmladší adept-
ky krasobruslařského řemesla 
Milan Brzý, předseda oddílu 
BK Frýdek-Místek. V nejmladší 
kategorii měl oddíl zastoupení i 
mezi chlapci a Dominik Ošťádal 
rovněž vybojoval třetí pozici. 
„Kdyby se Dominik snažil na 
trénincích jako na závodech, 
tak vyskočí ještě výš,“ prorokuje 
Brzý. Ve starší kategorii nováč-
ků měla atakovat medaili Tere-
zie Šostá, ale závod jí nevyšel. 
Výrazně si ovšem oproti jiným 
závodům polepšila Eliška Zuzán-
ková, která skončila hned za ní. 
V nejmladších žačkách jela svůj 
druhý závod Veronika Novotná, 
poslední mohykánka z nejstarší 
skupiny klubu. „Premiérou pro ni 
byla Beskydská pirueta v Třinci, 

kde zajela bezchybnou jízdu na 
úrovni své výkonnosti, nyní ji ner-
vozita trochu srazila,“ komento-
val sedmnácté místo Milan Brzý. 
O stupínek výš skončila Sandra 
Guňková, kterou však rozhodčí 
dostatečně nezaplatily. „Sandra 
Guňková je velký talent, který 
momentálně neskáče, co by 
skákat mohl. Předvedla krásně 
skladbu své volné jízdy, ve které 
však chyběly tolik potřebné dvo-
jité skoky, aby mohla očekávat 
lepší umístění od rozhodčích. 
Přesto se domnívám, že si za 
předvedený bruslařský výkon a 
piruety, které ukázala, zasloužila 
vyšší bodové ohodnocení. Do 
příští sezony se díváme s opti-
mismem, protože dvojité skoky 
nacvičíme a výsledky budou pak 
rázem někde jinde. Zároveň se 
těšíme, až i do nižších kategorií 
bude zaveden nový systém hod-
nocení, který je určitě objektiv-
nější a postihuje i kvalitu bruslení 
a dalších neskokových prvků,“ 
hodnotil Milan Brzý.        (pp)

27. ročník Turnaje šachových nadějí
Ve dnech 13.-17. dubna pořá-

dá Beskydská šachová škola 
pod záštitou Města Frýdek-Mís-
tek a ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže Frýdek-Místek již 
27. ročník „Turnaje šachových 
nadějí 2006“, který se uskuteční 
v prostorách Národního domu 
ve Frýdku-Místku. 

Šachový svaz České repub-
liky uznává turnaj jako oficiální 
přípravu českých mládežnických 
šachových reprezentantů na 
mistrovství světa a Evropy 2006. 
Tomu odpovídá i každoročně 
vysoce kvalitní účast domácích 
a zahraničních výprav. Turnaj 
šachových nadějí ve Frýdku-
-Místku je znám po celé Evropě 
a svou kvalitou se řadí na úro-
veň evropského šampionátu. 
Svou účast na 27. ročníku již 
potvrdily šachové výpravy dětí 

z Anglie, Walesu, Dánska, Pol-
ska, Rakouska, Estonska, Litvy, 
Ruska, Běloruska, Německa, 
Slovenska a očekávají se při-
hlášky z dalších zemí Evropy. 

Pro město Frýdek-Místek je 
„Turnaj šachových nadějí“ jis-
tě jednou z nejvýznamnějších 
společenských a sportovních 
událostí pro mládež roku 2006. 
Frýdek-Místek se po dobu jed-
noho týdne stává šachovým 
městem, město se rozroste o 
300 šachistů, z toho polovina je 
zahraničních účastníků. 

Slavnostní zahájení turnaje 
se uskuteční 13. dubna před 
devátou hodinou ve velkém 
sále Národního domu. Hraje 
se vždy od 9 do 13 a od 15 do 
19 hodin. Slavnostní zakonče-
ní se uskuteční 17. dubna od 
13 hodin.        (pp)

ZÁPAL NEJMENŠÍCH: Holky, kluci – všichni bojovali.
Foto: Petr Pavelka

ZAHÁJENÍ: Turnaj zahajoval předseda Re-
gionu Beskydy Petr Rafaj. Foto: Petr Pavelka

BESKYDSKÝ LEDŇÁČEK: Krasobruslařský závod zařazený do 
Poháru ČKS.     Foto: Petr Pavelka
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Vyhnat nudu o prázdninách
Město Frý-

dek-Místek ve 
spolupráci s 
Domem dětí a 
mládeže zve 
všechny spor-
tovní, kulturní 
a zájmové 
o r g a n i z a c e 
pracující s dět-
mi a mládeží 
na organizač-
ní setkání na 
téma Prázdniny ve městě, 
které se uskuteční v úterý 28. 
března v 16.30 hod v Domě 
dětí a mládeže na ulici Pio-
nýrů 752. Projekt nám blíže 
přiblížil Martin Sysala, kte-
rý má na radnici na starosti 
neziskové organizace.

Co je obsahem této akce?
„Prázdniny ve městě předsta-

vují celoprázdninový každoden-
ní program pro děti a mládež, 
které tráví své letní prázdniny 
ve městě Frýdek-Místek. Bude 
to souhrn jednotlivých akcí a 
programů pro děti a mládež ve 
Frýdku-Místku v průběhu celých 
letošních letních prázdnin, které 
realizují jednotlivé příspěvkové a 
neziskové organizace pracující s 
dětmi a mládeží.

Na co se tedy děti mohou 
těšit?

„Na výlety, sportovní odpo-
ledne, kulturní programy, 
soutěže, výtvarné dílny, počí-
tačové hry, sportovní a zábav-
né turnaje, stolní hry, dny 
otevřených dveří a podobně. 
Uvidíme, s čím vším jednotlivé 
organizace přijdou.“ 

Fantazii se meze nekladou?
„Hlavně chceme, aby byla 

zábava. A je jedno, jestli budou 
děti hrát volejbal, floorbal, mini-
golf, nebo někdo uspořádá výlety, 
dny otevřených dveří, výtvarné 
dílny, hry ve městě, či kulturní 

vystoupení, promítání. Počítáme i 
s výchovnými programy, jako jsou 
přednášky, motorické dovednosti, 
první pomoc, tanec. Odhadujeme, 
že by se zapojit mohlo až třicet 
organizací, takže o pestrost by 
mělo být postaráno.“ 

Co je smyslem akce?
„Prázdniny ve městě nabídnou 

dětem trávicím své prázdniny ve 
městě zajímavý, zábavný i pouč-
ný program v průběhu celých 
prázdnin s následnou možností 
zapojení se do celoroční činnosti 
některé z organizací.“

Podaří se zajistit program 
opravdu na každý den?

„Uvidíme, naše představa je, 
že se ve městě pro děti skutečně 
bude něco dít v průběhu celých 
letních prázdnin. Odhadujeme, 
že by se mohlo podařit realizovat 
padesátku akcí, do kterých by se 
zapojilo až pět tisíc dětí. V závě-
ru prázdnin bude vše uzavřeno 
společnou akcí pro děti spojenou 
se slavnostním zakončením a 
vyhodnocením a také s losová-
ním věcných cen pro účastníky 
prázdninového programu.“

Jaká bude role města?
„My se postaráme zejména o 

organizační zajištění a koordinaci 
jednotlivých subjektů. Budeme 
úzce spolupracovat se školami, 
část programu budeme zajišťo-
vat i finančně. Velkou roli sehraje 
i Dům dětí a mládeže.“         (pp)

Chcete se více poznat?
Jistě jste 

se nejednou 
z a m ý š l e l i 
nad tím, 
proč se v 
n ě k t e r é m 

prostředí či společnosti cítíte 
dobře, proč je vám někdo více 
či méně sympatický. Stává se 
vám, že vstoupíte do místnos-
ti, ve které jsou i vaši velmi 
dobří známí, a vy přesto cítíte 
nepříjemný pocit, či napjatou 
atmosféru? 

Stejně tak můžete být ve spo-
lečnosti naprosto cizích lidí, kde 
se cítíte dobře a je vám příjemně, 
taktéž i ve společnosti osoby, se 
kterou soucítíte či jste naladěni, 
jak se říká na „stejnou vlnu“.

Položme si otázku, co je toho 

příčinou? Dá se odpovědět i tak, 
že jste byli například pomluveni 
a přišli jste nevhod pro ty, kteří 
vás pomlouvali. Vy to vnitřně 
vycítíte v atmosféře i z pohledů 
a projevů dotyčných. Toto vnitřní 
vyciťování je v podstatě infor-
mativní tok mimo oblast vašeho 
vnímání – je to energetické vib-
rační pole vaší aury, které vám 
zprostředkovává tok informací 
mimo dimenzi vědomého chá-
pání a vnímání.

Občanské sdružení Bílý 
Anděl Frýdek-Místek vás srdeč-
ně zve na Měření energetického 
vyzařování člověka – měření 
aury manžely Pavlíčkovými dne 
3. a 4. dubna v prostorách studia 
orientálního tance SABA na ulici 
J. V. Sládka v Místku. 

