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slovo primátorky

Na radnici se diskutovalo o problému dětské kriminalityNa radnici se diskutovalo o problému dětské kriminality

Vážení spoluobčané,
nebytový prostor v majetku města 

Frýdek-Místek – objekt Na Blatnici č.p. 9
(bývalá prodejna OP Prostějov napro-
ti magistrátu) – má v přízemí nového 
nájemce. I když zájemců o nájem 
tohoto prostoru bylo více, rada města 
rozhodla o uzavření nájemní smlouvy s 
firmou DIEMA s.r.o. se sídlem ve Frýd-
ku-Místku. Po zvážení možností mít v 
tomto prostoru hernu, prodejnu texti-
lu nebo novou službu přiklonila se jak majetková komise, tak rada 
města k upřednostnění nabídky provozovat zde prodejnu chlazené-
ho i mraženého drůbežího masa, uzenin a doplňkového sortimentu. 
Jakýsi „drůbeží bufet“ přinese širokou nabídku specialit výrobků z 
drůbežího masa, až 20 druhů obložených chlebíčků i obložených mís 
na zakázku. Součástí nabízených služeb bude také jídelna a nabídka 
několika druhů minizákusků. Pro rozhodnutí rady města byla důležitá 
i skutečnost, že nová provozovna počítá s vytvořením nových pra-
covních příležitostí pro 10 až 15 budoucích zaměstnanců. Na nové 
služby se můžeme těšit od května tohoto roku.          Eva Richtrová

NOVÉ VYUŽITÍ BUDOVY: Výkladní skříně slouží v době rekonstruk-
ce sousedního objektu města jako úřední deska, prostory však již 
brzy naleznou další využití.  Foto: Petr Pavelka

SETKÁNÍ NA RADNICI: Primátorka Eva Richtrová přivítala na magistrátu zástupce institucí, které 
mají co do činění s kriminalitou mládeže.     Foto: Petr Pavelka

Za účasti primátorky města 
Evy Richtrové, uvolněného rad-
ního Ivana Vrby, zástupců Pro-
bační a mediační služby, státní 
i městské policie, Okresního 
státního zastupitelství ve Frýd-
ku-Místku, Okresního soudu Frý-
dek-Místek a ministerstva vnitra 
se na půdě frýdecko-místecké 
radnice diskutovalo o možných 
cestách ke snadnější komuni-
kaci mezi institucemi, které řeší 
problematiku dětské kriminality.

„Jednalo se o důležitou schůz-
ku na téma boje s dětskou krimi-
nalitou, kriminalitou mládeže a 
kriminalitou páchanou na dětech. 
V praxi jde o to, vytvořit jednotné 
informační prostředí, přesně nazva-
né „Systém včasné intervence“, 
díky kterému například soudce, 
který má posuzovat mladistvého 
delikventa, rychle nalezne ve spe-
ciálně vytvořeném počítačovém 
systému komplexní informace o 
jeho případu,“ přiblížila setkání 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Kateřina Piechowicz.

Do celého projektu by se měli 
zapojovat například i ředitelé škol, 
či dětští lékaři, kteří by za daných 
a přísných podmínek pro zacho-
vání bezpečnosti dat do systé-
mu přispívali svými poznatky o 
problematických žácích. K těmto 
informacím by se pak snadno 
dostali například kurátoři pro děti a 
mládež nebo policie. Město by zde 

přitom sehrávalo nejdůležitější roli 
správce dat. „Vše by samozřejmě 
mělo svůj jasný řád a striktní pra-
vidla. Systém by podléhal přísným 
bezpečnostním opatřením, aby se 
do něj nedostal nikdo nepovolaný. 
Také druh informací, které by sem 
jednotlivé instituce mohly vkládat, 
by byl jasně definovaný. Jedině 
díky včasným informacím lze třeba 
zabránit trestnému činu dřív, než 
se skutečně stane. Systém měs-
tu pomůže věrně zmapovat stav 
věcí a umožní okamžitě reagovat,“ 
říká Ferdinand Raditsch z odboru 
prevence kriminality ministerstva 
vnitra. Šéf Probační a mediační 
služby Pavel Štern poznamenal, 
že projekt Systém včasné inter-
vence se už podařilo rozjet ve Svi-
tavách a momentálně také startuje 
v Ostravě. „Frýdek-Místek má již 
na rozdíl od ostatních měst vyřeše-
nu zásadní věc. Aby bylo na čem 
stavět, je potřeba vytvořit pracovní 
skupinu, která s dětmi a mládeží 
pracuje, což už zde velice dobře 
funguje,“ ocenil radnici Štern. 

Frýdek-Místek de facto do celé-
ho projektu nakročil před třemi lety, 
kdy pracovní skupina vznikla. „V 
současné době nám tedy vlastně 
zbývá už jen propojit všechny člán-
ky elektronicky. Jsem přesvěd-
čená, že je nezbytné podporovat 
všechny projekty, které vedou ke 
snížení kriminality, v tomto případě 
ještě závažnější dětské kriminali-

ty. Projekt nepochybně znamená 
krok vpřed a hlavně zrychlení v 
komunikaci mezi institucemi,“ pro-
hlásila primátorka Eva Richtrová. 
Ferdinand Raditsch také ujistil, 
že ministerstvo hodlá na komuni-
kační propojení institucí výrazně 
přispět, a to až do výše devade-
sáti procent. „Město v nejbližší 
době ministerstvu vnitra předloží 
konkrétní projekt, což bude před-
mětem dalších jednání,“ uzavřela 
Kateřina Piechowicz.  (pp) 

Přesto, že teprve pomalu 
začíná jaro, ve Frýdku-Místku 
se už nyní intenzivně pracuje 
na tom, aby město v létě zno-
vu ožilo několika kulturními 
akcemi pod hlavičkou Bes-
kydského veselého léta, které 
se narodilo v minulém roce.

„Nápad uskutečnit kulturní 

Léto ve městě bude znovu veseléLéto ve městě bude znovu veselé

léto ve Frýdku-Místku se realizo-
val již v loňském roce, kdy se na 
sedmi akcích Veseléta vystřída-
lo přes šest tisícovek návštěvní-
ků,“ upozornil radní a předseda 
Regionu Beskydy Petr Rafaj. Na 
základě premiérového ročníku 
byly osloveny subjekty pořáda-
jící nejrůznější akce s nabídkou 

zařazení pod jednotnou propa-
gaci v rámci Beskydského vese-
léta. „Letos se podařilo Beskyd-
skému informačnímu centru a 
Sdružení Region Beskydy za 
podpory města Frýdek-Místek 
spojit devět akcí různých orga-
nizátorů,“ sdělil za pořadatele 
Milan Anděl. K Beskydskému 
veselétu tak budou patřit akce 
z dílny Beskydského informač-
ního centra, konkrétně hudební 
festivaly Beskydy sound, Jazz 
ve městě nebo Odpoledne s 
dechovkou, ale také tradiční 
Mezinárodní folklórní festival, 
Muzikantské žně či Sweetsen 
fest v pozměněné formě s 
názvem Sweetsen night. Bes-
kydské informační centrum
1. března spustilo k Beskydské-
mu veselétu i speciální web. Na 
adrese www.veseleto.cz lze najít 
informace i programy všech akcí 
Veseléta.  (pp)

LÉTO S DECHOVKOU: Tato část programu měla loni úspěch, a pro-
to nebude chybět ani v letošní nabídce.  Foto: Petr Pavelka
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krátce

Náměstek primátorky Petr 
Cvik, který je patronem místní 
části Skalice, navštívil zdej-
ší osadní výbor, aby předal 
informace o perspektivách 
rozvoje této lokality pro letoš-
ní rok a naplnil i přání členů 
výboru, kteří stáli o jeho pří-
mou účast.

Na jednom z předchozích 
zasedání zastupitelstva byl 
náměstek primátorky Petr Cvik 
kritizován za svůj přístup ke 
Skalici, čímž byla rozpoutána 
velká diskuze o adekvátnosti 
vystoupení, protože Skalice se 
v předchozím volebním období 
dočkala řady významných inves-
tic, na které čekali zdejší lidé 
dlouhé roky. Petr Cvik se proto 
k tomuto momentu znovu vrátil. 
„Já bych chtěl i zde na tomto 
místě zopakovat, že svou práci 

Náměstek Petr Cvik navštívil osadní výbor ve SkaliciNáměstek Petr Cvik navštívil osadní výbor ve Skalici
pro Skalici stavím trochu jinak 
než na své účasti nebo neúčasti 
na osadních výborech. Výbor je 
svéprávný a musíte si tady vyří-
kat problémy mezi sebou, pro-
tože kdyby zde pokaždé seděl 
zástupce radnice, tak by byla 
debata výrazně ovlivňována. 
Přitom my potřebujeme vědět, 
na čem jste se vy, místní lidé, 
dohodli. Já, jako garant, se to 
následně budu snažit prosadit, 
pokud to bude možné. To je styl 
mé práce a za poslední čtyři roky 
jsme se na spoustě věcí dohodli 
a skutečně se prosadily. Byly to 
přitom zásadní investice,“ při-
pomenul náměstek primátorky, 
který se shodl se zúčastněnými, 
že se za extempore na zastupi-
telstvu již udělá tlustá čára. 

V další debatě si Petr Cvik 
vyslechl některé podněty osad-

Investice do domů
Rada města rozhodla o zadání 

veřejné zakázky Oprava fasádní 
omítky domu č.p. 2299 na třídě 
T. G. Masaryka a Oprava balkonů 
bytových domů č.p. 3116 a 3117 
na ulici Pekařská ve Frýdku. Roz-
šíření společných prostor obezdě-
ním prvního nadzemního podlaží 
se dočkají obyvatelé bytového 
domu č.p. 72 na ulici Jiřího Trnky.

Den otevřených dveří
U příležitosti oslavy 8. naro-

zenin Klubu maminek Broučci se 
20. března v dopoledních hodi-
nách uskuteční den otevřených 
dveří, který připomene současně 
také 15. výročí vzniku mateřských 
center v České republice.

Setkání ve Skalici
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Osadním výborem Skalice pořá-
dá Setkání s občany Skalice, 
které se uskuteční ve středu 28. 
března v 17 hodin v místním Kul-
turním domě. Na dotazy, týkající 
se života v našem městě a měst-
ské části Skalice, bude odpovídat 
náměstek primátorky Petr Cvik a 
zástupci odborů Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku.

Setkání v Chlebovicích
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Osadním výborem Chlebovice 
pořádá Setkání s občany Chlebo-
vic, které se uskuteční v úterý 27. 
března v 18 hodin v restauraci „U 
Kozlů“. Na programu budou infor-
mace o investici firmy HANIL E-
-HWA v chlebovické průmyslové 
zóně i o současné situaci kolem 
obchvatu města. Bude předsta-
ven také záměr rekonstrukce 
Domu včelařů a možnosti další-
ho řešení fotbalového areálu v 
Chlebovicích. Setkání se zúčastní 
primátorka města Eva Richtrová a 
další zástupci města.

Setkání v Lískovci
Také v Lískovci se uskuteční 

setkání zástupců frýdecko-mís-
tecké radnice s místními lidmi. 
Naplánováno je na čtvrtek 29. 
března od 18 hodin v sále kul-
turního domu Lískovec. Dotazy 
zodpoví uvolněný člen Rady 
města Frýdku-Místku Ivan Vrba 
a další zástupci magistrátu.

Kurzy jógy
Škola jógy Karakal sděluje všem 

přátelům, že další cyklus pravidel-
ných týdenních kurzů jógy bude 
zahájen v týdnu od 2. 4. 2007. Kro-
mě obvyklých kurzů stupňů pokro-
čilosti 1.-6. ročník bude ve spolu-
práci s radnicí pokračovat kurz 
pro seniory a velmi oblíbený kurz 
„relaxační techniky“. Na všechny 
nové zájemce i tradiční příznivce 
se těšíme na setkání při zápisu, 
který proběhne v pondělí 26. břez-
na od 16 do 18 hodin v Jógovém 
sále 9. ZŠ na ul. E.Krásnohorské. 
Další informace naleznete na
www.joga-karakal.cz.  (pp)

Počátkem března měla mož-
nost delegace výboru místní 
organizace Svazu důchodců 
České republiky ve Frýdku-
-Místku zúčastnit se návště-
vy Evropského parlamentu v 
Bruselu, který je v současné 
době největším mnohonárod-
ním parlamentem na světě. 