Beskydská šachová škola – www.chessfm.cz
Šachová hra představuje 

pro dívky i chlapce význam-
nou zájmovou aktivitu, při 
které se rozvíjí logické i 
abstraktní myšlení, pod-
něcuje se představivost 
a fantazie, nesporné jsou 
výchovné vlivy šachu. Není 
bez významu, že šachy jsou 
nenáročným a ušlechtilým 
vyplněním volného času, a 
to nejen pro mládež.

Zapojením mládeže a sou-
časnou aktivizací řady rodičů 
dáváme dětem i rodičům měs-
ta Frýdku-Místku smysluplné 
využití volného času po celý rok 
včetně víkendů a prázdninových 
období. Naše činnost není úzce 
orientována jen na šachovou 
hru, ale dbá o komplexní rozvoj 
mladých jedinců. Organizuje 
sportovní a turistické aktivity, 
krátkodobá soustředění a prázd-
ninové tábory, máme rozvinutou 
síť mezinárodních kontaktů s 
různými mládežnickými centry 
evropských zemí.

Šachové kroužky organizu-
jeme na vybraných základních 

i mateřských školách. Děti s 
nejlepší výkonností jsou sou-
středěny v šachových kroužcích 
v Domě dětí a mládeže ve Frýd-
ku-Místku, zárukou kvality práce 
je nejen pět profesionálních 
trenérů (z toho dva se světově 
nejvyšší možnou kvalifikací v 
daném oboru), ale i dalších 15 
částečně pracujících trenérů s 
trenérskou kvalifikací 1. až 3. tří-
dy. Komplexnost systému práce 
je položena na osnovu „Vrcho-
lového střediska mládeže“, dle 
jehož principů se rozvíjí práce 
jak na masové základně, tak i 
pro špičkové talenty střediska

Systémová práce s mládeží s 
hlavním zaměřením na šachovou 
hru má již zhruba pětadvacetile-
tou tradici. Aktuálně pracujeme 
se 400 dětmi a dorostenci.

Samostatnou částí jsou 
výsledky v soutěžích družstev, 
kde základna Beskydské šacho-
vé školy nemá v České republice 
obdobu a zcela bezkonkurenčně 
vládne po řadu let soutěžím od 
mladších žáků až po doroste-
necká družstva.

Mimořádně široká působnost 
sdružení je v práci s mládeží ve 
Frýdku-Místku a okolí. Od orga-
nizovaných přeborů základních 
škol, některých středních škol, 
práce s dětmi v mateřských 
školách i na speciální škole a 
mateřské škole pro děti s kombi-
novanými vadami, až k pořádání 
městské ligy v šachu. Vyvrcho-
lením pak je naše pravidelně 
početná účast na mistrovstvích 
ČR jednotlivců, kde je již pravi-
dlem, že naši odchovanci zís-
kávají 3 až 6 medailí, které jsou 
současně kvalifikací pro účasti 
na mistrovství Evropy a světa, 
odkud se také můžeme pochlu-
bit medailovými zisky.

Z pohledu ekonomického 
zabezpečení je nutné dodat, že 
Beskydská šachová škola nemá 
žádného dominantního sponzora 
nebo zdroj dotací, ani jiný rozho-
dující příjem financí. Činnost je 
podporovaná v rozhodující míře 
prostředky získanými na základě 
smluv o reklamní činnosti nebo 
ze sponzorských darů, které 
zajistí sami členové sdružení.

NENUDIT SE: Kdo si hraje, nezlobí. Foto: Petr Pavelka

Rekordní 12. kolo městské ligy
V pátek 3. března uspo-

řádal Dům dětí a mládeže 
Frýdek-Místek ve spolupráci 
s Beskydskou šachovou ško-
lou již 12. kolo „Městské ligy 
mládeže v šachu“. Jak jsme 
už mnohokrát psali, o tento 
šachový seriál je mezi dětmi 
značný zájem, z čehož mají 
pořadatelé velkou radost. 
Tentokrát se v domě dětí 
sešlo rekordních 84 mladých 
šachistů. Nutno dodat, že 12. 
kolo bylo posíleno „vlnou“ 
dětí z mateřských škol, které 
si tak poprvé mohly vyzkou-
šet chuť turnaje. Turnaj je měl 
za úkol šachově rozehřát tak, 

aby v sobotu 18. března byly 
připraveny bojovat o trůn 
Krále a královny šachových 
špuntů (začátek v 9 hodin v 
DDM F-M).

Šachové souboje byly velmi 
urputné a o postupy a sestupy se 
bojovalo do posledních tahů. Děti 
byly rozděleny do jedenácti lig, 
kde se utkaly každý s každým. 
V nejprestižnější Extralize 
zaslouženě zvítězil Roman Pilch 
se ziskem 4,5 bodu z pěti partií 
a nechal tak za sebou i naděj-
ného Jakuba Rabatina, který 
obsadil se čtyřmi body 2. místo. 
Na třetí pozici se pak umístil Jiří 
Kozel. Další vítězové lig: 1. liga 

– Schindler L., 2. liga – Šárek 
M., 3. liga – Biolek Jiří, 4. liga 
– Chamrád P., 5. liga – Kotek D., 
6. liga – Daněk V., 7. liga – Mori-
sák L., 8. liga – Marek M., 9. liga 
– Šproch M., 10. liga – Tatran T.

Všechny příznivce šachové 
hry zveme na 13. kolo, které se 
uskuteční v pátek 17. března v 
15.30 hod v Domě dětí a mlá-
deže Frýdek-Místek, ul. Pionýrů 
752, Místek.

Další kola ML: 31.3., 7.4., 
28.4.,12.5., 26.5., 9.6., 23.6.

Další kola O krále a královnu 
šachových špuntů: 22.4., 13.5.

Podrobné výsledky na
www.chessfm.cz, 732 22 49 66.

pořádaná ve Frýdku-Místku při
TURNAJI ŠACHOVÝCH NADĚJÍ 
pod  záštitou města Frýdek-Místek
Motto: Šachovou hrou k rozvoji generace 

21. století
Cíl: prezentace šachové hry jako využití 

volného času dětí a mládeže, seznámení s 
největším centrem šachové mládeže v České 
republice

Termín konání: sobota 15. 4. od 19 do 21 
hodin

Místo konání: velký sál a prostory Národní-
ho domu v Místku

Účastníci: 300 až 400 účastníků Turnaje 
šachových nadějí, čestní hosté, sponzoři a 
zástupci sdělovacích prostředků

Pořadatelé: Dům dětí a mládeže ve Frýdku-
-Místku, Beskydská šachová škola ve Frýdku-
-Místku

Dětská šachová superšou
PROGRAM  
19.00 hod. Slavnostní zahájení
19.15 hod. Kulturní vystoupení 
19.30 hod. Dětský doprovodný program
• simultánka v šachu mezinárodní velmistry-

ní Janou Jackovou
• šachy „naslepo“ proti zájemcům v provede-

ní frýdecko-místeckých dětských mistrů České 
republiky

• hra se zahradními šachy
• simultánka s mezinárodní velmistryní 

Janou Jackovou
• simultánka v šachu mezinárodních mistrů 

Sergeje Veselovského a šéftrenéra Beskydské 
šachové školy Sergeje Berezjuka

• šachová hra proti počítačům
• dětské nešachové atrakce a soutěže o ceny 
• v průběhu doprovodných programů je pro 

všechny zúčastněné zajištěno drobné občerst-
vení

21. 00 hod. Zakončení programu
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 33,75 
m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2 (II.NP.-
kanc.č. 34)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP-
kanc.č. 35)
- nebytové prostory o výměře 38,91 m2 (I.NP-
kanc.č.9)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (IV.NP 
– kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (III.NP - 
kanc.č. 306)
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (V.NP 
– kanc. č. 506)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2

a 7,81 m2  (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)-3 
kanceláře+WC
7) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 
m2 směr Ostravská 

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

3) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
4) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VI.NP)
5) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (V.NP)
6) Objekt čp. 56, ul. Zámecká
- nebytový prostor o výměře 87,25 m2 (I.NP)
7) Objekt čp. 2299, tř.T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 27,30 m2 (I.NP)

Rada města Frýdek-Místek 
na své 67. schůzi konané dne 
17. 5. 2005 schválila Směrnici 
č. 1/2005 Rady města Frýdek-
Místek o pronájmu bytů ve 
vlastnictví města Frýdek-Mís-
tek. Mezi základní podmínky, 
které musí žadatel splňovat v 
době podání a po celou dobu 
vedení žádosti, patří: 
• žadatel nesmí mít možnost uží-
vat samostatně bytovou jednotku, 
• žadatel nesmí obývat neopráv-
něně obecní byt,
• před podáním a po dobu vede-
ní žádosti nesmí mít žadatel u 
města Frýdek-Místek evidovaný 
žádný dluh (např. poplatek za 
domovní odpad, pokuty, popla-
tek za psa, dluh vyplývající z uží-
vání bytu, ubytovny, nebytových 
prostor aj.).
• žadatelé, kteří mají podanou 
žádost o byt a přitom mají záva-
zek vůči městu Frýdek-Místek, 
museli tyto závazky uhradit do 
31. 12. 2005.

Upozornění pro žadatele 
o přidělení obecního bytu

• žadatel je povinen veškeré 
skutečnosti v žádosti uvést prav-
divě a všechny změny v údajích 
oznámit neprodleně Odboru 
správy obecního majetku Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek.
• žadatel (manžel, manželka) 
je povinen písemně potvr-
dit v období od 1. ledna do
31. března každého kalendářní-
ho roku, že na vyřízení žádosti 
trvá. Pokud tak neučiní ve sta-
novené lhůtě, žádost o byt bude 
z evidence vyřazena, aniž by 
žadatel byl písemně informován.
Ačkoliv veškeré dluhy měly být 
vyrovnány do 31. 12. 2005, 
Rada města Frýdek-Místek na 
své schůzi dne 6. 2. 2006 roz-
hodla o změně termínu k zapla-
cení veškerých závazků, a to 
do 31. 3. 2006. Tento termín je 
shodný s termínem pro obnove-
ní žádosti o byt, kdy každý žada-
tel má možnost, při obnovení 
žádosti, ověřit si existenci svých 
dluhů, popř. je ihned uhradit. 

Místek, parkoviště u krytého 
bazénu: 14.3. - 16.3.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 
21.3. - 23.3.
Frýdek, parkoviště naproti zastáv-
ky Na Veselé: 28.3. - 30.3.

V případě špatné dostupnosti 
místa z důvodu sněhu apod., 

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

mobilní sběrna na stanovišti umís-
těna nebude. Informace o tom, 
zda je na daném místě mobilní 
sběrna umístěna, si občané 
mohou ověřit na tel. číslech: 558 
623 546 nebo 558 609 489.

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

S ohledem na problematiku 
nezákonného dovozu odpadu 
do ČR ze sousedních zemí a 
vzhledem k přijatým opatře-
ním Policie ČR k zabránění 
tohoto nelegálního dovozu 
odpadu do ČR, 
vyzýváme občany, 
aby informovali pracovníky 
Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, odboru životního prostředí a 
zemědělství, o možném výskytu 
objektů na území města Frýdek-
-Místek, kde by mohlo docházet 
k nelegálnímu skladování odpa-
dů ze zahraničí.  
Z doposud shromážděných 
poznatků České inspekce život-
ního prostředí a Generálního 
ředitelství cel vyplývá, že se 
jedná o odpad pocházející ze 
Spolkové republiky Německo 
a Rakouska, který je prostřed-
nictvím autodopravců převážen 
a skladován na různých mís-
tech, především v bývalých 

Město Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompetenci nakládání s 
komunální odpadem, připravil ve spolupráci s Frý-
deckou skládkou, a. s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýdku-Místku, harmono-
gram svozu objemného odpadu v roce 2006, tzv. 
jarní úklid, a to formou přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. V letošním roce na jaře budou velko-
objemové kontejnery přistaveny na 50 svozových 
místech, jak je uvedeno v harmonogramu.
Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 10. hod., a vyvezeny budou 
následující den opět dopoledne, nejpozději do 
10. hod. 
Na každém stanovišti bude kontejner umístěn v 
měsíci dubnu dvakrát (dle rozpisu v harmonogra-
mu). Upozorňujeme, že odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů. Jakékoliv odkládání odpa-
du mimo kontejner bude považováno za odklá-
dání odpadu mimo vyhrazené místo dle ust. § 47 
odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů, s mož-
ností 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 přestupku proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontejner. 
Pro informace se můžete obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, tel. 558 609 489 nebo pří-
mo na Frýdeckou skládku, a. s., tel. 558 623 546.

HARMONOGRAM SVOZU
3.4. a 17.4.
Frýdek, Panské Nové Dvory - u pana Kalety
Frýdek, ul. K Hájku - u obchodu
Frýdek, ul. Bruzovská - u vodárny
Místek, ul. Kollárova - u pečovatelských domů
Místek, ul. Fibichova - poblíž gymnázia
Místek, ul. Pionýrů - u č. p. 803-805
4.4. a 18.4.
Frýdek, ul. K Lesu - naproti kříže
Frýdek, ul. Vršavec - u lesa
Frýdek, ul. Mánesova-Žižkova - u pivnice
Místek, ul. Pavlíkova - u sběrných nádob na sepa-
rovaný odpad
Místek, ul. Myslbekova - u rozvodny

Výzva občanům města 
k nelegálnímu  odpadu

vojenských či zemědělských 
objektech. Při dovozu odpadů 
a dalším nakládání s nimi jsou 
porušovány právní předpisy 
upravující nakládání s těmito 
odpady, kterými jsou především 
zákon o odpadech č. 185/2001 
Sb. a prováděcí předpisy, jakož 
i přímo předpisy EU. Porušení 
právních předpisů může mít 
za následek naplnění skutko-
vé podstaty správního deliktu, 
k jehož řešení jsou příslušné 
orgány Celní správy nebo Čes-
ké inspekce životního prostředí. 
Není vyloučena ani možnost 
naplnění skutkové podstaty ně-
kterého  trestného činu. 
Informace k výše uvedené 
problematice můžete podat 
Městskému úřadu Frýdek-
-Místek, odboru životního pro-
středí a zemědělství, ulice 
Palackého 115, 738 02 Frý-
dek-Místek, kancelář č. 426,
telefon: 558 609 498.

Místek, ul. Stará Riviéra - U Žida
5.4. a 19.4.
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 
(k. ú. Lískovec)
Frýdek, ul. J Hakena - u večerky Maják
Frýdek, ul. Tolstého - u telefonní budky
6.4. a 20.4.
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
10.4. a 24.4.
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
11.4. a 25.4.
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 
Zelinkovice, poblíž mateřské školy
Chlebovice, u transformátoru
12.4. a 26.4.
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, Panské Nové Dvory - u hasičské zbrojnice
Místek, ul. Palkovická - u podchodu
13.4. a 27.4.
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 ve 
městě a okrajových částech – jarní úklid
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Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

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

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

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

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

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

jazyková škola  

> Otevíráme novou pobočku jazykové školy 
ve Frýdku-Místku!

> Kurzy pro veřejnost začínají již 6.března 2006

> Skupinová a individuální výuka pro firmy 
a veřejnost

www.skrivanek.cz
U Staré pošty 744
738 01 Frýdek-Místek
tel.: +420 731 545 473
frydek-mistek@skrivanek.cz

Cena za inzerci je stano-
vena na 33 Kč za centimetr 
čtvereční (koncová cena, 
město není plátcem DPH)

Zpravodaj Rady Města 
Frýdku-Místku vychází dva-
krát měsíčně, vždy ke konci 
příslušného měsíce a v jeho 
polovině, v nákladu 25 000 
kusů. Uzávěrka je vždy týden 
před datem vydání, pozdější 
zařazení je možné individu-
álně dohodnout podle stavu 
rozpracovanosti. Je distribu-
ován do všech soukromých 
poštovních schránek na 
území města Frýdku-Míst-
ku, včetně okrajových částí 
Zelinkovice, Lysůvky, Chle-
bovice, Skalice, Lískovec, 
občané jej obdrží zdarma.
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (12.)
Místecká ulice Komenské-

ho u kostelíka Všech svatých 
a frýdecká ulice Třanovského 
přibližně kolmá k ulici Bru-
zovská nad evangelickým 
kostelem nemají na první 
pohled nic společného. A 
co osobnosti, po nichž jsou 
pojmenovány? 

Jan Ámos Komenský (28. 
3. 1592 – 15. 11. 1670) a Jiří 
Třanovský (1592 – 1637) žili v 
mimořádně těžké době, protože 
se narodili ve stejném roce i 
měsíci, budoucí učitel národů o 
den později než těšínský rodák. 
Zažili mnoho utrpení v osobním i 
rodinném životě, oba se muse-
li ukrývat a později odejít do 
vyhnanství, když nastalo proná-
sledování českých evangelíků po 
bitvě na Bílé hoře. Oba vzdělaní 
pedagogové a teologové inspi-
rováni stejným zdrojem poznání 
čerpaného z Bible se horlivě 
věnovali kazatelské činnosti. 

Cílem úsilí Komenského bylo 
ovlivnit panovníky rozbouřené 
Evropy, aby bylo ukončeno 
pronásledování evangelíků v 
českých zemích. Po zvelebení 
školství v polském Lešně byl 

Komenský zván i do jiných 
zemí, aby tam modernizoval 
školství. Ve svých pedagogic-
kých dílech usiloval o respekt 
k přirozenému rozvoji dítěte, 
vypracoval systém školské sou-
stavy a reformoval švédské a 
uherské školství. Jako kněz a 
poslední biskup Jednoty bratr-
ské napsal řadu teologických 
spisů a knih, z nichž mnoho 
bylo záměrně zničeno.  