Jeho 785 poslanců z 27 stá-
tů zastupuje kolem 500 milionů 
občanů, z České republiky je tu 
24 poslanců. „Kromě parlamentu 

Senioři v Evropském parlamentuSenioři v Evropském parlamentu
jsme ještě navštívili město Waterl-
lo a městečko Louvain, kde jsme 
se setkali s belgickými seniory. 
Na zpáteční cestě jsme navští-
vili město Kolín nad Rýnem, kde 
jsme rovněž měli přátelské pose-
zení se seniory z tohoto krásné-
ho města. Zde jsme zůstali do 
večerních hodin. Zájezd proběhl v 
klidné atmosféře, všichni jsme se 
unavení, ale spokojení, vraceli do 
svých domovů,“ referovala Ště-
pánka Pešáková.

ního výboru, který například 
touží po vybudování rozhledny 
ve Skalici. „Pokud by se na to 
našel nějaký dotační titul, mož-
né by to bylo, jinak má město 
samozřejmě jiné priority, zvlášť 
když rozpočet města je v letoš-
ním roce velmi napjatý. Naší 
letošní prioritou bude oprava 
cesty mezi Skalicí a Baškou, teď 
jsem si ji projel a je to skutečně 
tankodrom. Pokusíme se také 

vylepšit podmínky parkování u 
hřbitova, prozatím alespoň nasy-
páním strusky. Diskutujeme rov-
něž o rekonstrukci školní jídelny, 
která by potřebovala vylepšit 
hygienické parametry,“ sdělil 
Petr Cvik, který přislíbil další 
jednání ohledně povolenek prů-
jezdu přes most spojující Skalici 
s Dobrou, což je další aktuální 
problém, který místní obyvatele 
zajímá.  (pp)

OSADNÍ VÝBOR SKALICE: Náměstek primátorky Petr Cvik přišel 
na schůzku skalického osadního výboru, aby informoval o perspekti-
vách v tomto roce.  Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek si také 
letos připomnělo při tradičním 
pietním aktu události ze dne 14. 
března 1939. Tehdy se 3. pra-
por 8. pěšího pluku slezského 
jako jediný v Československu 
postavil se zbraní v ruce na 
odpor německým okupantům. 

„Přímých účastníků této udá-
losti neustále ubývá, a proto je 
dobré alespoň touto formou tento 
historický okamžik připomínat,“ 
míní radní Ivan Vrba. Události z 
roku března 1939 zachycuje také 
kronika města, kde je přímo na-
psáno, že se asi nikdy nedozvíme, 
kolik lidských obětí si boj vyžádal: 
„Jisté je, že byly. Na místě srážky 
objevil se okamžitě místní lékař Dr. 
Evžen Stolek, Němec. Koho ošet-
řoval, kolik bylo na místě mrtvých, 
musel zachovati v tajnosti, věděl-li 
něco vůbec. Není totiž myslitelné, 

Frýdek-Místek si opět připomněl
výročí odporu proti okupantům

že by nacisté neměli po ruce vlast-
ní sanitní službu. Vypravuje se, že 
tam mrtvých Němců bylo šest, dle 
jiných dvanáct až osmnáct, mimo 
raněné. Zastřelené naložili Němci 
hned na nákladní auto a odvezli 
směrem k Příboru. Ranění byli ve 
Frýdku svěřeni péči frýdeckých 
lékařů – Němců. Na druhý den 
bylo ve vší tichosti odvezeno na 
frýdecký hřbitov na nákladním 
autě několik rakví a jeden ordner 
měl ve Frýdku slavný pohřeb s 
vojenskými poctami a asi za dva 
dny pochovali ve Frýdku s plnou 
parádou jakéhosi vojáka. Z čes-
kých lidí, nezahynul nikdo, jen dva 
muži byli lehce raněni.“

K pietní akci, které se každo-
ročně zúčastňují zástupci města 
a členové Českého svazu bojov-
níků za svobodu, se ještě vrátí-
me v příštím čísle.  (pp)

KONFERENCE BOJOVNÍKŮ: Bojovníci za svobodu udržují tradice, 
které připomínají, že svoboda nebyla vždy samozřejmostí. Jejich výroční 
konference se zúčastnila i primátorka Eva Richtrová. Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek bylo 
loni jedním z 286 měst, které 
se připojily k akci Vlajka pro 
Tibet a stejný symbolický akt 
podpory radní schválili i pro 
letošní rok. Na radnici tak o 
víkendu vlál prapor připomí-
nající 48. povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci ve Lhase, 
při němž zemřelo 80 tisíc lidí.

„Jsem rád, že jsme vyvěšení 
vlajky opakovaně prosadili a že 
se v našem městě z toho pomalu 
stává tradice. Je třeba upozorňo-
vat na nutnost dodržování lidských 
práv v Tibetu,“ je přesvědčený 

Tibetská vlajka znovu visela
náměstek primátorky Petr Cvik, 
který byl před časem iniciátorem 
zapojení města do této akce. 
Ta upozorňuje na systematické 
potlačování svobody slova, poli-
tického a náboženského vyzná-
ní, potlačování kulturní a národní 
identity, omezování pohybu na 
území Tibetu, desítky politických 
vězňů, mučení, nepřiměřené 
zacházení a odepírání zdravot-
nické péče, cenzuru sdělovacích 
prostředků a internetu, rozsáhlé 
politicko-převýchovné kampaně 
či Čínou regulované programy 
kontroly porodnosti Tibeťanů. (pp)

Odbor životního prostředí a 
zemědělství letos nechal ve spo-
lupráci s Povodím Odry na Oleš-
né již podruhé instalovat speciální 
zábrany, které znemožňují žabám 
v migraci přes asfaltovou komuni-
kaci. „Asi padesátimetrový pruh 
fólie, upevněný na kovových kolí-
cích, tvoří malý příkop, ve kterém 
migrující obojživelníci končí. Pra-
covníci Povodí Odry je v těchto 
dnech budou chodit pravidelně 
sbírat a přes komunikaci ručně 
přenášet,“ sdělila tisková mluvčí 
radnice Kateřina Piechowicz. 
Zaměstnanci odboru životního 
prostředí a zemědělství prozrazu-
jí, že se v daném případě jedná 

hlavně o ropuchu obecnou, jejíž 
populace je při každoročním tahu 
přes cestu doslova decimována. 
„Díky speciálním fóliím se ale 
žáby na vozovku vůbec nedo-
stanou,“ vysvětlila Hana Kostko-
vá. Podle ní je masová migrace 
otázkou několika dnů, maximálně 
dvou týdnů, a to na konci břez-
na a v dubnu. „Vloni byla zima 
velice dlouhá a na migrující 
žáby jsme čekali marně, kdež-
to letos si jaro pospíšilo, takže 
jsme zábrany instalovali raději 
dříve,“ uvedla Hana Kostková. 
Speciální lapače město zakou-
pilo již v uplynulém roce za 
zhruba 23 tisíc korun.  (pp)

Město opět zachraňuje žáby
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městská policie

rozhovor

Na rozdíl od minulého voleb-
ního období prozatím funguje 
setkávání předsedů jednotli-
vých politických klubů zastupi-
telů Frýdku-Místku, čímž vzniká 
prostor pro předávání informací 
i vyřešení některých bodů mimo 
jednání zastupitelstva.

„Jsme rádi, že tyto schůzky pro-
bíhají, protože mohou přinést kon-
krétní výsledky. V březnu jsme se 
například dohodli na tom, že sta-
noviska občanů budou jako bod 
zařazována pravidelně na každé 
zasedání zastupitelstva města na 
dvanáctou hodinu. Doposud měli 
možnost vystupovat lidé pouze v 
závěru jednání, které ovšem nešlo 
předem přesně časově určit,“ řek-
la primátorka Eva Richtrová, která 
pozvala přítomné na návštěvu 
slovenských závodů firmy HANIL 
E–HWA, která je investorem v 
chlebovické průmyslové zóně. 
Všichni zúčastnění obdrželi také 
materiál Chronologie vzniku a 
vývoje pohledávky sportovního 
klubu vozíčkářů, která se řešila na 
posledním zasedání zastupitelstva 

Předsedové politických klubů
se opět sešli u jednoho stolu

a ne všichni současní zastupitelé 
k ní měli dostatečné informace. 
Dále bylo dohodnuto, že výdaje 
z rozpočtu města pro okrajové 
části budou na příštím dubnovém 
zasedání předloženy souhrnně v 
přehledné tabulce. Na zastupitel-
stvech se budou pravidelně obje-
vovat i zprávy o činnosti kontrolní-
ho a finančního výboru.

Náměstek primátorky Miro-
slav Dokoupil vysvětlil na setká-
ní principy obsazování členů do 
komisí rady města pro výběrová 
řízení, kde bude mít opozice 
svého zástupce, a informoval 
o svolání semináře k Plánu 
strategického rozvoje tak, aby 
materiál mohl být předložen na 
červnovém jednání zastupitel-
stva. „Shodli jsme se také na 
zahájení diskuze o zvýšení bez-
pečnosti ve městě, takže bude-
me iniciovat schůzku předsedů 
politických klubů se zástupci 
městské policie a Policie Čes-
ké republiky k tomuto tématu,“ 
uvedla další konkrétní výstup ze 
setkání primátorka.  (pp) 

Agresor se dobýval
do firemního objektu 

27. 2. před osmou hodinou 
večer zajistila hlídka strážníků 
Městské policie Frýdek-Místek 
na základě telefonické žádosti 
bezpečnostní agentury na ulici 
28. října v budově Hutního pro-
jektu silně podnapilého třiceti-
letého M. P. z Kopřivnice, který 
se snažil dostat do objektu. 
Poté, co jej vrátný objektu odmí-
tl vpustit, rozkopl skleněnou 
výplň vstupních dveří. To už na 
místo dorazila hlídka strážníků, 
která jej musela, vzhledem ke 
kladenému odporu, vyvést z 
objektu za použití donucovacích 
prostředků, včetně pout. Celá 
záležitost byla i s pachatelem 
předána kolegům z Policie Čes-
ké republiky.

Čtrnáctiletý řidič
2. 3. v půl druhé odpoledne 

zaregistrovala hlídka strážníků 
na sídlišti Nová Osada, na ulici 
Olbrachtova, protijedoucí osobní 
motorové vozidlo značky Fiat 
Uno, které řídil teprve čtrnáctiletý 
mladík. „Protože je tento mladík 
strážníkům znám jako osoba, 
jež se podobného přestupku již 
v minulosti dopustila, rozhodli 
se řidiče zastavit. K jejich pře-
kvapení však mladík s vozidlem 
zastavil a dal se na útěk smě-
rem k fotbalovému stadionu Na 
Stovkách, kde byl na škvárovém 
hřišti dostižen. Mladík byl pro 
podezření ze spáchání trestné-
ho činu na místě předán Policii 
České republiky, kdy zároveň 
vyšlo najevo, že J. K. je osobou 
hledanou policií,“ popsal případ 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.

Majetkové delikty
Jen v průběhu měsíce ledna 

a února letošního roku řešila 
Městská policie Frýdek-Místek 
v 92 případech majetkové delik-
ty. Z toho 12 osob se dopustilo 
tohoto protiprávního jednání 
například nezaplacením útraty 
v restauračním zařízení. Ve zbý-
vajících 80 případech se jednalo 
o majetkové přestupky či trestné 
činy spáchané krádeží v super-
marketech a jiných prodejnách 
zboží. Přestože uvedená čís-
la přímo nesouvisí s trestnou 
činností krádeže na osobách, 
Městská policie Frýdek-Místek 
nabádá občany, aby byli v prů-
běhu nákupu pozorní a opatrní 
na své nákupní tašky, kabelky 
a podobně. „Také se nevyplácí 
nechávat zavazadla ve svých 
motorových vozidlech, parkují-
cích před prodejnami, na vidi-
telných místech. I když městská 
policie provádí mimo svou další 
činnost kontroly těchto parkovišť 
a snaží se viditelná místa moni-
torovat kamerovým systémem, 
stále bude platit, že ponechané 
věci ve vozidlech jsou lákadlem 
pro zloděje,“ upozorňuje Dalibor 
Volný, zástupce ředitele měst-
ské policie.  (pp)

VÝSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ: Bude určeno návštěvníkům 
pláže na Olešné.  Foto: Petr Pavelka

U aquaparku vzniká nové sociální zařízení pro pláž 
 Město Frýdek-Místek dále 

investuje do Rekreačního a 
oddechového komplexu zóny 
Olešná, kde v současné době 

V posledním čtvrtletí loň-
ského roku byla zahájena 
výstavba nového autobusové-
ho nádraží, které bude vybu-
dováno v prostoru mezi ulicí 
Na Poříčí a nádražím Českých 
drah. Návazně na tuto investici 
dojde i k rekonstrukci křižovat-
ky Na Příkopě, kde musí změnit 
parametry nájezdová rampa.