Reformního literáta Jiřího 
Třanovského velmi ovlivnil 
pradědeček Adam, třanovický 
fojt, který v Jiřím probudil lás-
ku k duchovnímu zpěvu. Začal 
skládat první písně. Literární 
činnost Třanovského vyvrcholila 
roku 1636, když v Levoči vydal 
český sborník církevních písní 
Cithara sanctorum. Obsahuje 
403 písní staročeských, sloven-
ských, přeložených z němčiny 
a latiny, také 90 jeho vlastních 
písní. Zpěvník a kniha českých 
modliteb Phiala odoramento-
rum představuje vrcholné dílo 
evangelického kněze Jiřího Třa-
novského. Po tříletém pobytu 
na Slovensku se stal zde tento 
šiřitel protestantského vyznání 

váženým mužem. Ač tu našel 
po strastiplném úseku života 
potřebný klid k práci i odpočinku, 
podlomené zdraví mu nedovoli-
lo žít. Umírá již ve věku 45 let a 
je pohřben v Liptovském Miku-
láši. Pamětní deska na budově 
radnice v Českém Těšíně připo-
míná dosud slavného českého 
pěvce, jehož Cithara sanctorum 
se stala zdrojem duchovní i 
národní síly a symbolem jedno-
ty československé. 

J. Á. Komenský pokračoval 
v neúnavné činnosti až do své 
smrti v Amsterodamu. Mnoho 
myšlenek slavného učence 
našlo a dosud nachází své 
místo v citacích a parafrázích. 
František Kožík ve své knize 
věnované životu této světové 
postavy našich dějin říká: „Jako 
vyhnanec bojoval s neuvěřitel-
nou silou proti staré nepřízni, 

ULICE TŘANOVSKÉHO: Ve Frýdku nad evangelickým kostelem. 
Foto: Petr Pavelka

O čem psali kronikáři
před rovnými deseti lety

Život s kartou – tak byl 
nazván jeden z článků v 
kapitole Péče o obyvatelstvo 
1996, který měl vyjádřit, že 
je pryč doba, kdy jsme svou 
totožnost potvrzovali několi-
kastránkovým průkazem. A 
nejen to.

Mnozí máme občanský prů-
kaz v kartovém provedení. U 
lékaře jsme zvyklí předkládat 
kartu naší zdravotní pojišťovny. 
A od roku 1993 je i ve Frýdku-
-Místku část telefonních auto-
matů na mince nahrazována 
kartovým typem. Princip tele-
fonních karet však není dítětem 
počítačového věku. Už v roce 
1885 uvedla rakouská pošta na 
trh hovorové karty s natištěnými 
známkami, které měly hodnoty 
uvedené v krejcarech, zlatkách 
nebo haléřích a byly vydávány v 
němčině nebo v kombinaci něm-
činy a češtiny. Měly dodatkový 
ústřižek, který po použití karty 
zůstal na poště. Znehodnocení 

karet se provádělo dírkováním, 
škrtem pera nebo razítkem. 
Telefonní automaty byly ještě 
donedávna terčem nejen van-
dalů, ale také těch, kteří nevá-
hali vybrat korunové vklady 
telefonujících účastníků a navíc 
tímto vyřadit telefonní automat z 
provozu. V poslední době proto 
SPT Telecom zřizuje automaty, 
jejichž provoz mohou využívat 
pouze majitelé karet Telecomu. 
Tísňová volání jsou uskutečňo-
vána i bez vložení karty. 

Ve spojení s občanským prů-
kazem nám dovoluje jiná karta 
disponovat s našimi vklady a 
také běžnými účty v peněžních 
ústavech, neboť ve většině orga-
nizací jsou pryč doby, kdy byl 
stanoven výplatní termín a pra-
covníci v hotovosti obdrželi svou 
mzdu. Nyní jsou výplaty pracov-
níkům převáděny bezhotovost-
ně jedenkrát měsíčně přímo na 
účet některého peněžního ústa-
vu. Kartou pak vybíráme hoto-
vost z peněžních bankomatů v 
různých částech našeho města 
nebo platíme v obchodech či u 
čerpacích stanic.

Již koncem roku 1995 ke zmí-
něným kartám do našich kapes 
přibývají čipové karty, dosud jen 
ojediněle používané v systému 
odbavování cestujících. O nich 
zase příště.        (an)

Vzpomínka na T. G. Masaryka
Dne 3. března si předsta-

vitelé města Frýdku-Místku, 
členové Svazu bojovníků za 
svobodu a veřejnost připome-
nuli položením kytice u busty 
T. G. Masaryka 156 let, které 
nás dělí od data narození (7. 
3. 1850) tohoto významného 
filozofa, sociologa, pedagoga, 
politika a především prvního 
prezidenta samostatného čes-
koslovenského státu. 

Kronika města Frýdku připo-
míná krátké zastavení prvního 
prezidenta Československé 
republiky T. G. Masaryka na 
nádraží ve Frýdku 25. června 
1924. „Celé město, zámek a 
zvláště nádraží bylo slavnost-
ně vyzdobeno. Na prostředním 
nástupišti nádražním po pravé 
straně stáli zástupci úřadů stát-
ních a samosprávných a růz-
ných korporací, čestná rota 8. 
pluku slezského z Místku. Levá 
strana byla vyplněna školními 
dětmi z Frýdku a okolí. Po obou 
stranách nádražní budovy stály 
velké zástupy lidu, které se již 
dopoledne scházely, protože 
každý chtěl viděti prvního naše-
ho prezidenta, o kterém tolik sly-
šel a četl. Oči všech hledají jen 
jeho, protože vědí, že se zastaví 
jen kratičko na nádraží. Vlak 
zastavuje uprostřed nádraží u 
krytého peronu – hudba hraje 
národní hymny – p. president 
vystupuje pružně z vlaku v tma-
vých šatech s měkkým černým 
kloboukem na hlavě.“

Po dobu „úředního“ vítání je 
školní mládež zticha. Když všem 
poděkoval, obrátil se k dětem, z 
jejichž hrdel se ozvalo radostné 
nazdar! Prezidenta Osvobodi-
tele vítá žákyně české obecné 

dívčí školy ve Frýdku Marie 
Žižková těmito slovy: „Milovaný 
náš tatíčku, přijmi tento dáreček 
od českých frýdeckých dětí, 
které tě milují, protože jedině 
tvou zásluhou mohou choditi do 
české školy“ a podává mu kyti-
ci bílých růží. Vedle ní stojí též 
s kyticí žák chlapecké obecné 
školy František Němec. Podává 
ji mlčky vzácnému hostu a ten ji 
přijímá se slovy: „A ty mi neřek-
neš nic?“ „Ne,“ praví hoch rezo-
lutně. Co měl chudák říct, když 
bylo určeno, že pana prezidenta 
uvítá jen Žižková. Tím byla uvíta-
cí ceremonie u konce a nastalo 
loučení. Za Těšínsko se s prezi-
dentem loučí předseda zemské 
správní komise Dr. Ferdinand 
Pelc a předseda zemské správy 
politické zemský prezident Josef 
Šrámek. Za tónů národní hymny 
a několikatisícového nazdar! T. 
G. Masaryk kyne davům na roz-
loučenou a vstupuje do vlaku. 

Kronikář zaznamenal, že 
i když celý akt trval sotva 10 

minut, účastníci si odnesli hlu-
boký dojem ze setkání se svým 
milovaným prezidentem. 

Péčí „spolku pro postavení 
pomníku T. G. Masarykovi“ byla 
slavnostně odhalena 28. října 
1929 Masarykova busta před 
tehdejší státní odbornou školou 
tkalcovskou ve Frýdku na Wilso-
nově třídě. Pomník je dílem aka-
demického sochaře J. Mařatky. 
Architektonickou úpravu navrhl 
a provedl architekt Jaro Čermák 
z Místku.    

Během dvoudenní návštěvy 
Těšínska navštívil prezident 
Masaryk naše město ještě
5. července 1930. Dokládá to 
vlastnoruční prezidentův pod-
pis v zachované pamětní knize 
podpisů. 

Dne 7. března 1935 starosta 
Frýdku Rudolf Dokulil oznámil 
u příležitosti slavnostní schůze 
městského zastupitelstva, že T. 
G. Masaryk byl jmenován čest-
ným občanem města Frýdku. 

Anna Nováková, kronikářka

proti novým a novým zklamá-
ním, až dospěl k velkolepé vizi, 
jak převychovat celé lidstvo ke 
krásnějšímu a bohatšímu životu 
ve věčném míru.“

(Pozorná čtenářka odhalila v 

textu našeho desátého pokračo-
vání o historii ulic chybné upřes-
nění místa narození Heleny Sali-
chové. Správně je v Kyjovicích u 
Ostravy, ne u Opavy.)

Anna Nováková

U BUSTY PREZIDENTA: Výročí narození T. G. Masaryka uctila sta-
rostka Eva Richtrová se zástupci Svazu bojovníků za svobodu.

Foto: Petr Pavelka

KARTY: Dnes jich máme plné 
peněženky. Foto: Petr Pavelka
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MÁ NADĚJE
Dušan Streit

(Pro syna Daniela)
Zase jsem se převrátil,
chůze má je vratká.
I moje cesta však má cíl,
ta meta bude sladká.

O týdny dřív jsem přišel na svět
a v tom je celá bída.
Chůzi mi nelze závidět,
vidí to celá třída.

Možná svůj pohyb něco zlepším,
budu se o to hodně prát.
Není to snadné – já to vím,
v životě nelze jenom brát.

Jsem z Neumětel nešika,
co s tělem bitvu svádí.
Duše má někdy naříká,
však doma mě mají rádi.

Budu se učit o to víc,
živit mě musí hlava.
Pusa mi jede z plných plic
a to je dobrá zpráva.

Možná se v životě neztratím,
nelze si jenom hrát.
Není to snadné – já to vím,
v životě nelze jenom brát.

Jsem z Nemanic neposeda,
co lásku láskou hradí.
Roztěkaný jsem až běda,
více než kamarádi.

Letos už končím v „Naději“,
miloval jsem to tady.
Za všechno vděčně děkuji,
též za kamarády.

Možná se časem trochu zklidním,
vždyť také budu zrát.
Není to snadné – já to vím,
v životě nelze jenom brát.

Beskydy ve fotografiích podnikatele a poustevníka
Letošní zima si o zvěčnění 

přímo prosí. Vždyť každému se 
hned vybaví přízvisko „ladov-
ská“. Ještě věrnější než štětec 
je ale fotoaparát. Místecké 
knihkupectví Librex, které se 
díky spolupráci s fotografem 
Ivanem Korčem zaměřuje na 
fotovýstavy, dalo tentokrát 
prostor zimnímu pohledu pod-
nikatele a poustevníka.

„Každý, kdo fotí, tak si v tom 
něco najde. Podnikatele – auto-
ra tu dneska máme, poustevník 
chce zůstat v anonymitě. Když 
ale potkáte v Beskydech někoho 
vousatého, vlasatého a s čop-
rem, tak to je on, ale nevystrašte 
ho, on je plachý, což je i z těch 
obrázků vidět. O poustevníkovi 

můžu prozradit i sladké tajemství. 
Jsem s ním rodina, jeho bývalá 
žena teď žije s druhým mužem 
mé bývalé ženy,“ pobavil Ivan 
Korč zúčastněné, které zaskočila 
démonická vložka jednoho náv-
štěvníka, který z galerie prchal 
s hlasitým kázáním, o němž si 
všichni mysleli, že musí být sou-
částí programu. Ale nebylo.

Dva pohledy na letošní bes-
kydskou zimu, očima poustev-
níka a očima podnikatele nabí-
zí lyriku, romantiku i hravost. 
Některé pohledy jsou velmi 
motivující. Člověk by se hned 
do těch hor vydal taky. Ale sami 
nechoďte. Ledaže byste někde 
na úpatí přibrali s sebou pous-
tevníka.              (pp)

IVAN KORČ S AUTOREM: V místeckém knihkupectví Librex nyní 
vystavuje Miroslav Ludma.    Foto: Petr Pavelka

Motto:
Od slunka do slunka 

zpívám a tancuju,
hraju si, pracuju 

a taky miluju. 
Od slunka do slunka.
Koncert ke 45. výročí 

založení SLPT Ostravica 
a 10. výročí založení Malé 

Ostravice
s názvem

„OD SLUNKA
DO SLUNKA“

se koná v  sobotu 1. dubna 
2006 od 19 hod.
v Kině Petra Bezruče ve 
Frýdku-Místktu.
Účinkují dospělí SLPT 
Ostravica a děti Malé 
Ostravice, 
cimbálové muziky Ostravi-
ca a Šidla ze ZUŠ Frýdek-
-Místek.
Ve vestibulu kina můžete 
zhlédnout výstavu o histo-
rii a současnosti souboru. 
Po koncertě následuje 
zábava u cimbálu. 
Předprodej vstupenek od 
13. 3. v Nové scéně Vlast 
a v kině před koncertem.

Všestranný Zdeněk Nytra v Krásnu
Výtvarná činnost Zdeňka 

Nytry má široký záběr. Od 
kresby, příležitostné grafiky 
po malbu, dřevěné plastiky, 
často doplněné precizně zvo-
leným a posléze mírně upra-
veným kamenem, které dávají 
pocit že toto dílo vytvořila 
příroda sama. Přesto o sobě 
s vrozenou skromností mlu-
ví jen jako o příležitostném 
řezbáři a neprofesionálním 
výtvarníkovi.

„Dřevo ho provází celým 
životem, ať jako reliéf, socha a 
v neposlední řadě jeho betlé-
my. Pan Nytra je také vášnivý 

ZDENĚK NYTRA: Všestranný umělec, ale jeho doménou je dřevo. 
Foto: Petr Pavelka

Výzva kapelám a divadlům
I letos mají amatérské i 

profesionální hudební sku-
piny a divadelní soubory z 
Frýdku-Místku a nejbližšího 
okolí, hrající vlastní tvorbu, 
šanci vystoupit na letošním 
Sweetsen festu.

Pořadatelé nyní vyzýva-
jí zájemce o vystoupení před 
početným publikem s kvalitním 
technickým zázemím, aby se 
přihlásili do konce března v Anti-
kvariátu Pod Svícnem, Farní 16, 
Frýdek-Místek.

Podmínkou je dodání nahráv-
ky s vlastní tvorbou a sepsaná 
historie a fotodokumentace. „V 
průběhu dubna zveřejníme na 

stránkách festivalu www.sweet-
sen.cz, které kapely a soubory 
se letos 23. a 24. června objeví 
na podiích frýdecko-místecké 
hudební a divadelní přehlídky. 
Počítáme se zhruba stovkou 
účinkujících. Festival dlouhodo-
bě široké veřejnosti představuje 
to, co ve městě Frýdek-Místek 
na poli kultury vzniklo, vzniká a 
jistě vznikat bude,“ představuje 
Sweetsen fest, který podporuje 
také Město Frýdek-Místek, Petr 
Korč. „Ta akce tu už má své 
místo a podporu jí věnujeme 
i proto, že je na ni vstup zdar-
ma,“ vysvětlil místostarosta Petr 
Cvik.         (pp)

Dvě diplomantky vystavují v Langově domě
Galerie Langův dům dala 

prostor dvěma zástupkyním 
nastupující generace a před-
stavila jejich diplomové prá-
ce. Soňa Janošcová se věnu-
je obrazům, Anna Votrubová 
sochám. 

„Hledám cestu společnou 
geometrii a konkrétnímu zob-
razení. Vytvářím kostru, kterou 
ohýbám v přesvědčení, že se 
tak děje s přirozeností živé, 
pohybu schopné hmoty. A pota-
huji ji tkání, která jednotlivé části 

OBRAZY A SOCHY: Mladé výtvarnice prezentují část své diplomové 
práce.     Foto: Petr Pavelka

sběratel židlí firmy TONET, kte-
ré  restauruje. Loutky jsou další 
kapitolou, kterou otevřel dláty a 
noži. Mohou se z ní těšit nejen 
dětské oči, ale i mnohým dospě-
lým se otevře pokojík do dětství,“ 
popisují galeristky Krásna žáka, 
který začínal v LŠU u paní Ser-
vátkové v roce 1961. Později se 
stává členem různých výtvarných 
kroužků v Ostravě a ve Frýdku-
-Místku. Dnes je členem V-Klubu 
frýdecko-místeckých výtvarníků a 
má za sebou řadu samostatných 
i společných výstav. V Krásnu 
můžete jeho tvorbu obdivovat do 
21. dubna.         (pp)

drží pohromadě,“ popisuje svou 
tvorbu Votrubová. A akademic-
ký sochař Márius Kotrba vidí 
její snažení takto: „Diplomantka 
se již během studií věnuje pře-
devším práci s geometrickým 
tvarem symbolického nádechu 
nebo abstrahování přírodního 
motivu. Nejde o formální styli-
zaci nebo pouze zaujetí este-
tickou citací tvaru. Obsah tvaru 
není vymyšlen, vychází z tvaru 
postupným budováním jako 
samozřejmost. Dokládá nejen 

schopnosti živého hledání tva-
ru, ale i duchovní komunikace s 
odpovídajícím materiálem.“