Na novém autobusovém sta-
novišti vznikne osm nástupišť pro 
příměstskou a městskou dopravu 
a dvě nástupiště pro dálkovou 
dopravu. Pro obsluhu nádraží, 
informace a doprovodné služby 
bude vybudována nádražní budo-
va s prosklenou halou. Stavba 
autobusového nádraží by měla 
být dokončena v červnu letošní-
ho roku. Návazně však musí být 

Kvůli novému autobusovému nádraží 
se bude rekonstruovat křižovatka

upravena zmíněná křižovatka, 
aby byla zajištěna větší bezpeč-
nost vozidel. „Stavební úpravy 
zlepší příjezdové poměry k nově 
budovanému autobusovému 
nádraží. Rekonstrukce křižovatky 
je podmiňující akcí pro uvedení 
této stavby do provozu,“ vysvětlil 
náměstek primátorky Petr Cvik. 
Rekonstrukce zahrnuje zhruba 
2500 m2 plochy komunikace. 
Součástí je rovněž úprava vjezdu 
u restaurace „Da Capo“ a úprava 
dotčené kanalizace. Dále dojde k 
přeložení části vedení nízkotlaké-
ho plynovodu, stávající vodoměr-
né šachtice a provedena bude 
rovněž celková úprava veřejného 
osvětlení. Tato investiční akce by 
měla začít v tomto měsíci a dokon-
čení je v plánu v červnu.  (pp)

PROBLEMATICKÉ MÍSTO: Křižovatka se musí upravit kvůli výstav-
bě autobusového stanoviště.  Foto: Petr Pavelka

„Územní odbor Hasičského 
záchranného sboru Frýdek-Místek 
zajišťuje pro město bezplatné služ-
by v oblasti požární ochrany, takže 
si myslíme, že by byla podpora 
na místě,“ komentovala snahu 
radních primátorka Eva Richtrová. 
Předpokládá se, že akce směřující 
k vylepšení podmínek pro výjezd 
vozidel, by měla být dokončena v 
říjnu tohoto roku.  (pp) 

Rada města se rozhodla 
pomoci Hasičskému záchran-
nému sboru Moravskoslez-
ského kraje a poskytnout mu 
neinvestiční dotaci ve výši půl 
milionu korun na výdaje spojené 
s obnovou asfaltové plochy před 
garážemi výjezdových vozidel 
na stanici ve Frýdku-Místku. O 
naplnění záměru pomoci bude 
ještě rozhodovat zastupitelstvo.

Radní chtějí podpořit hasiče

Město Frýdek-Místek díky 
poslanci Petru Rafajovi získalo 
znovu pětimilionovou dotaci na 
vybudování hřiště pro základní 
školy na ulici E. Krásnohorské, 
protože se ovšem opět v letoš-
ním roce nepodaří dosáhnout 
soudního rozhodnutí ve věci 
problematických majetkových 
vztahů dotčených pozem-
ků, musí být investice zase 
nasměrována jinam. Kam, to 
jsme zjišťovali u náměstka pri-
mátorky Petra Cvika, který má 
svěřenou oblast školství.

„Vybudování hřiště u těchto 
škol je pro nás nadále prioritou, 
což jsme snad dokázali tím, že 
jsme již dvakrát získali na tuto 
investiční akci finanční prostřed-
ky ze státního rozpočtu. Bohužel 
podle sdělení odboru správy 
obecního majetku do konce roku 
nebude ukončen soud o určení 
vlastníků pozemků, což jako měs-
to neumíme dále ovlivnit. Do roz-
hodnutí soudu přitom nemůžeme 
na těchto pozemcích investovat, 
takže jsme znovu museli získané 
peníze nasměrovat jinam.“
A která škola bude ta šťastná?

„Rozhodli jsme, že po vybu-
dování hřiště na 7. ZŠ tentokrát 
peníze půjdou na 8. ZŠ na ulici 
ČSA, která patří k největším ve 
městě. Chodí zde přes devět set 
dětí, což zhruba odpovídá součtu 

Hřiště pro 5. a 9. ZŠ letos ještě nebude
žáků 5. a 9. základní školy. Zdej-
ší venkovní hřiště je nevyhovující 
a k rekonstrukci vhodné.“
Jaké hřiště zde vznikne?

„Bude mít přibližně stejné para-
metry jako na 7. ZŠ, to znamená, 
že půjde o multifunkční hřiště s 
atletickým oválem i doskočištěm. 
Dotace činí pět milionů korun, 
město dokryje zhruba další dva 
miliony. Rozbíhají se zde příprav-
né práce, aby hřiště mohlo vyrůst 
v době letních prázdnin.“
A co to znamená pro 5. a 9. ZŠ? 
Ty ztrácí definitivně naději?

„Samozřejmě, že s vybudo-
váním hřiště zde stále počítáme, 
ale musíme počkat na definitivní 
vyřešení vlastnických vztahů k 
pozemkům. S prostorem u školy, 
který je dnes využíván jako trénin-
ková plocha pro fotbalisty, počítat 
nemůžeme, protože jsme do něj 
již investovali 300 tisíc korun, 
když byl povrch přizpůsobován 
potřebám fotbalového klubu, kte-
rý tento prostor stále potřebuje. 
Navíc uvažujeme, že právě zde 
by v budoucnu mohlo vzniknout 
vytoužené fotbalové hřiště s 
umělým povrchem. Se samotným 
multifunkčním školním hřištěm 
nadále počítáme uprostřed škol-
ního areálu, jiné umístění by ani 
nebylo praktické, nehledě na to, 
že bychom zase řešili problém, 
který by vznikl fotbalistům.“ (pp)

vzniká nové sociální zařízení, 
v bezprostřední blízkosti kry-
té části aquaparku.

„Začalo se v polovině listopa-
du po dokončení terénních úprav 
okolo kryté části aquaparku a 
dílo by mělo být předáno v polo-
vině května tak, aby vše bylo 
připraveno ještě před zahájením 
letní sezony. Předpokládá se, že 
sociální zařízení budou využívat 
návštěvníci pláže, samozřejmě 

bude k dispozici i lidem mířícím 
do aquaparku,“ sdělil Pavel Rek 
z investičního odboru. Zařízení 
bude obsahovat WC, umývárny 
a sprchy pro muže a ženy, bez-
bariérové WC a kuchyňku. V ní 
bude k dispozici základní vyba-
vení, režim jejího použití se tepr-
ve vypracovává, ale počítá se, 
že bude využit personál, který 
bude sociální zařízení obsluho-
vat.  (pp)
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Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Jana 
Čapka 2555 (2. ZŠ), letos slaví 
40. výročí svého vzniku. Na 
významnou událost je třeba 
dát se „do gala“. První pří-
pravy začaly už v létě během 
hlavních prázdnin. 

Byla provedena rekonstruk-
ce elektroinstalace se zavede-
ním počítačové sítě do všech 
pavilonů a nové zastřešení 
všech budov. 1. září tohoto 
jubilejního školního roku 
vstoupily děti do školy novým 
bezbariérovým vchodem. Žáci 
letos využívají kromě dvou 
počítačových učeben také 
novou multimediální učebnu, 
třídu výtvarné výchovy a obno-
venou dílnu, v 1. a 6. třídách 
mají nový nábytek. Školu zdo-
bí výtvarné práce dětí připomí-
nající nejen letošní oslavy, ale 
především šikovnost a nápadi-

Dvojka letos slaví čtyřicítkuDvojka letos slaví čtyřicítku
tost našich žáků a učitelů.

Většinu z nich můžete vidět 
vystavenou na kobercovém 
drakovi, který lemuje celou 
spojovací chodbu. Veliký 
dvouhlavý drak hlídá už něko-
lik let také školní jídelnu. Je to 
náš maskot. Proč právě dvou-
hlavý drak? Počet hlav je dán 
číslem, pod kterým jste naši 
školu znali už od jejího vzniku 
– 2. ZŠ. Drak se u nás usadil 
v květnu roku 1996. Tehdy 
jsme se zúčastnili soutěže 
městských základních škol 
s názvem „Cirkus Papíráto“. 
Všichni jsme se oblékli do bílé 
barvy a vyráběli logo a masko-
ta. Náš drak získal za nejlepší 
pohyblivé monstrum 1. místo. 
Také logo žížalky ve tvaru 
dvojky používáme v různých 
obměnách stále při řadě již tra-
dičních akcí, jako je „Poslední 
zvonění“ deváťákům nebo oce-
nění nejlepších žáků v ročníku. 
V takových významných chví-
lích můžete slyšet naši školní 
hymnu. Vznikla před pěti lety 
při přípravě akademie. 

I letos se chystáme završit 
oslavy 40. výročí svého vzniku 
vystoupením žáků, kde naše 
hymna opět zazní. Zveme vás 
tímto na školní akademii, která 
se bude konat 4. dubna 2007 
v 16 hodin v Kulturním domě 
Válcoven plechu ve Frýdku-
Místku. Setkání našich býva-
lých zaměstnanců se uskuteční 
ve škole 13. dubna 2007 v 16 
hodin. Historii i současnost 
„Dvojky“ připomíná nejen mas-

kot, logo a školní hymna, ale 

Ve čtvrtek 15. února pro-
běhlo na 9. ZŠ školní kolo 
soutěže v anglické konverzaci 
pro 5. třídy. Soutěžící absol-
vovali čtyři soutěžní úkoly. 
Nejprve si vyzkoušeli, jak 
porozumí slyšenému projevu, 
poté se zaměřili na správ-
né doplnění tvarů sloves z 
nabídky a svými znalostmi a 
logickým úsudkem se snažili 
pomocí daného textu dopát-
rat správných odpovědí.

V poslední části museli žáci 
projevit notnou dávku odva-
hy, kdy samostatně hovořili 

Konverzace v anglickém jazyceKonverzace v anglickém jazyce

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 2254 (5. ZŠ), 
navazuje na úspěšný projekt, 
který se rozjel v roce 2005 pod 
názvem Tvorba multimediálních 
prezentací našeho města. Tehdy 
se ve finále sešlo přes padesát 
produkcí, které přispěly k další 
propagaci Frýdku-Místku. Nyní 
se žáci základních škol a odpo-
vídající ročníky víceletých gym-
názií zaměří na širší region.

„Práce tehdy přinesly velmi 

Mezinárodní multimediální soutěž
zajímavé výstupy, získali jsme 
několik jazykových mutací díky 
zahraničním partnerům, Poláci 
se dokonce postarali i o prezen-
taci v angličtině. Projekt se škole 
skutečně povedl, myslím, že se 
trefila do vkusu dnešní mládeže, 
protože té je počítačová tech-
nika velmi blízká, internet nebo 
digitální fotoaparát je pro mladé 
samozřejmostí, se kterou umí 
pracovat,“ hodnotil dosavadní 
výsledky projektu náměstek 
primátorky Petr Cvik. Pavel 
Olšovský, který je organizáto-
rem soutěže, slibuje mezinárod-
ní účast i letos, kdy se tématem 
stává multimediální prezentace 
Moravskoslezského kraje. „Už 
nyní máme přislíbenou účast čtyř 
zástupců z Polska a stejný počet 
ze Slovenska. Ti k nám přijedou 
v polovině dubna, kdy bude pro 
ně připraven bohatý program, 
během něhož se seznámí se 
zajímavostmi regionu. Nafotí si 
materiály, které pak následně 
doma zpracují. I od nás dosta-
nou spoustu podkladů, z nichž 
budou moci čerpat, včetně 
videa,“ vylíčil Pavel Olšovský. 

Školy se mohou do soutěže 
přihlásit do konce března, výsle-
dek jejich počínání bude požado-
ván až na začátku příštího 
školního roku, aby byl vytvořen 
dostatečný časový prostor pro 
sesbírání podkladů, které mohou 
žáci získávat i během prázdnino-
vých měsíců. „Vesměs jsou do 
toho zapojováni osmáci, aby na 
začátku deváté třídy mohli ode-
vzdat výsledky,“ vysvětlil Pavel 
Olšovský. Ten tuší, že nebude 
nic jednoduchého udělat prvotní 

o sobě, rodině, koníčcích a o všem, co mají rádi, ale také se 
nevyhnuli mnohdy rozmanitým 
otázkám poroty. Všichni sou-
těžící podali velmi rovnocenné 
výsledky hlavně v konverzační 
části, kde prokázali své zna-
losti a dobrou přípravu.

První tři soutěžící postupují 
do okresního kola Miniolympiá-
dy v AJ pro žáky 5. tříd, které se 
rovněž uskutečnilo na 9. Základ-
ní škole, a to 8. března.