Krajina Soni Janošcové pod-
le autorky funguje zcela samo-
statně formou abstraktního 
vyjádření, jen jsou v ní patrné 
stopy lidské existence. „Práce 
nazvaná Fragmenty krajiny se 
obsahově vyrovnává s odrazem 
a obrazem krajiny jako životní-
ho prostředí v duši vnímatele 
– tvůrce – malířky. Diplomantka 
nepodrobuje krajinu geologické 

ani historické analýze, snaží se 
beskydské podhůří nazřít intui-
tivně pomocí výtvarného expe-
rimentování a selekce při tvor-
bě samé. Konkrétní veristické 
rysy krajiny jsou potlačeny na 
horizont a několik málo forem. 
Práce se dá rozdělit na několik 
celků podle zvolených podkla-
dů a užité techniky. Některé 
obrazy září zvláštní intenzitou 
subjektivního prožitku,“ vidí její 
dílo akademický malíř Daniel 
Balabán.         (pp)
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

telefon: 558 434 154, 558 434 525, 
558 628 240

www.ddmfm.cz,
e-mail:info@ddmfm.cz

18. března - ZÁBAVNÝ 
VÍKEND VE FRENŠTÁTĚ 

POD RADHOŠTĚM
- výroba létajících modelů 

letadel + zalétávání, společenské 
hry, výlet, koupání 

- ubytování v DDM Frenštát
- cena: 320,- Kč (doprava, 

stravování, ubytování, vstupné 
na bazén)

- Informace a přihlášky: Alena 
Fabíková, 558 434 154, 732 383 
131, technika@ddmfm.cz
ZA JIČÍNSKÝM POKLADEM

Putování za pověstmi Jičín-
ska. Návštěva zámku v Novém 
Jičíně s prohlídkou zámeckých 
interiérů

- cena: 120,- Kč (doprava, 
vstupné)

- Informace a přihlášky: Ivana 
Sošková, 558 434 154, 731 167 
010, kaluz@ddmfm.cz

25. března - DOPOLEDNE S 
POČÍTAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu 

GALERIE KRÁSNO
do 21. dubna
Zdeněk Nytra
Příležitostný řezbář a neprofe-
sionální výtvarník

Zima v Beskydech očima 
poustevníka a podnikatele
Fotovýstava potrvá, dokud 
nesleze sníh

Letošní nekonečná zima 
řádně provětrala na území 
Moravskoslezského kraje všem 
správcům veřejných komunika-
cí nejen finanční měšec určený 
na údržbu veřejných prostran-
ství, ale zcela určitě vyčerpala 
také mnoho fyzických sil.

Nejinak tomu bylo i ve Frýdku-
-Místku, kde tuto úlohu plní míst-
ní technické služby (TS a.s.). I 
když vrtochy paní Zimy ještě tu a 
tam pocuchají nervovou sousta-
vu řady občanů, přece jen začí-
nají pomaličku ze sněhových 
bariér vykukovat zelená místa. 
Proto jsme požádali ředitele 
TS a.s. ing. Jaromíra Kohuta o 
několik postřehů, jak jsou tech-
nické služby připraveny na úklid, 
který každoročně provádějí.

„Skutečně letošní zima nás 
prověřila se vším všudy, vždyť 
prakticky nepřetržitou pohotovost 
držíme od 18. listopadu loňského 
roku, kdy jsme poprvé vyjeli s plu-
hy do ulic. Až do těchto posledních 
dní prakticky vykonáváme neu-
stále se opakující údržbu zaměře-
nou na zmírňování účinků hlavně 
nočních mrazů, kdy vozovkám 
hrozí náledí. Tato údržba je velmi 
náročná na množství posypových 
materiálů a s tím spojenou spo-
třebu pohonných hmot, nemluvě 
o vykonané práci lidského poten-

TS a.s. jsou připraveny  na jarní úklid
ciálu. Jsme si plně vědomi, že 
naše úloha tímto zdaleka nekončí 
a že na nějaký odpočinek nebu-
de čas. Jako každoročně jsme i 
letos připraveni na zahájení tzv. 
jarního úklidu, kdy na komunikace 
vyjede strojní technika – zameta-
če, do parků, zeleně a veřejných 
prostranství vypustíme naše čety 
zajišťující ruční úklid, stejně jako 
naši čtyřkolku, která zajišťuje sběr 
psích exkrementů.“

Jelikož sněhová pokrývka 
vydržela na plochách nepřetrži-
tě několik měsíců, zřejmě vás 
pod ní co se týče odpadků čeká 
nejedno nemilé překvapení. 
Můžete tedy občanům nastínit, 
kdy chcete s úklidovými práce-
mi začít a které lokality se pod-
robí očišťující kúře nejdříve?

„Vzhledem ke skutečnosti, že 
jsme letos použili na posyp komu-
nikací a chodníků na území města 
zhruba 830 tun strusky a přibližně 
stejné množství škváry na území 
okolních obcí – Skalice, Chlebovi-
ce, Lískovec, Zelinkovice-Lysův-
ky, Panské Nové Dvory, což je 
asi dvaapůlkrát více než například 
v loňském roce, plánujeme zahá-
jení všech úklidových operací k 
termínu 20. března. Samozřejmě, 
pokud to povětrnostní podmínky 
dovolí. V prvé fázi se dá očekávat, 
že budeme na mnohých místech 

limitováni zbývajícími zmrazky, 
proto ve dvousměnném provozu 
zahájíme tzv. hrubé strojní čištění 
nejfrekventovanějších lokalit na 
území města, např. ul. 8. pěší-
ho pluku, všechny pěší zóny, 
ul. Hlavní, Janáčkova a dále 
budeme pokračovat ulicemi Ost-
ravská, Frýdlantská, Revoluční, 
TGM, Bruzovská až se postupně 
prokoušeme do jednotlivých síd-
lišť. Souběžně chceme v rámci 
druhé denní směny začít i ve 
zmiňovaných obcích, kde podle 
zkušeností potřebujeme zhruba 
týden na každou obec. Ve stej-
ném termínu začne i ruční úklid, 
stejně jako v letech předcháze-
jících si vypomůžeme náborem 
50 pracovníků z úřadu práce. Po 
prvním kole hrubého strojního čiš-
tění, které  bychom rádi provedli 
do Velikonoc, budeme v průběhu 
května a června provádět dočišťo-
vání. Máme již zpracovaný přes-
ný časový harmonogram jarního 
úklidu, máme připravenou tech-
niku, jejíž údržbě jsme se v zim-
ním období intenzívně věnovali, 
a v průběhu dubna bude dodán 
i nový strojní zametač, který jsme 
pořídili nákladem téměř čtyř milio-
nů v rámci investic letošního roku. 
Takže věřím, že z našeho pohle-
du na blížící se hektické období 
jsme dobře připraveni.“

GALERIE LIBREX

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

11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00 h.

ŠACHY
17. března - MĚSTSKÁ LIGA 

MLÁDEŽE – 13. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:30 hodin

18. března - O KRÁLE A 
KRÁLOVNU ŠACHOVÝCH 

ŠPUNTŮ – 1. KOLO
- turnaj pro děti narozené 1999 
a mladší
- DDM, Pionýrů 752, 9:00 
– 12:00 hodin

22. – 23. března - MISTROV-
STVÍ ČR ŠKOL V ŠACHU

- nejlepší základní školy – vítězové 
Krajských přeborů – budou bojo-
vat o mistrovský titul
- Národní dům v Místku, 14:00 
– 19:00 / 8:00 – 13:00 hodin

31. března - MĚSTSKÁ LIGA 
MLÁDEŽE – 14. KOLO

- DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:30 hodin
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

15. března 2006 v 19.00 hodin 
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
Jan Škrdlík – violoncello 
Petra Besa – klavír (Švýcarsko)
Program: Claude Debussy, César Franck
Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci, děti)
Předplatitelé KPH 2005/2006
21. března v 16.30 hodin – restaurace 

Národního domu
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
21. března v 19.00 hodin – Kino Petra 

Bezruče 
FRANTIŠEK NEDVĚD se skupinou 

Druhé podání
Koncertní vystoupení, které je průře-

zem nejlepších písní z dosud vydaných 
alb (Neváhej a vejdi, Druhé podání, Třetí 
pokus a Čtvrtá sada), zazní i směs písní, 
kterou zpíval se svým bratrem Janem.

Skupinu Druhé podání tvoří Tomáš Sucho-
mel, Jaromír Rygl, Miloš Slezák a Jiří Kaleš.

Vstupné: 180 a 150 Kč
28. března v 19.00 hodin - Frýdecký zámek
IN MODO CAMERALE
Jana Brožková – hoboj, Ludmila Peter-

ková – klarinet, Jaroslav Kubina – Fagot, 
Daniel Wiesner – klavír

Program: W.A. Mozart, Michail Ivanovič 
Glinka, Lukáš Hurník, Francis Poulenc

Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci, děti)
Předplatitelé Zámeckých koncertů 

2005/2006
1. února - 31. března – chodby Národ-

ního domu
Výstava fotoklubu Český Těšín
KURZOVNÍ ČINNOST
COUNTRY TANCE – pro manželské 

páry a dvojice
Máte zájem se naučit country tance? 