Mgr. Eva Šopková

také almanach vydaný letos u příležitosti významného jubilea. 

selekci a vybrat příspěvky pro 
druhé kolo, které již bude spo-
jeno s přehlídkou a obhajobou 
nejlepších soutěžních prací. Při 
ní se mohou porotci zeptat na 
cokoliv, takže snadno odhalí, 
zda s prezentací nepomáhal 
nějaký profesionál s použitím 
technologií, kterým by „soutěží-
cí“ eventuálně nerozuměli. 

Každá multimediální prezen-
tace musí obsahovat minulost, 
současnost i představu budouc-
nosti Moravskoslezského kraje, 
pořadatelé připravili několik 
závazných témat, ale jinak se 
fantazii meze klást nebudou. 
„Vymýšleli jsme témata tak, aby 
to děti chytlo. Určitě bude zajíma-
vý jejich pohled na budoucnost 
regionu,“ těší se na postřehy 
mladé generace Pavel Olšov-
ský. „Projekt věnovaný Frýdku-
-Místku měl výborný ohlas a my 
nyní chceme zviditelnit město i v 
rámci kraje. A kdo ví – třeba bude 
následovat i prezentace České 
republiky, případně Evropské 
unie,“ dívá se už na další mož-
nosti Pavel Olšovský.

Nad touto mezinárodní sou-
těží převzala záštitu primátorka 
Frýdku-Místku Eva Richtrová 
a místopředseda Euroregionu 
Beskydy Petr Rafaj pořadatele 
chválí: „Mezinárodní setkání škol 
je vždycky užitečná věc, navíc 
je to spojeno se vzděláváním v 
oboru informačních technologií 
a přinese to zúčastněným nové 
zážitky a vědomosti. Ke všemu 
se jedná o výbornou propagaci 
města Frýdku-Místku, nyní i v 
kontextu celého beskydského 
kraje.“  (pp)
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Po dvou zápasech necháva-
jí volejbalistky Sokola Frýdek-
-Místek otevřené, zda se i jejich 
další extraligová sezona bude 
hodnotit jako úspěšná. Měřít-
kem úspěchu Frýdku-Místku s 
ohledem na nastavenou vyso-
kou laťku je postup do semifi-
nále. O ten však musí hráčky 
ještě bojovat, protože po dvou 
zápasech play off s Přerovem 
ještě není o postupujícím roz-
hodnuto.

Už první domácí zápas Soko-
la Frýdek-Místek s Přerovem 
naznačil, že na sebe narazily 
celky, jejichž současná forma a 
kádr je na podobné úrovni. Ve 
dvou setech se rozhodovalo až 
v prodloužených koncovkách. Ve 
druhé sadě byly úspěšnější hos-
tující hráčky a srovnaly tak stav 
na 1:1, ve čtvrtém 27. bod pro 
domácí rozhodl o konci utkání. 

Sokolky dále bojují o semifináleSokolky dále bojují o semifinále
Frýdek-Místek – Přerov 3:1 (21, -26, 21, 27)
Přerov – Frýdek-Místek 3:0 (22, 22, 22)

„Rozhodující byl třetí set,“ hod-
notil přerovský trenér Jaroslav 
Matěj. „V něm jsme celou dobu 
vedli, jenže pak jsme udělali 
nevynucené chyby.“ V této fázi 
hry se sokolky uplatňovaly tech-
nickým útokem, který Přerov 
nedokázal ubránit. „Je to pro nás 
hodně cenné vítězství. Důležité, 
aby si holky věřily,“ řekla po 
prvním zápase frýdecko-místec-
ká trenérka Táňa Krempaská. 
Jenže v odvetě sebedůvěra 
vidět nebyla a Přerovanky sérii 
prodloužily, když Sokol Frýdek-
Místek na jejich palubovce nedo-
kázal vyválčit ani set. Nezbývá 
než doufat, že i do třetice bude 
v tomto souboji kralovat domá-
cí. Povzbudit můžete v sobotu 
17. března od 17 hodin v hale 
ZŠ Pionýrů. Až v tomto zápase 
se rozhodne, kdo v semifinále 
nastoupí proti Brňankám.  (pp)

SOKOL S PŘEROVEM: Doma souboj začal a zase skončí, ve dvou zápasech sokolky rozhodnout nedokázaly.
Foto: Petr Pavelka

Antonín Surma v sobotu 
10. března příliš nevěřil, že 
souboj 8. kola extraligy může 
přinést domácím bodový zisk. 
„Kdybychom dneska zabodo-
vali, bylo by to velké překva-
pení,“ avizoval na začátku 
utkání. Ale stalo se!

Střízlivé hodnocení šancí 
vycházelo z faktu, že Beskydská 
šachová škola v hotelu Centrum 
přivítala 1. Novoborský ŠK, za 
který hraje hned pět reprezen-
tantů. Přesto se však naši hrá-
či silného soupeře nezalekli a 
sehráli s ním velmi dramatické 
utkání, do něhož zasáhl i teprve 
třináctiletý Jiří Kočiščák, který 
se tím znovu zapsal do šachové 
historie. V únoru startoval jako 
nejmladší hráč na uzavřeném 

Doma šachisté vydumali dvě remízyDoma šachisté vydumali dvě remízy
BŠŠ F-M – 1.Novoborský ŠK 4:4    BŠŠ F-M – TJ ZIKUDA Turnov 4:4BŠŠ F-M – 1.Novoborský ŠK 4:4    BŠŠ F-M – TJ ZIKUDA Turnov 4:4

MČR mužů, nyní jako nejmlad-
ší hráč v extraligové historii 
nastoupil k soutěžnímu zápasu. 
A to nastoupil také šestnáctiletý 
Vojtěch Rojíček, jako potvrzení, 
že Frýdek-Místek je nejlepší 
líhní mladých šachových talen-
tů v republice. Stav byl 3:3 a s 
výsledkem mohli pohnout právě 
už jen nejmladší. Vojtěch Rojí-
ček dokonce sahal po vítězství, 
ale nakonec zápas skončil remí-
zou, stejně jako na šachovnici 
Jirky Kočiščáka.

V neděli 11. března se zro-
dil stejný výsledek v duelu s 
Turnovem, což dokazuje, že 
extraligová soutěž je poměr-
ně vyrovnaná. O to víc těší, že 
Frýdek-Místek prozatím patří do 
horní poloviny tabulky.  (pp)

HLAVY ZADUMANÉ: V tomto zápase frýdecko-místečtí šachisté překvapili remízou s ambiciózním týmem 
z Nového Boru.     Foto: Petr Pavelka

Už potřetí se uskutečnil ve 
Frýdku-Místku krasobruslař-
ský závod Beskydský ledňá-
ček, který je pro svou kvalitu 
zařazen do celoroční pohárové 
soutěže Pohár Českého kraso-
bruslařského svazu. Ve Víceú-
čelové sportovní hale bruslilo 
pět desítek malých krasobrus-
lařů ve věkových kategoriích 
od 6 do 10 let a nad očekávání 
si vedli domácí.

Bruslařský klub Frýdek-Místek 
reprezentovalo devět závodníků, 
takže domácí měli zastoupení ve 
všech šesti kategoriích. Vítězství 
pro Frýdek-Místek získali Damián 
Mück v kategorii nováčků mlad-
ších a Anna Rykalová v kategorii 
nováčků, ve které se navíc na 4. 
místě umístila Dominika Krausso-
vá a na 8. místě Eliška Sýkorová 

Na Ledňáčku se dařilo domácímNa Ledňáčku se dařilo domácím
(rovněž BK Frýdek-Místek).

Domácí klub dále reprezento-
vali Alexandra Cholevová (nováčci 
mladší – 7. místo), Dominik Ošťá-
dal (nováčci – 2. místo), Vojtěch 
Thér (nejmladší žáci – 3. místo) 
a nejzkušenější závodnice klubu 
Terezie Šostá a Sandra Guňková 
(nejmladší žačky – 7. a 8. místo).

„Po loňském umístění Anny 
Rykalové a Dominiky Krausso-
vé, které skončily třetí a čtvrtá v 
kategorii nováčků mladších, jsme 
letos očekávali nejvíce právě od 
těchto závodnic ve vyšší katego-
rii a dále od Damiána Mücka v 
kategorii nováčků mladších, který 
zvítězil ve všech závodech sezó-
ny. Damián díky své výkonnosti 
vlastně splnil povinnost zvítězit, 
což u dívek v jejich konkuren-
ci již tak lehké není. Proto nás 

velmi potěšilo vítězství Aničky, 
která v sobotu 3. března oslavila 
své 8. narozeniny tím nejlepším 
způsobem. Již páteční trénink 
napovídal, že je ve skvělé formě 
a v sobotním závodě to potvrdila. 
Těší nás to také proto, že Anič-
ku v první části sezóny postihlo 
několik onemocnění a ztrátu 
dohnala až v průběhu února. 
Bohužel, skvělé výkony z pátku a 
soboty v neděli nezopakovala a 
skončila v dalším závodě Orlov-
ské piruetě na 9. místě,“ hodnotil 
za domácí klub Milan Brzý.

Frýdecko-místecké krasobrus-
lení ovšem získalo další vítězství v 
kategorii nováčků zásluhou Domi-
niky Kraussové. Poté, co Domini-
ka v sobotu oplakala „bramborový 
stupínek“ na domácí půdě, v 
neděli zajela jízdu mnohem lépe 

a porazila celé startovní pole. „V 
Orlové se velmi pěkně prezento-
vala i pětiletá Martinka Zemková, 
která startovala v závodě přípra-
vek a je příslibem pro další sezó-
nu,“ doplnil Milan Brzý.

Výsledky závodníků BK F-M
v závodě Orlovská pirueta:

Nejmladší žačky: Terezie 
Šostá 6., Sandra Guňková 9.

Nováčci – dívky: Dominka 
Kraussová 1., Anna Rykalová 
9., Eliška Sýkorová 10.

Nováčci mladší: Alexandra 
Cholevová 10.

Přípravka: Martina Zemková 1.
Vítězům i dalším závodníkům 

BK F-M děkujeme za předvedení 
pěkných výkonů a gratulujeme k 
úspěchům!  (pp)

BESKYDSKÝ LEDŇÁČEK: Víceúčelová sportovní hala ve Frýd-
ku-Místku se znovu stala dějištěm tradičního závodu mladých 
krasobruslařů. Foto: Petr Pavelka
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kam za sportem a relaxací

Krytý aquapark a wellnes – provozní doba
Den Aquapark Wellness

pondělí 12.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
úterý 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
středa 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – ženy
čtvrtek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – muži
pátek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
sobota 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
neděle 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
svátky 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená

Krytý aquapark a wellnes – ceník vstupného
Pondělí - pátek 1 hodina 2 hodiny
dospělí 60,00 Kč 100,00 Kč
děti do 15 let a studenti 40,00 Kč 80,00 Kč
osoby od 65 let 40,00 Kč 80,00 Kč
děti do 6 let 20,00 Kč 20,00 Kč
ZTP 40,00 Kč 80,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 20 00 Kč 20,00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 10 Kč

Sobota - neděle - svátky 1 hodina 2 hodiny
dospělí 90,00 Kč 150,00 Kč
děli do 15 let a studenti 60,00 Kč 120,00 Kč
osoby od 65 let 70,00 Kč 130,00 Kč
děti do 6 let 30,00 Kč 30,00 Kč
ZTP 60,00 Kč 120,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 30,00 Kč 30.00 Kč

Každých dalších započatých 15 min – doplatek 15 Kč
* ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvedenou částku v ceníku

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Sobota 17. 3. 08:30 - 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 18. 3.  16:00 - 17:30 h. veřejné bruslení
Středa 21. 3.  16:00 - 17:30 h. veřejné bruslení
Sobota 24. 3. 08:30 - 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 25. 3.  16:00 - 17:30 h. veřejné bruslení

Volejbalová extraliga žen
Sokol Frýdek-Místek - Přerov
Hala 6. ZŠ 17. 3. v 17 h.

Extraliga házenkářů
Frýdek-Místek - Plzeň 
Hala 6. ZŠ 25. března v 17 h.

V sobotu 10. března se 
konal již tradiční Sport-
plexCup. Turnaje se zúčastni-
lo šest mužstev, hrálo se ve 
dvou skupinách a vítězové ze 
skupin se utkali ve finále.

Na turnaji se setkaly amatér-
ské týmy, které hrály i na přede-
šlých turnajích SportplexCupu, a 
to HC – Arcimpex, HC – Hazard, 
HC – Fluksa Boys, které doplnily 
nové týmy: HC – Time out, HC 
– AGS Promile a jedno mužstvo 
přijelo v novém „kabátě“ HC 
– Tygři se proměnili v HC – Orli.

Nelítostné boje probíhaly do 
pozdních večerních hodin. K dob-
ré náladě přispěli i fanoušci. Z řad 
diváků zaujali hlavně ti nejmenší, 
kteří se nechali strhnout hoke-

III. hokejový SportplexCup
jovým zápasem a vyžadovali 
po svých tatíncích lepší výhled. 
Citujeme: „Tatínku, tatínku, já 
nevidím!“ Otcové, taktéž strženi 
úžasným průběhem zápasu, na 
své ratolesti neměli čas a odka-
zovali je na tribuny, odkud měly 
lepší výhled. V průběhu turnaje 
se hráči mohli posilnit dobrým 
gulášem, energetickým drinkem 
(pivem), které vyrovnávalo tepel-
ný šok mezi horkým gulášem a 
zimou na ledové ploše.

Vítězům turnaje: 1. místo HC 
Time OUT, 2. místo HC Arcimpex, 
3. místo HC Hazard předali zástupci 
společnosti Sportplex Frýdek-Mís-
tek, s. r. o. Ing. Rostislav Zemánek, 
Gabriela Zlá vítězné poháry, trofeje 
a věcné dary v podobě několika 

tyček loveckého salámu. 
V tomto ročníku byli poprvé oce-

něni i nejlepší jednotlivci turnaje:
nejlepší střelec: Martin Slani-

na – HC Time OUT
nejlepší hráč: Přemysl Sadí-

lek – HC Arcimpex 
nejlepší brankář Milan Sedlá-

ček – HC Orli.
K dobré atmosféře turnaje při-

spěl i kvalitní led, spravedliví roz-
hodčí, přesná časomíra a organi-
zátoři z HC Frýdek-Místek.

Všechny týmy hrály fair play 
a všichni už se těší na IV. Sport-
plexCup.

Děkujeme všem, kteří přispěli k 
hladkému průběhu turnaje, zejmé-
na pak organizačnímu týmu Sport-
plexCupu a HC Frýdek-Místek.

FOTBAL FM - los MSFL (jaro 07) 
17. kolo NE 25. 3. 10:15 SK Uničov – Fotbal FM 

18. kolo SO 31. 3. 10:15 Fotbal FM – 1.FC Slovácko B
19. kolo NE 8. 4. 16:00 FC Baník Ostrava B – Fotbal FM

20. kolo SO 14. 4. 10:15 Fotbal FM – SK Lipová
21. kolo SO 21. 4. 16:30 MFK Karviná – Fotbal FM
22. kolo SO 28. 4. 10:15 Fotbal FM – 1.SC Znojmo
30. kolo ÚT 1. 5. 17:00 FK Mutěnice – Fotbal FM

23. kolo SO 5. 5. 10:15 Fotbal FM – Fotbal Fulnek
24. kolo NE 13. 5. 16:30 FC Tescoma Zlín B – Fotbal FM

25. kolo SO 19. 5. 10:15 Fotbal FM – MSK Břeclav
26. kolo SO 26. 5. 16:30 FC MSA D. Benešov – Fotbal FM

27. kolo SO 2. 6. 10:15 Fotbal FM – FC Brumov
28. kolo SO 9. 6. 16:30 SK Hranice n. M. – Fotbal FM

29. kolo SO 16. 6. 10:15 Fotbal FM – Vysočina Jihlava B

V sobotu 17. března se u 
přehrady Olešná uskuteční 
avizované mistrovství České 
republiky v přespolním běhu, 
které finančně podpořila také 
frýdecko-místecká radnice. V 
jedinečném prostředí rekre-
ačního areálu na Olešné se 
sejdou stovky běžců a rozdě-
lovat se bude 11 sad medailí.

Nástrahy trati si můžete i sami 
vyzkoušet, protože se poběží 
i veřejný závod, který uzavře 
celý program mistrovství (start 
je naplánován na 15.20 hodin). 
„Na závodníky čekají tři dvouki-
lometrové okruhy, tedy šest kilo-
metrů. Pro nejlepší v kategoriích 
do 35 let, do 45, do 55 a nad 55 

Výborně si vedli mladí atle-
ti Slezanu Frýdek-Místek na 
žákovském halovém Mistrov-
ství České republiky, které se 
konalo o víkendu v Praze. Roli 
favorita potvrdil Petr Lukeš a 
v běhu na 3000 m diktoval 
tempo, kterému nakonec pod-
lehli všichni soupeři.

Vybojoval zlatou medaili a 
titul Mistra ČR, navíc v novém 
rekordu mistrovství 9:30.18 
minuty. V neděli pak přidal na 
poloviční trati bronzovou medai-
li za čas 4:27.10 min. Jen těsně 
utekla ve finiši medaile Tomáši 
Filipcovi na 800 m, přesto je 
4. místo v osobním rekordu 

Atlet Petr Lukeš mistrem ČR  
2:08.64 min. výborným výsled-
kem. 5. místo patřilo ve vyrov-
nané soutěži dálkařek Nikole 
Horňáčkové, opět v osobním 
rekordu 4.95 m. Do finálové 
osmičky se 7. místem a časem 
2:16.51 min. prosadila ještě šta-
feta děvčat 3x300 m ve složení 
Nikola Horňáčková, Alice Pišo-
vá a Beáta Marková. Osobní 
rekordy si pak na 300 m zaběh-
ly Nikola Horňáčková 45.35 s 
a Alice Pišová 45.95 s. Beáta 
Marková zaběhla osobní rekord 
2:31.23 minuty na 800 m, což 
stačilo na konečné 11. místo. 
Všem děkujeme za výbornou 
reprezentaci a blahopřejeme.

Přijďte na Olešnou za nejlepšími
atlety na MČR v přespolním běhu

let a pro ženy jsou připraveny 
pěkné ceny, pro všechny pak 
občerstvení, pamětní medaile 
a další pozornosti od sponzorů 
akce,“ slibují pořadatelé.

Celý program mistrovství ČR 
zahájí nejmladší kategorie již od 
10.30 hodin a musí se popaso-
vat s půlkilometrovou distancí. 
Postupně přijdou na řadu další 
věkové kategorie, v nichž bude 
mít své zastoupení i domácí 
oddíl. Mimořádně příznivý víkend 
před samotným závodem mnozí 
využili k tréninku přímo na Oleš-
né a snad jim místní znalost pů-
jde k duhu. „Ve starších žácích 
je favoritem číslo jedna čerstvý 
halový mistr České republiky 

v běhu na 3000 m Petr Lukeš. 
Svou medailovou sbírku by chtěl 
po bronzu v roce 2005 a stříbru v 
loňském roce zcela jistě doplnit 
o nejcennější kov Peter Mikulen-
ka. Toho čeká start mezi muži 
mílaři na trati 4000 m. Do první 
desítky by se mohla prosadit 
některá z početné skupiny star-
ších žaček – Beáta Marková, Ali-
ce Pišová, Veronika Moškořová. 
Bohužel pro zranění bude chy-
bět v současnosti nejlepší žačka 
Nikola Horňáčková,“ posteskl si 
Josef Nejezchleba, který je ředi-
telem závodu a šanci na dobré 
umístění dává i dorostencům 
Janu Zemaníkovi a Michalovi 
Štefkovi.  (pp)

Fotbalisté Frýdku-Místku 
uhráli v přípravě bezbran-
kovou remízu v druholigové 
Opavě, která nastoupila v 
nejsilnější sestavě, ale stře-
lecky se neprosadila. Prověři-

Příprava třetiligových fotbalistů
SFC Opava - Fotbal FM 0:0 (0:0)                      FK Čadca-Fotbal FM 2:0 (0:0) 

la však dostatečně defenzivu 
našeho týmu, která už tak 
pevná nebyla v další přípravě 
na Slovensku.

Zápas v Čadci, který byl pro 
domácí generálkou na druhou 

ligu, trenéra Látala, jenž rovněž 
dolaďuje sestavu pro jarní roz-
jezd, příliš nepotěšil. Zlobila jej 
menší bojovnost a skutečnost, 
že výkon zaostal za zápasy s 
Vítkovicemi a Opavou. (pp)

O POHÁR REGIONU BESKYDY: Mladým judistům ze čtyř zemí patřila tělocvična ZŠ Pionýrů. Foto: Petr Pavelka
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Škola TaeKwon-Do ITF originálně představila sovu činnost

Mimořádnou přehlídku bojo-
vých dovedností, promíchanou s 
trochou kultury, předvedla kon-
cem února ve sportovní hale ZŠ 
Frýdek-Místek Škola TaeKwon-
Do ITF, která působí ve městě a 
v okolí již přes 15 let.

„V jednotlivých číslech vystoupilo 
nejen 12 držitelů černých pásků, ale 
také mladé žákyně a starší junior-
ky i seniorky. I když akci tentokrát 
nenavštívilo tolik diváků jako před 
třemi lety, snad kvůli jarních prázd-
nin, které tento den končily, akce 
byla velice důstojnou oslavou naše-
ho výročí,“ hodnotil Miroslav Sýkora. 

Zpestřením akce se staly hudeb-
ní vstupy Martina Ševčíka, který s 
kytarou předváděl, čím si vysloužil 
postup mezi nejlepší pětku Česko 
hledá Superstar. Další tři vystoupe-
ní zařídil Radek Von Goldman se 
svým Elvis Presley show. Zaujalo 
také Duo Aisha s orientálními tanci. 
Že taekwondisté nad svou prezen-
tací přemýšlejí a neomezují se jen 
na ryze sportovní aspekty, před-
vedli ve scénce o přepadení banky, 
která přinesla hromadnou bitku, do 
níž se zapojil nažehlený úředník i 
uklízečka se smetákem.  (pp)

EXOTICKÉ UMĚNÍ: I ve sportovní formě lze cítit mýtické duchovno, které taekwondo provází. Foto: Petr Pavelka

Na 26. dubna se připravuje 
i ve Frýdku-Místku, podobně 
jako ve zhruba sedmi desít-
kách dalších měst, veřejná 
sbírka Sluníčkový den pro 
opuštěné děti, který je dílem 
Nadačního fondu Rozum a 
Cit, jenž deset let pomáhá 
vytvářet pro opuštěné děti 
jiný než „dětský domov“. 

„V dětských domovech a 
ústavech sociální péče vyrůstá 
kolem dvaceti tisíc opuštěných 

Sluníčkový den pro opuštěné dětiSluníčkový den pro opuštěné děti
dětí. V České republice se tak 
jedná v průměru o jedno dítě 
ze sta. Aby mělo více dětí šanci 
vyrůstat v rodině, v přirozeném 
prostředí obklopeném láskou a 
porozuměním, připravil Nadační 
fond Rozum a Cit již sedmý ročník 
této akce. Studenti budou nabízet 
keramické sluníčko nebo sluníčko 
magnetku. Pokud si ho koupíte, 
váš příspěvek bude podporou 
pro další pěstounské rodiny, a tak 
naději pro další děti bez domo-

va,“ přiblížila Lenka Šimáková, 
zástupkyně fondu, který přispívá 
na zakoupení zdravotnických, 
rehabilitačních a výukových 
pomůcek pro zdravotně postižené 
děti, vybavení dětských pokojíč-
ků, rekonstrukce bezbariérových 
prostor, přestavbu nebo rozšíření 
obydlí, která zabezpečí vhodný 
prostor pro děti v náhradní rodině. 
Přispívá rovněž na terapeutické 
pobyty pro děti a vzdělávací semi-
náře pro rodiče pěstouny.  (pp)

1. 7. - 10. 7. 2007 (10 dnů) 
ŠACHOVÝ TÁBOR

Program: Tábor pro malé šachisty. 
Turnaje, deskové hry, sport, turistika
Místo: Chata Unigeo, Horní Beč-
va (zděná budova)
Věk: 6 - 13 let
Cena: 3 200,- Kč
Přihlášky a informace: Antonín Sur-
ma, telefon: 558 637 670, 737 421 
058, e-mail: a.surma@chessfm.cz