Pokud ano, tak přijďte mezi nás!
Začínáme v pátek 17. března od 19.00 

hodin v Národním domě. 
Vedou lektoři country clubu Virginia. 

Celý kurz bude mít 10 lekcí vždy dvě vyu-
čovací hodiny týdně. 

Kurzovné je 550 Kč za osobu.
Platba a prezentace kurzu – pátek 17. 3. 

od 18.00 hodin – vchod zahradou.
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 15. 3. 
Informace na tel. čísle 558 432 011 H. 

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

chtějí naučit skvělé taneční vazby a bavit 
se tancem.

Kurz bude probíhat každé úterý 15 – 16 
hodin. Kurzovné na 10 lekcí je 400 Kč.

Zahájení: úterý 28. 3. Platba kurzu v 
den zahájení hodinu před začátkem.

Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národní-
ho domu a odevzdejte nejpozději 24. 3.

TANEČNÍ DISCO DANCE
Pro volný čas a zábavu. Pro všechny 

věkové kategorie. Kurz bude probíhat 
každé úterý 16.30 – 17.30 hodin. Kurzov-
né na 10 lekcí je 400 Kč.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

Zahájení: úterý 28. 3. Platba kurzu v 
den zahájení hodinu před začátkem.

Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národní-
ho domu a odevzdejte nejpozději 24. 3.

MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, 

Merenge, Samby, Swingu, Rock and rollu, 
Flamenga apod. s kvalitní pohybovou prů-
pravou. Pro ženy všech věkových kategorií. 
Kurz bude probíhat každé úterý 18.00 – 19.30 
hodin. Kurzovné na 10 lekcí je 700 Kč.

Zahájení: úterý 28. 3. Platba kurzu v 
den zahájení hodinu před začátkem.

Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národní-
ho domu a odevzdejte nejpozději 24. 3.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE – začá-
tečníci, mírně pokročilí a pokročilí.

Skupinová výuka tance pro tanečnice 
bez rozdílu věku a hmotnosti. Přispívá 
ke tvarování a zpevnění těla. Napravuje 
jeho špatné držení, uvolňuje ztuhlou páteř 
a klouby, působí proti stresu, napětí atd. 
Zahájení pondělí 3. 4. a úterý 4. 4. Kurzov-
né na 10 lekcí je: začátečníci 700 Kč, mírně 
pokročilí a pokročilí 650 Kč. Platba kurzu ve 
čtvrtek 30. 3. v Nové scéně Vlast od 13 do 
17 hodin, kde si také vyberete termín a hodi-
nu. Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národního 
domu a odevzdejte nejpozději do 27. 3.

13. až 15. března v 19.00 h.
ŽÍT PO SVÉM /USA/
Robert Redford a Jennifer Lopezová v melo-

dramatickém příběhu o rodinném odpuštění.
Mládeži nepřístupný, 105 min 
17. až 19. března v 17.00 h.
ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRO-

DRUŽSTVÍ /USA/
Pohádkový sci-fi příběh, v němž život 

dvou sourozenců najednou ovládne nová 
nebezpečná společenská hra.

Mládeži přístupný, 100 min 
16. až 19. března v 19.00 h.
HRA S NEVĚROU /USA/
Adaptace románu Jamese Siegela Vyko-

lejený, o muži, který se po chvilkovém sexu-
álním vzplanutí vydává na cestu zločinu.

V hl. rolích: Clive Owen, Jennifer Anis-
tonová a Vincent Cassel.

Mládeži do 12 let nevhodný, 108 min 
20., 22. až 24. března v 17.00 h.
KARCOOLKA /USA/
Animovaná komedie bez hranic – 

vyprávění o Červené Karkulce, ale úplně 
z jiného konce.

Snímek je vytvořen v duchu „shrekov-
ské filosofie“ – pobavit všechny diváky.

Mládeži přístupný, 90 min   
20. a 22. března v 19.00 h.
OBCHODNÍK SE SMRTÍ /USA/
Nicolas Cage v hl. roli napínavého 

vzrušujícího filmu ze světa obchodování 
se zbraněmi.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min 
23. až 24. března v 19.00 h.
A CO KDYŽ JE TO PRAVDA /USA/
Reese Witherspoonová a Mark Ruffal-

lo v romantické duchařské komedii, která 

nám v mnohém svým námětem připome-
ne úspěšný snímek „DUCH“.

Mládeži do 12 let nevhodný, 95 min 
25. až 26. března v 19.00 h.
HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ ?? /USA/
Uváděný snímek nabízí až neskutečný 

humorný pohled do jedné restaurace, v 
níž si zaměstnanci zpestřují svou směnu 
vlastními hrami.

Mládeži nepřístupný, 90 min 
27. až 29. března v 19.00 h.
TYGR A SNÍH /Itálie/
Roberto Benigni v roli popleteného 

básníka Attilla, o jedné osudové lásce.
Mládeži nepřístupný, 118 min 
30. až 31. března v 17.00 a 19.00 h.
RAFŤÁCI /ČR/
Letní teenagerovská komedie s Vojtou 

Kotkem a Jirkou Mádlem v hl. rolích, v níž 
si každý najde to svoje – např. i první bez-
starostnou lásku.

Mládeži přístupný, 100 min

15.-17. března - dny „nezbednické 
kuchyně“
24. března - výlet do Dobré na chatu 
Kabourku
31. března - Nezbednický „Bleší trh“

15. března v 19.00 hodin 
Divadlo Ungelt Praha
Edward Albee
HRA O MANŽELSTVÍ
Další z řady „manželských soubojů“ s říz-

ným projevem obou aktérů. Žádné přestavby, 
převleky, scénické efekty…Dialog…A jaký!

Hrají: Chantal Poullain a Jiří Schmitzer
Režie: Ladislav Smoček
Česká premiéra
Vstupné: 350 a 300 Kč
Předplatitelská skupina B
19. března v 15.00 hodin 
Divadlo MALÉhRY Brno
JEŽIBABA, BOSORKY A ZPÍVAJÍCÍ 

HAVRAN 
Bosé bosorky Dorka a Zorka, zpívající 

havran, ježibaba a dva ježibabí kluci vás 
zavedou do lesa ke čtvrtému smrku a 
možná vás naučí i čarovat.

Hraji: Daniela a Nikola Zbytovské a 
Barbora Seidlová

Vstupné: 30 Kč
29. března v 19.00 hodin 
Divadelní společnost HÁTA 
Antonín Procházka
KLÍČE NA NEDĚLI
Situační komedie o dvou manželských 

párech, které se sejdou na nepovedeném 
mejdanu. 

Prozradí se, že všichni nejsou příliš 
spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich 
manželské soužití trpí stereotypem. V 
opilosti se partneři prohodí, vymění si klí-
če od bytu a po kratičké radosti z něčeho 
nového se roztočí kolotoč potíží.

Hrají: Milena Dvorská/Jana Šulcová, 
Lumír Olšovský/Zbyšek Pantůček, Mahu-
lena Bočanová/Lucie Zedníčková, Vla-
dislav Beneš/Antonín Procházka, Ivana 
Andrlová/Olga Želenská aj.

Režie: Antonín Procházka
Vstupné: 350 a 300 Kč
Předplatitelská skupina A
30. března v 19.00 hodin
Těšínské divadlo 
HABAĎŮRA
Výstavy
7. února - 31. března 
ŽENY, ŽENY, ŽENY…
Výstava fotografií Evy Palkovičové.
FILMOVÝ KLUB
20. března v 19.00 h.
PTAČÍ SVĚT /2002-Francie, SRN, 

Španělsko/
Režie: Jacgues Perrin
Fascinující příběh ze světa stěhovavých 

ptáků a jejich tras. Jedná se o špičkový příro-
dopisný dokument, který byl natáčen několik 
let a zachycuje migraci 40 druhů ptáků.

Mládeži přístupný, 90 min 
21. března v 19.00 h.
ŠPÍNA LONDÝNA /2002-VB/
Režie: Stephen Freaus
Snímek se zabývá těžkým životem imigran-

tů, kteří se s nasazením všech sil pokoušejí na-
jít v Londýně nový a lepší život. Má napínavou 
kriminální zápletku s překvapivým koncem. 
Jednu z rolí vytváří Audrey Tautoová.

Mládeži do 12 let nevhodný, 107 min 
27. března v 19.00 h.
ČÍŇAN /2005-Dánsko, Čína/
Režie: Henrik Ruben Genz
Postarší dánský instalatér a tajemná 

čínská kráska v příjemné melancholické 
romantické komedii. Film nám v mnohém 
připomene snímek Zelená karta.

Mládeži do 12 let nevhodný, 88 min 
28. března v 19.00 h.
SUPER SIZE ME /2004-USA/
Režie: Morgan Spurlock
Osvětový, aktuální, potřebný a svěží 

dokument sleduje stravovací návyky Ameri-
čanů, kteří v počtu celé jedné čtvrtiny dlabou 
ve fastfoodech a dle toho pak vypadají.

Mládeži do 15 let nevhodný, 88 min 
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
24. března v 10.00 h.
KAMENNÁ TETKA /ČR/
Pásmo veselých animovaných pohádek, 

v němž neschází filmíky Krtek fotografem, 
Mrňous a čarodějnice, Cvrček a stroj atd.

Mládeži přístupný, 65 min
24. března v 13.30 h.
UŽ ZASE SKÁČU PŘES KALUŽE /ČR/
Jeden z nejlepších dětských filmů nato-

čených u nás. Příhody malého chlapce, 
nenapravitelně zmrzačeného dětskou obr-
nou, ale přes svůj handicap si splní svůj 
dětský sen – jezdit na koni.

Režie: Karel Kachyňa.
Mládeži přístupný, 90 min

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Soňa Janošcová – Krajina, obrazy
Anna Votrubová – Tvorové, sochy
do 7. dubna



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
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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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

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 originál-
ních přístrojů, hracích skříní a dalších před-
mětů dokládá zábavu a využití volného 
času od poloviny 19. století. V přírodověd-
né části expozice, v níž jsou prezentovány 
typické biotopy Pobeskydské pahorkatiny a 
MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců hmy-
zu, 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 Rytířský sál, s erbovními 
obrazy slezské šlechty, zámecké interié-
ry instalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž – gloriet, Kapli Sv. 
Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii Kaple Sv. 
Barbory. Připomíná skutečnost, že Frýdek 
patřil k nejznámějším a k nejnavštěvova-
nějším mariánským poutním místům ve 
Slezsku. Expozice je obohacena o sochy 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a Nepo-
skvrněného Srdce Panny Marie, které byly 
přestěhovány z poutního kostela Navštíve-
ní Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK

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

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

Výstavy:
BOTY, BOTKY, BOTIČKY

Lidé nosí obuv odnepaměti. Z nutnosti, 
ale i pro parádu, ve všední dny i ve svátky, 
v radosti i ve smutku. Aniž si to uvědomu-
jeme, obuv je fantastickým zdrojem infor-
mací. Výstava sleduje vývoj obouvání od 

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

Potrvá do 26. března.
EGYPT – TAJEMSTVÍ POUŠTĚ A PYRAMID

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

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

pralesem, ve skutečnosti jím však není. Do 
jeho vývoje totiž zasahoval svým konáním 
člověk. Důkazem toho jsou polany (loučky 
vzniklé žďářením a výpasem lesa), stejně 
jako bizarně křivolaké a pokroucené kmeny 
a polorozpadlé pařezy (důsledek toulavých 
sečí). I přes patrný vliv lidské činnosti se zde 
zachovaly původní lesní porosty. Cílem výsta-
vy je přiblížit tento fragment přírody v kulturní 
krajině. Atmosféru lesa navozují fotografie 
Aleše Milerského. Součástí výstavy je soutěž 
a promítání filmů s přírodovědnou tématikou.

Potrvá do 9. dubna.
PROGRAMY, KONCERTY
19. března v 15,00 hodin – Rytířský sál 

frýdeckého zámku
NEDĚLNÍ CHVILKA POEZIE A PRÓZY

Účinkují členové Místecké Violy
Návštěvníci si mohou prohlédnout výsta-

vu „Egypt – Tajemství pouště a pyramid“
24. března v 18,30 – 23,00 hodin – frý-

decký zámek
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámeckých pro-

stor při světle svíček tentokrát nazvaná 
„Zámek plný tajemných bytostí“. Prodej 
časových vstupenek ve středu 22. března 
od 8 hodin v pokladně zámku.

28. března v 19,00 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku

Pátý zámecký koncert
IN MODO CAMERALE
Jana Brožková – hoboj
Ludmila Peterková – klarinet
Jaroslav Kubita – fagot
Daniel Wiesner – klavír 
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-

VĚDNÁ SPOLEČNOST
25. března v 6,30 hodin odjezd vlakem 

z Frýdku-Místku, přesednout v Ostra-
vě-Kunčicích, sraz před nádražím ČD v 
Ostravě – Svinově v 7,05 hodin

POODŘÍM
Přírodovědná a vlastivědná exkurze, dél-

ka trasy cca 16km. Povodím Porubky, ryb-
níky v Dubí, rezervace Rezávka a Polanský 
les (měkký a tvrdý luh), polanecká rybniční 
soustava, rezervace Polanská niva (sněžen-
kové louky), rybníky mezi Jistebníkem a 
Košatkou. Nazpět vlakem z Jistebníku nebo 
autobusem ze Staré Vsi n. O. v 16,15 h.

30. března v 17,00 hodin – přednáško-
vý sál v Zeleném domě

RIN TIN TIN – ANEB PRYSKYŘIČ-
NÍK DOVÁDIVÝ

Vzpomínkový večer věnovaný všem, 
kteří někdy jezdili legendárním automobi-
lem zn. Trabant. Doplněno malou výsta-
vou (kroniky automotoklubu Trabant), 
promítáním diapozitivů a videosnímků.

Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
MSKA pořádají dne 15. března v 17.30 h. 
v malém sále LD přednášku nadporučí-
ka Mgr. Tomáše HOFFMANNA (vojen-
ského kaplana) – Služba vojenského 
kaplana ve vlasti a zahraniční misi.

HUDEBNÍ KLUB STOUN
17. března - ROCKOTÉKA - WORLD 
MUSIC
DJ KLEGA HRAJE PECKY SVĚTOVÉHO 
ETNA, NO METAL! 

18. března - KONTRAFAKT
RYTMUS, EGO, DJ ANEŠKA + HOOLA, 
LOWA, RESPEKT!!!
20. března - IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP 
ZDARMA 

24. března - WHIZZ No. 10 
PIXIE (TELE2BEATZ), MKS (MIKROKO-
SMOS), BROKEN BROTHERS (APPU 
A TECHNICAT/BASSYSTERORRIST), 
VIDEOPROJEKTION, SPECIAL SHOW

27. března - IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NEJEN BUDOVATELSKÉ HITY DOBY 
RUDÝCH ŠÁTKŮ 

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

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

17. března
Jarní výzdoba oken – Je čas na jaro. 

Přijďte si pro inspiraci.
20. března v 10.00 h.
Maňásková pohádka

21. března
Den otevřených dveří v KM Broučci 

– Oslava 7. výročí otevření klubu 
maminek. Přijďte se podívat, jak to u nás 

chodí. Vstup zdarma.
23. března v 10.00 h.

Přednáška psycholožky p. Kopřivové 
– Dětský vzdor

27. března v 10.00 h.
Maňásková pohádka

31. března
Setí obilíčka – Příprava na Velikonoce

Od 7. března začínají kurzy keramiky 
pro maminky s dětmi v DDM Frýdek-

-Místek. Každé úterý od 9.30 h.,
za 5 lekcí 350 Kč. 

Připravujeme dopolední
kurzy angličtiny pro maminky!

Vždy v úterý v 9.15 h. začátečníci,
v 10.30 h. mírně pokročilý.

Každou středu probíhá cvičení pro 
těhotné pod vedením lektorky.

Informace v KM Broučci

22. března 
Besídka na SMTu Vítání jara

Vyrábíme drobnosti k jarní výzdobě, 
veselá přáníčka.

Začátek v 16 hodin.
Informace P. Kozáková

7.-9. dubna 2006
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí 

– rozsah 40 hodin.
Uskuteční se na SMTu.

Cena: 1400Kč nový průkaz, 500Kč obnova
Akreditován.

Informace A. Kubaláková
Upozorňujeme, že od 3. dubna začíná 

opět výuka v Ekologickém středisku Hatě 
„O přírodě v přírodě“.

Připravujeme pestrou nabídku
letních táborů:

2.6.-11.6.
Chorvatsko – ostrov Pag
HV Michaela Bayerová

2.7.-15.7.
Višňovka Vyšní Lhoty HV Alena Vajdová

1.7.-10.7.
Vigantice u Rožnova p.R.

HV Alena Kubaláková
4.7.-13.7.

Itálie Cesenatico, kemp Zadina
HV Renata Bortlíčková

14.7.-28.7.
Lukavec

HV Václav Wojnar
17.7.-26.7.

Višňovka Vyšní Lhoty
HV Pavla Kozáková

20.7.-1.8.
Vigantice

HV Hana Valášková
14.8.-25.8.
Vigantice

HV Renata Bortlicková
28.7.-6.8.

Blatiny – Českomoravská vysočina
HV Martin Gavlas

Bližší informace o připravovaných akcích 
získáte přímo na SMTu, tel. 558 435 067 

nebo  558 647 594.

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

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

STANICE MLADÝCH TURISTŮ
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