9. 7. - 20. 7. 2007 (12 dnů) 
LABORATOŘ X

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ DDM NA LÉTO 2007

PŘERÁŽENÍ DESEK: Jedna z regulérních disciplín. Foto: Petr Pavelka

RADEK VON GOLDMAN: Elvis stále žije.
Foto: Petr Pavelka

MARTIN ŠEVČÍK: Bojovník z Česko hledá Superstar.
Foto: Petr Pavelka

EXHIBICE KULTURISTIKY: Pře-
hlídka svalů.   Foto: Petr Pavelka

Program: Tábor pro zvídavé 
kluky a holky, plný tajemství a 
nečekaných odhalení. Celotábo-
rová hra, výlety (ZOO Olomouc, 
jeskyně apod.), diskotéka, kar-
neval, táborové kino, koupání.
Místo: RS Třemešek, Oskava (u 
Šumperka) – (dřevěné chatky 
pro 4 osoby, vlastní spacák a 
polštářek), bazén v areálu RS.
Věk: od 8 do 16 let
Cena: 3 800,- Kč
Přihlášky a informace: Patrik 

Siegelstein, telefon: 558 434 
154, 732 646 125, e-mail: siegel-
stein.patrik@ddmfm.cz 
Informační schůzka: 12. 6. 2007 
v DDM v 17:00 hodin

11. 7. - 18. 7. 2007 (8 dnů) 
LEONARDOVA PEČEŤ 

– Výtvarný tábor
Program: Různé grafické techniky, 
malba portrétu, batikování, malba na 
sklo i sochařství. Výlety, sport i pro-
jížďka na koních, vyzkoušíte místní 
trampolíny, zatančíte si na diskotéce 

a čeká vás program Pekařská sobo-
ta ve Valašském muzeu v přírodě.
Místo: RS Orbita, Rožnov pod 
Radhoštěm (zděná budova), 
bazén v areálu RS
Věk: od 7 let
Cena: 2 800,- Kč
Přihlášky a informace: Ivana Soš-
ková, telefon: 558 434 154, 731 
167 010, e-mail: kaluz@ddmfm.cz
Informační schůzka: 21. 6. 2007 
v DDM v 16:00 hodin

14. 7. - 22. 7. 2006 (9 dnů) 
ELDORADO ANEB O KORU-
NU STAROVĚKÉHO ŘECKA

Program: Soutěže, hry, olympij-
ské hry, antické divadlo, výlety, 
pro zájemce aerobik, tanec.
Místo: Turistická základna DDM 
Orlová, Krásná (Morávka) – zdě-
ná budova a stany
Věk: 8 - 16 let
Cena: 2 800,- Kč
Přihlášky a informace: Marie Cid-
líková, telefon: 558 434 154, 736 
150 088, e-mail: info@ddmfm.cz
Informační schůzka: 18. 6. 2007 
v DDM v 17:00 hodin

4. 8. - 11. 8. 2007 (8 dnů) 

NA KŘÍDLECH KONDORA
Program: Celotáborová hra, hle-
dání pokladu Inků, výlety (zámek 
a ruční papírna Velké Losiny, 
termální koupaliště Velké Losi-
ny), diskotéka, soutěže.
Místo: Penzion Zálesí (Rejhotice, 
Kouty nad Desnou) - zděná budova
Věk: od 7 let
Cena: 2 800,- Kč
Přihlášky a informace: Ivana Soš-
ková, telefon: 558 434 154, 731 
167 010, e-mail: kaluz@ddmfm.cz
Informační schůzka: 20. 6. 2007 
v DDM v 16:00 hodin
11. 8. - 20. 8. 2007 (10 dnů) 
LOVCI ZVÍŘAT ANEB HRY 

BEZ HRANIC
Program: Dobrodružné hry, výle-
ty a soutěže nedají nudě šanci
Místo: Penzion Zálesí (Rejhotice, 
Kouty nad Desnou) - zděná budova
Věk: od 7 let
Cena: 3 200,- Kč
Přihlášky a informace: Marie Cid-
líková, telefon: 558 434 154, 736 
150 088, e-mail: info@ddmfm.cz
Informační schůzka: 19. 6. 2007 
v DDM v 17:00 hodin
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Připravujeme: 
Taneční kurzy pro mládež-začátečníci - podzim 2007
Taneční kurzy budou probíhat jednou týdně v prostorách 

Národního domu od září do prosince, a to: středa 17.00 a 19.30 
hodin, čtvrtek 17.00 hodin a neděle 16.00 a 18.30 hodin. Přihláš-
ky přijímáme od dubna. Informace na tel. čísle 558 432 011.

Moderní tanec
pro aktivní ženy

Výuka latinskoamerických tanců, 
Salsy, Merenge, Samby, Swingu aj.

Kurz bude probíhat v úterý od 
18:00 do 19:30 hodin. Kurzovné 
na 10 lekcí činí 700 Kč. 

Zahájení: úterý 27. 3. v 18:00 
hodin. Platba kurzu v den zahá-
jení hodinu před začátkem 

Orientální břišní tance
Výuka tance pro ženy bez roz-

dílu věku i hmotnosti. Přispívá ke 
zpevnění a tvarování těla, napra-
vuje jeho špatné držení, působí 
proti stresu, napětí atd. Kurzovné 
na 10 lekcí: začátečníci 700 Kč, 
mírně pokročilí a pokročilí 650 Kč. 

Zahájení: pondělí 16. 4. a úterý 
10. 4. v Národním domě. Platba 
kurzu 6. 4. v Nové scéně Vlast od 
13:30 do 17:00 hodin, kde si záro-
veň vyberete hodinu a termín. 
Orientální břišní tance pro děti

KURZOVNÍ ČINNOST NÁRODNÍHO DOMU
(ZAHÁJENÍ DUBEN 2007)

Výuka orientálního tance pro 
dívky od 9 do 14 let. Kurz bude 
probíhat v úterý od 15:00 do16:00 
v Národním domě (vchod z ul. 
Palackého). Kurzovné na 10 lek-
cí činí 400 Kč. 

Zahájení: úterý 10. 4. v 15:00 
hodin. Platba kurzu 6. 4. v Nové 
scéně Vlast od 13:30 do 17:00 h. 

Hip Hop
Pro ty, kteří se chtějí bavit tan-

cem a naučit se skvělé taneční 
vazby. Pro děti od 6 let. Kurzov-
né na 10 lekcí činí 400 Kč. 

Zahájení: čtvrtek 12. 4. – začá-
tečníci v 15:30 hodin, pokročilí v 
16:30 hodin 

Přihlášky do kurzů obdržíte 
v recepci Národního domu a 
odevzdejte nejpozději den před 
zahájením. Informace ke kur-
zům na tel. č. 775 222 709 p. 
K. Kubalová, e-mail: katerina.
kubalova@kulturafm.cz

27. ročník soutěže neprofesionální 
filmové tvorby BESKYDSKÝ JEŠTĚR
v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku 7.-8. 9. 2007. 

Soutěž je určena všem amatérům z České republiky i ze zahraničí. 
Technické podmínky:

Do předvýběru budou přijaty filmy na kazetách S-VHS, VHS, DVD a Mini 
DV, které nepřekročí délku 20 min. Každý film musí být na samostatné 

kazetě a se samostatnou přihláškou. V případě nosiče DVD bude film na 
samostatném nosiči bez spouštěcích menu a jiných bonusů.

Soutěž není určena pro filmy komerční, školní a absolventské. Snímky 
zaslané do soutěže musí odpovídat zásadám pro technické vybavení 
neprofesionálních videoprogramů. Pořadatel má právo zhotovit kopii 

soutěžního filmu pro potřeby soutěžní projekce a archivace.
Výběr a hodnocení:

Snímky, které projdou předvýběrem, bude hodnotit odborná porota 
a nejlepším filmům udělí Hlavní cenu Beskydský Ještěr,1.-3. cenu, tři 
čestná uznání a Cenu města Frýdku-Místku. Každý přijatý soutěžní 

snímek obdrží účastnický list. Přijetí filmů bude sděleno do 25. 8. 2007. 
Ekonomické zajištění:

Každý autor uhradí poplatek ve výši 100 Kč (startovné) 
193919370/2400 (var. symbol ve tvaru rodného čísla plátce) a 

kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce nebo obnos vložte 
do kazety s filmem. V případě neuhrazení účastnického poplatku 

nebude film přijat do předvýběru.
Autorům filmů přijatých do soutěže se hradí ubytování.

Uzávěrka soutěže:
Soutěžní snímky je nutno zaslat s vyplněnou přihláškou nejpoz-
ději do 20. 8. 2007 na adresu: Národní dům – Beskydský Ještěr, 

Palackého 134, 738 02 Frýdek-Místek
Na videokazetě i na obalu musí být uveden název filmu, délka, 

způsob ozvučení, jméno a adresa autora.

Distribuce zemního plynu 
zahrnuje soubor činností, kte-
ré distributor zemního plynu  
provádí v souladu s platnou 
legislativou pro zajištění bez-
pečné dodávky zemního ply-
nu konečným zákazníkům. 

V prvé řadě jsou to preventiv-
ní činnosti zajišťované ve stano-
vených lhůtách, jejichž rozsah 
je  přesně definován zejména 
v technických normách a tech-
nických pravidlech. Především  
se jedná o pravidelné inspekční 
činnosti, ke kterým patří kontrola 
trasy plynovodů a přípojek, kon-
trola ochranných pásem, kont-
rola těsnosti, kontrola umístění 
vizuálních značek, orientačních 
sloupků a identifikačních tabulek 

Bezpečnost při distribuci zemního plynu
či provozní revize.

Mezi významné preventivní 
činnosti zajišťované z hlediska 
bezpečnosti patří také tzv. odo-
rizace zemního plynu. Odorizací 
nazýváme přidávání chemické 
látky (odorantu) do zemního 
plynu v předepsaném množství 
a rozsahu. Odorant je nejedova-
tá organická sloučenina, která 
již v malém množství dodává 
zemnímu plynu charakteristický, 
nezaměnitelný zápach, a tím ho 
„odhaluje“ a identifikuje v okolní 
atmosféře (ve vzduchu). Tento 
zápach má za cíl vyvolat obran-
nou reakci a donutit tak osoby 
opustit „zamořený“ prostor. 

Drtivá většina úniků, které se 
v rámci výjezdů pohotovostní a 

poruchové služby Severomorav-
ské plynárenské, a.s., (telefonní 
číslo 1239) řeší, se týkají hláše-
ných úniků s koncentrací výraz-
ně pod spodní mezí výbušnosti.

Z „plynárenského“ hlediska 
je ale každý únik považován za 
potenciální nebezpečí, protože v 
sobě zpravidla skrývá technic-
ký problém a tedy odchylku od 
bezpečného provozu zařízení 
všech plynárenských kategorií. 
Občané by proto neměli váhat s 
nahlášením někdy i jen podezře-
ní na možný únik zemního plynu 
na poruchovou linku Severomo-
ravské plynárenské, a.s. tel. č. 
1239 a přenechat jeho řešení 
specialistům z distribuční spo-
lečnosti. 

Setkání s občany Zelinkovic a Lysůvek
Setkání s občany Zelinkovic a Lysůvek se uskuteční v pátek 13. 

dubna v 17 hodin v Minimotorestu „U Fojtíků“. Na dotazy bude 

odpovídat náměstek primátorky Michal Pobucký, zástupci jednot-

livých odborů a také zástupce technických služeb TS a.s. 
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Eduard Mocek, člen frýdec-
ko-místeckého klubu filmo-
vých amatérů, znovu získal 
ocenění za svůj produkt. Ten-
tokrát zvítězil a získal Hlavní 
cenu za komplexní filmové 
vidění, věnovanou Ars Cinema 
Berlín, na 40. ročníku prestižní 
soutěže neprofesionálního fil-
mu Střekovská kamera, která 
se konala koncem února.

Oceněný snímek nese název 
Sága pobeskydských aviatiků 
aneb z Bahna do oblak. Zjevně 
zde zafungovalo spojení nadšen-
ce s nadšenci, protože frýdecko-
-místečtí filmoví amatéři jsou stej-
ně zapálení jako místní letci. Dílo 
vzniklo ze spolupráce s Pobes-
kydským aviatickým klubem, jehož 

Filmař Eduard Mocek 
získal další ocenění

činnost Eduard Mocek sledoval 
celý rok. Dostal se přitom opako-
vaně i do vzduchu, takže jeho filmu 
nechyběl ani „nadhled“ zobrazující 
krásu pobeskydské krajiny. Zazně-
la v něm také slova pamětníků a 
zavzpomínat si mohl i samotný 
autor, který v mládí modelařil. 

Eduard Mocek uspěl mezi 
osmi desítkami soutěžních filmů 
a jeho vítěznou ságu budete 
moci vidět na webových strán-
kách Beskydského informační-
ho centra a samozřejmě také 
na podzimní filmové přehlídce 
Beskydský ještěr, kterou místní 
filmaři pořádají. Ti měli počátkem 
měsíce další důvod k oslavě, pro-
tože jejich dlouholetý člen Vilém 
Vlk oslavil osmdesátku.  (pp)

„Česko hledá písničku“ je 
název soutěže, v níž boduje 
za Frýdek-Místek Hanka Kop-
řivová s písničkou „Zůstaň 
tu“. Dlouholetá členka skupi-
ny Downbelow postoupila ze 
semifinále z prvního místa a 
svým hlasem až do 19. března 
(do 20 hodin) můžete pomo-
ci k jejímu dalšímu úspěchu. 
Hlas Hance pošlete tak, že 
na číslo 9000606 pošlete 
SMS, která vás přijde na šest 
korun, ve tvaru CHP 11.

Sedmadvacetiletá Hana Kop-
řivová z Frýdku-Místku není žád-
ným muzikantským nováčkem. Už 
před lety se nesmazatelně zapsala 
do paměti příznivců místní formace 
Downbelow, kde zpívala po boku 
svého bratra Davida. Vloni se pus-
tila na sólovou dráhu, což byl, zdá 
se, dobrý tah. Zpěvačka totiž, jak 
se záhy ukazuje, žánrově zaplňuje 
velikou mezeru na zdejší hudební 
scéně. Svědčí o tom i úspěch v 
prvních dvou kolech soutěže Čes-
ko hledá písničku, kde jí poklonu 
vysekla i Ester Kočičková. Soutěž 
vznikla jako alternativa k různým 
interpretačním soutěžím v čele se 

Podpořte Hanu Kopřivovou v soutěži!
„SuperStar“.

Projekt, který má za úkol pod-
pořit autorskou písničkovou tvor-
bu, vymyslelo a rozjelo několik 
písničkářů, herců, básníků a 
hudebníků spolu s agenturou 
Liver Music. Najdeme pod ním 
podpisy takových jmen, jako je 
Ivan Hlas, Jiří Dědeček, Ivan 
Prokop nebo Vladimír Vlasák.

Soutěž probíhá ve třech 
kolech. V prvním, na základě 
zaslaných nahrávek, vybrala 
odborná porota soutěžící pro 

jednotlivé koncertní večery v 
pražském divadle Gong ve 
Vysočanech. V druhém rozho-
dují návštěvníci těchto večerů o 
tom, které tři písničky postoupí 
do kola třetího. Další tři písně 
vybírá porota. A právě tady Han-
ka maximálně zabodovala a jed-
noznačně si porotu získala. Nyní 
ještě zbývá poslední, třetí kolo, 
kde se hlasuje o výsledném pořa-
dí. Právě o tom rozhodnou náv-
štěvníci internetových stránek
www.ceskohledapisnicku.cz. 

Galerie Pod Svícnem vystavuje od 10. března fotografie Martiny 
Šedové. Další představitelka mladé generace výtvarníků je student-
kou fakulty výtvarných umění VUT, ateliér figurativního sochařství, a v 
tomto výtvarném prostoru se již představila na Salonu Barva. 

Zrcadlení Šedové na Pavlači

SpolečnostSpolečnost Distep vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografiivyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii

Společnost Distep, která 
zajišťuje a rozvíjí ekologické 
dálkové vytápění ve Frýdku-
-Místku, vyhlašuje veřejnou 
soutěž o nejlepší fotografii 
na téma „Teplo jak má být…“. 
Vybrané snímky budou využi-
ty pro reklamní a propagační 
účely společnosti Distep.

Zadání soutěže v sobě zahrnuje 
obrovské množství témat. Zájemci 
mohou soutěž obeslat snímky z 
přírody, ze sportu nebo techniky. 
Fotografie však mohou také zob-
razovat vřelost mezilidských vzta-
hů nebo i komponované zátiší s 
jakýmkoliv zdrojem tepla. 

Jak je vidět, fantazii se meze 
nekladou. Jediným omezením tak 
zůstávají organizační záležitosti. 
Soutěže se mohou zúčastnit všich-

ni amatérští fotografové s 
bydlištěm na území města 

Frýdek-Místek. Soutěžící mo-
hou přihlásit do soutěže jeden, 
maximálně však pět kusů svých 
vlastních fotografií o minimálních 
rozměrech 15x20 centimetrů v 
lesklém provedení na fotopapíru. 
Fotografie musí být opatřeny zeza-
du označením (název fotografie, 
jméno a příjmení autora, datum 
narození, adresa a kontaktní tele-
fon, u dětí kontakt na zákonného 
zástupce). Do soutěže nebudou 
přijímány fotografie v digitální for-
mě. Ze soutěže jsou vyloučeni 
profesionální fotografové.

Soutěžní snímky musí být ode-
vzdány do 31. 8. 2007. Fotogra-
fie lze zaslat ve zpevněné obálce 
poštou na adresu: DISTEP a.s., 
Oddělení marketingu, Ostrav-
ská 961, 738 01 Frýdek-Místek. 
Obálku označte „Fotosoutěž“. 

Fotografie lze doručit také osob-
ně na recepci společnosti v pra-
covní dny od 8 do 15 hodin, ve 
středu do 17 hodin.

Věk soutěžících není omezen. 
Soutěžit se bude ve dvou kate-
goriích: „Děti do patnácti let“ a 
„Ostatní“. Ceny za tři nejlepší foto-
grafie v kategorii „Děti do 15 let“ 
jsou digitální fotoaparáty v hodno-
tě 7 000, 5 000 a 4 000 korun. Na 
tři vítěze kategorii „Ostatní“ čekají 
finanční poukázky v hodnotě
10 000, 7 500 a 5 000 korun.

Předáním fotografií bere autor 
na vědomí, že společnost Distep 
je oprávněna do autorského díla 
zasahovat, dílo měnit a jinak jej 

užívat v souladu s autorským 
zákonem č. 121/2000 Sb.

Autor zároveň přihlášením do 
soutěže převádí dílo na vyhlašo-
vatele včetně práva bezplatného 
poskytnutí originálu za účelem 
prezentace společnosti 
Distep.

O vítězi rozhodne 
odborná komise, které 
bude předsedat Ing. Eva 
Richtrová – primátorka 
Statutárního města Frý-
dek-Místek. Výsledky 
soutěže budou oznámeny 
v místním tisku, na webo-
vých stránkách Distepu a 
v Občasníku společnosti. 

Nejlepší fotografie budou uveřej-
něny v podzimním čísle Občas-
níku, na webových stránkách, na 
výstavce v prostorách společnosti 
Distep, případně budou použity ve 
firemním kalendáři.

Festival amatérského divadla
Ve dnech 11. - 13. května 2007,
v divadle Sokolík ve Frýdku-Místku

Čerstvě na prkýnku 
Festival amatérské divadelní tvorby

Orientační program:
- 6-9 amatérských divadelních souborů
- Diskuze o představeních s odborníky. 
- 4 kapely na večer: Nekuř toho tygra, 

Limbo a další 
Pokyny: Pavel Želeník
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Poliklinika-Místek s. r. o.
nabízí

organizacím volné 
prostory pro konání 

přednášek, školení apod. 
Po-čt, dopoledne od 7 
do 10 hod., odpoledne 

13-17 hod. Cena/hod/50 
Kč, max. 35 osob.  
Tel.:558 900 388

Osteoporóza 
je onemocnění, které je charakterizováno nejen pato-

logickým úbytkem kostního minerálu a organické kostní 
matrix, ale i změnou kostní architektury. V důsledku těch-
to změn dochází ke zlomeninám kostí. V současnosti v 
České republice trpí projevy osteoporózy kolem 1 200 
000 lidí. Ať už se jedná o osteoporózu primární-postme-
nopauzální a senilní ve vztahu k věku, nebo sekundární 
osteoporózu, která vzniká působením vícerých příčin, je 
vhodné včas onemocnění diagnostikovat.

K vyšetření kostního minerálu se nejčastěji užívá 
denzitometrické metody. Poliklinika-Místek s.r.o nabí-
zí možnost denzitometrie na RDG oddělení. Vyšetření 
může doporučit lékař, ale lidé s příznaky osteoporózy 
se mohou sami telefonicky objednat na čísle 558 900 
243 a zaplatit vyšetření hotově, cena je 600,- Kč.

Ženy, myslete na své zdraví
Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem 

žen, výskyt nádorového onemocnění stoupá s 
věkem. Přestože ve srovnání s jinými druhy nádoru 
je dobře diagnostikován, mnohé ženy přicházejí k 

odborníkovi pozdě. Kde je chyba, jestliže ministerstvo 
zdravotnictví nabízí ženám rizikových skupin zdarma 

vyšetření prsů každé dva roky? V meziobdobí se 
může žena objednat sama jako samoplátce. 

Je také chybou myslet si, že jedno vyšetření v 
průběhu více let stačí. Není tomu tak vzhledem 
ke změnám, ke kterým ve tkáních prsů dochází. 
Samo vyšetření není náročné a netrvá dlouho. 

Rozhodně stojí za jistotu, že je žena v pořádku.
Myslete na své zdraví a informujte se na pracovišti 

RDG na poliklinice ve Frýdku-Místku, kde se současně 
můžete objednat na mamografické vyšetření.

Tel. 558 900 243

Pro inzerci 
volejte

603249743 Výuka angličtiny pro začátečníky a 

mírně pokročilé s využitím nejnověj-

ší multimediální výpočetní techniky.

ANGLIČT INAANGLIČT INA

Cena:
950,- Kč / 12 lekcí

Výuka v malých skupinkách!!! Doučování pro žáky ZŠ.

VOLEJTE: +420 603 118 304
daniela.bystricanova@centrum.cz
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Je slunný podzimní den – 3. 
říjen 1955. Svátečně oblečené 
děti vcházejí do nové školní 
budovy. Očekávání, zvědavé 
plamínky v očích. Jak se nám 
bude v nové škole líbit? Začí-
ná se psát historie první ško-
ly postavené na území města 
po roce 1945.

Připomeňme si některé úda-
je: Při zahájení vyučování v 
roce 1955 nastoupilo do 20 tříd 
celkem 670 žáků, ve školním 
roce 1965/66 měla škola 32 
tříd a navštěvovalo ji 972 žáků, 
pro srovnání ve školním roce 
2000/2001 byla zahájena výuka 
v 25 třídách s celkem 583 žáky.

Zpočátku měla škola vybave-
né jen učebny, na kabinety, tělo-
cvičnu, školní dílny přišla řada až 
později. Při stavbě školy a dalších 
jejích úpravách výrazně pomáhal 
podnik Válcovny plechu, který 
též převzal patronát nad novou 
školou. Pomáhali však i rodiče 
a žáci. Vedení školy dostalo pod 
správu ještě dvě třídy v budově 
na Nové Osadě, ty sloužily žá-
kům již od roku 1945.

Léta plynula, mnoho cílevě-
domé práce bylo vykonáno. Žáci 
vyrůstali, odcházeli ze školy, ale 
za nějaký čas se do stejných 
školních lavic vracely jejich děti. 
Podobně i řada učitelů prožila 
svá školní léta na „Pětce“. A tak 
generace rodičů, žáků i učitelů 
spojuje pocit sounáležitosti se 
životem školy, pocit návaznosti 
na léty utvořené tradice – tradice 
vzájemné tolerance a tvůrčí spo-
lupráce mezi rodinou a školou.

Po roce 1975 se naše 5. ZŠ, 
která měla jako jediná městská 
škola velké pozemky a klidné 
prostředí, ocitla v jednom vel-
kém staveništi. Z jedné strany se 
začalo stavět sídliště K Hájku, z 

Pětka je první škola ve městě vystavěná po válce
druhé se připravovala výstav-
ba nové školy – 9. ZŠ. Bylo to 
pro školu a děti velice obtížné 
období. Hluk, výkopové práce 
v bezprostřední blízkosti školy, 
velké nebezpečí úrazů a ztížené 
vyučovací podmínky.

Po dokončení sídliště nastal 
velký příliv nových žáků, takže 
jsme dlouhé roky (až do roku 
1986) směnovali. Směnové vyu-
čování postihovalo 6-8 tříd prvního 
stupně. V září 1980 byl zahájen 
provoz na 9. ZŠ a my jsme této 
škole předali celkem 203 žáků, 6 
tříd 1. stupně i s vyučujícími uči-
teli. Trochu se nám ulevilo, ale 
dětí stále přibývalo. Po dokončení 
další školy – 10. ZŠ – jsme i tam 
předali dalších 99 dětí.

V tomto hektickém období 
jsme zápasili s nedostatkem pro-
storů, tříd, kabinetů. Brigádnicky, 
za pomocí rodičů, jsme staveb-
ními úpravami získali nové kabi-
nety a prostory ve vestibulu. Při 
25. výročí školy jsme celou školu 
vybavili novým nábytkem, pro-
vedli řadu oprav a modernizací.

Po dokončení výstavby 9. ZŠ 
začaly další starosti s úpravami 
venkovních prostor, zničených 
výstavbou. Vybojovali jsme oplo-
cení před školou a iniciativou 
rodičů, učitelů i správních zaměst-
nanců jsme tyto prostory upravili 
a osázeli keři a květinami, které 
školu zdobí až do dnešních dnů.

Zvlášť je třeba připomenout i 
mimoškolní činnost našich dětí. 
Darem jsme z našeho patronát-
ního závodu Válcoven plechu 
dostali 30 stanů s podsadami, a 
tak nám bylo umožněno vyvíjet 
bohatou prázdninovou činnost. 
V roce 1982 jsme získali prázd-
nou malotřídní školu na Krásné. 
VP nám připravily plán rekon-
strukce a opět za jejich pomoci, 

za obětavé práce dobrovolných 
brigádníků, byla provedena 
generální přestavba této školy 
tak, aby vyhovovala zájmové 
činnosti dětí. V praxi to zna-
menalo, že děti spolu se svými 
vedoucími zde trávili víkendy, 
přes prázdniny se pořádaly letní 
tábory a v zimě lyžařské kurzy. 
Pro městské děti a děti ze sídliš-
tě to byla ohromná výhoda. 

Pro nedostatek prostorů pro 
zájmovou činnost jsme také 
dlouhé roky usilovali o přístavbu 
nového pavilonu. Tu jsme mohli 
uskutečnit až v roce 1986, kdy 
jsme v akci Z za velké pomoci 
Válcoven plechu, rodičů a výbo-
ru SRPŠ pavilon pro zájmovou 
a mimoškolní činnost dostavi-
li a vybavili. Hodnota díla na 
tehdejší dobu byla 1 100 000 
Kč. Brigádnicky a zdarma bylo 

5. ZŠ: Pěkná „historická“ budova pomáhá škole vytvořit příjemnou atmosféru.   Foto: Petr Pavelka

odpracováno 6 000 hodin. Tak 
škola získala 265 m2 nových 
ploch. Celoškolní výbor byl za 
tuto akci i dlouholetou aktivitu a 
zájem o školu oceněn celostát-
ním vyznamenáním, pedagogic-
ký sbor byl oceněn medailí J. A. 
Komenského.

Přes všechny potíže, které 
jsme museli překonat, jsme se 
trvale snažili o kvalitní a dobrou 
práci ve vyučování a měli jsme 
celou řadu výborných učitelů, 
kteří se přičinili o dobré jméno 
školy, nejen mezi rodiči, ale i 
mezi veřejností, a jejichž práce 
byla oceněna řadou vyzname-
nání. Zdejší učitelé dali základy 
k tomu, aby z celé řady žáků 
vyrostli výborní sportovci, umělci, 
lékaři, inženýři, učitelé a další.

Škola měla velkou výhodu ve 
spolupráci s patronátním závo-
dem Válcoven plechu, měla 
štěstí, že našla obětavé a nad-
šené rodiče, kteří se školou spo-
lupracovali a nezištně pomáhali, 
kde se dalo.

„Čas se nedá zastavit. V roce 
2005 jsme slavili padesátileté 

výročí školy. Uplynulo mnoho 
let, během půlstoletí prošla 
škola mnoha změnami. Vstou-
pí-li dnes návštěvník do budovy 
školy, vítá ho moderní škola s 
pěkným příjemným prostředím 
a bohatou květinovou výzdobou. 
Při pozorném pohledu se všude 
setká s výsledky práce našich 
žáků a učitelů.

Naše škola, to není jen 
každodenní zvonění, hemžení 
po chodbách, či soustředěné 
studium, je to také přátelství, 
setkávání a životní příběhy 
malých i velkých, které přetr-
vávají v paměti každého z nás. 
Za padesátiletým působením 
školy se skrývá mnoho nároč-
né práce, snahy a úsilí desítek 
správních zaměstnanců, stovek 
učitelů a tisíců žáků. Těm patří 
poděkování, ti vytvářejí největší 
hodnoty, budují pověst školy. 
Přejme jí tedy, aby i nadále 
dobře plnila svůj úkol výchovy a 
vzdělávání naší mladé nastupu-
jící generace,“ uzavírá historické 
ohlédnutí současný ředitel školy 
Milan Krasula.

SPOJOVACÍ KRČEK: Soužití 5. a 9. ZŠ.  Foto: Petr Pavelka

VNITŘNÍ PROSTOR: Zpestřením výuky může být i hodina pod širým nebem.   Foto: Petr Pavelka
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 15,66 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 
(II.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)

5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 31,34 m2 (III.NP)
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

+ WC 1,9 m2 směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 45,24 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

Místek, parkoviště u kina P. Bez-
ruče: 20. 3. - 22. 3.
Místek, parkoviště u krytého bazénu:
27. 3. - 29. 3.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek 
od 10:00 do 18:00 h.
(dle harmonogramu).

Upozorňujeme všechny obča-
ny, kteří mají podanou žádost o 
přidělení bytu u Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, na nutnost 
jejího obnovení do 31. 3. 2007. 
Toto lze provést pouze písem-
nou formou (formuláře jsou k 
dispozici na informacích v budo-
vě magistrátu, na ul. Radniční 
1148, příp. na internetových 

Žádosti o byt
stránkách statutárního města). 
Pokud tak žadatel neučiní, jeho 
žádost bude z evidence vyřa-
zena. Zároveň upozorňujeme 
na podmínku pro další vedení 
žádosti o byt, kterou je zaplacení 
veškerých dluhů, které statutární 
město Frýdek-Místek eviduje na 
jméno žadatele o byt, a to v ter-
mínu do 31. 3. 2007. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu tenisový areál

nacházející se v sadech B. Smetany, k.ú. Místek
- budovu čp. 2236 nacházející se na pozemku p.č. 3487/2 a budovu 
bez čp./če. na pozemku p.č. 3489 a pozemky p.č. 3787/2 zast. plo-
cha a nádvoří o výměře 309 m2, p.č. 3489 zast. plocha a nádvoří o 
výměře 60 m2, p.č. 3487/3 ost. plocha – sportoviště a rekreační plo-
cha o výměře 2808 m2 a p.č. 3490 ostatní plocha – neplodná půda o 
výměře 4544 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek .
Žádost o pronájem musí obsahovat:
- nabízenou výší nájmu za celý areál včetně budov 
- podnikatelský záměr týkající se využití celého areálu, jeho 
úprav včetně uvažovaných investic 
- reference 
Žádost (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pronájem teni-
sový areál“) zašlete na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148, a to do 15. 4. 2007 10.00.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová

Druh práce: stavební technik – pří-
prava a realizace investic 
Místo výkonu práce: Magistrát města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148
Platová třída: 9
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou 
(předpokládaný nástup: 04/2007)
Požadované předpoklady:
1. středoškolské vzdělání stavebního 
směru; vysokoškolské vzdělání a osvěd-
čení o odborné způsobilosti výhodou
2. obecné předpoklady pro vznik 
pracovního poměru úředníka dle § 
4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků, 
v platném znění 
3. občanská bezúhonnost, doložená 
výpisem z evidence rejstříku trestů ne 
starším než 3 měsíce
Pokud zájemce nebude mít k dispozici 
výpis z evidence rejstříku trestů v termí-
nu do 19. března 2007, postačí k tomu-
to datu předložit písemnou žádost o 
poskytnutí tohoto dokumentu. Originál 
dokumentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.
4. minimálně základní znalosti násle-
dujících zákonů (v platném znění)
• 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
• 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
• 513/1991 Sb. obchodní zákoník
• 40/1964 Sb. občanský zákoník
• 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon)
• 320/2001 Sb. o finanční kontrole 

ve veřejné správě
a předpoklad rychlé orientace v 
dalších souvisejících zákonech a 
předpisech
5. práce s PC (Word, Outlook, práce s 
Internetem), řidičský průkaz skupiny B
6. praxe v oblasti veřejných zaká-
zek výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit mj. tyto 
doklady:
• životopis, s uvedením údajů o dosa-
vadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání
V přihlášce uveďte i číslo telefonu 
nebo e-mailovou adresu, abychom 
vás mohli aktuálně informovat o přes-
ném datu a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 19. března 2007 na 
adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
investiční odbor
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na 
místo zaměstnance přípravy a realizace investic

na investičním odboru Magistrátu města Frýdek-Místek

Komise kulturní a pro 
výchovu a vzdělávání pracující 
při Radě města Frýdek-Místek 
vyhlašuje mimořádný výběro-
vý dotační program z Fondu 
výchovy a vzdělávání statu-
tárního města Frýdek-Místek. 
Obsahem dotačního programu 
je podpora jednorázové akce 
pro děti města Frýdku-Místku 
ve věku do 15 let v průběhu 
letních prázdnin v roce 2007.

Podkladem pro zařazení do 
výběrového dotačního programu 
je standardní žádost o dotaci z 
fondu výchovy a vzdělávání na 
jednorázovou akci a příloha for-
mou projektu obsahující násle-
dující položky: obsah a cíl akce, 
popis cílové skupiny, kterým je 
projekt určen (věk, počet apod.), 
časový harmonogram, podrobný 

Prázdninový dotační program
položkový rozpočet akce. 

Akce se může konat: 
- formou jednodenní nebo 

vícedenní akce, případně může 
být rozložená do více etap

- na území města, tak i mimo 
město (pouze v ČR)

- jak pro veřejnost, tak pro 
členy žádající organizace.

Při hodnocení se bude brát 
zřetel na nápaditost akce, přínos 
akce pro děti a zpracování pro-
jektu. Minimální výše požadované 
dotace je 100.000 Kč. Maximál-
ní výše požadované dotace je 
150.000 Kč. Dotaci je možné 
použít pouze na náklady v sou-
ladu se statutem fondu výchovy 
a vzdělávání. Dotaci nelze použít 
na akci pro dospělé, mzdy, vyba-
vení nesouvisející s přímou prací 
s dětmi a mládeží, investice a 

podnikatelské záměry. Žádost do 
vyhlášeného dotačního programu 
mohou podat organizace působící 
ve Frýdku-Místku v oblasti zájmo-
vých, volnočasových a výchovně 
vzdělávacích aktivit v souladu se 
statutem fondu výchovy a vzdě-
lávání (dotace není určena pro 
organizace působící v oblasti tělo-
výchovy a sportu).

Uzávěrka dotačního progra-
mu je 2. 4. 2007 (do dotačního 
programu budou přijaty pouze 
žádosti doručené do termínu 
uzávěrky Magistrátu města Frýd-
ku-Místku). Bližší informace je 
možné získat na odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek, nebo na tel. čísle 558 
609 202 (Ing. Jitka Kališová).

Splatnost místního poplatku 
ze psů a místního poplatku za 
komunální odpad na I. pololetí 
2007 je do konce března. 

Poplatky je možno hradit: 
- převodem z účtu
- poštovní poukázkou pro-

střednictvím České pošty s.p. (s 
manipulačním poplatkem)

- na pobočkách Komerční 
banky a.s. na ulici  Nádražní 
1087 a Radniční 1148 (bez 
manipulačního poplatku)

Rovněž je možno místní poplat-
ky uhradit v hotovosti přímo u 

Poplatky splatné koncem března
správců místních poplatků (odděle-
ní místních daní a poplatků finanč-
ního odboru magistrátu města 
FM), což je nadstandardní službou 
Statutárního města Frýdku-Místku, 
a to v úřední hodiny: Po, St 8.00-
17.00 h., Čt 8.00-15.00 h.

Vzhledem k tomu, že u správ-
ců místních poplatků se vyřizují i 
jiné úkony, než jsou hotovostní 
platby (např. vyřizování osvo-
bození, určování zástupců, při-
hlašování – odhlašování psa) je 
nutno počítat s možností delší 
čekací doby.

07.03. Bearded kolie (fena) 
Pekařská 
04.03. Labradorský retrívr (pes) 
Dr.M.Tyrše 
01.03. Kříženec jezevčíka (pes) 
Frýdlantská 
01.03. Kříženec štěně (pes) 
Slezská 
26.02. Zlatý retrívr (pes)
Na Aleji 
19.02. Kříženec (pes) Střelniční 
18.02. NO (pes) Slezská 
16.02. Kříženec menší (pes)  
15.02. Kříženec (pes)
Frýdlantská 
14.02. Kříženec (pes) Pionýrů 
13.02. Labradorský retrívr (pes) 
Elišky Krásnohorské 
08.02. Kříženec menší (pes)  
08.02. Kříženec (pes)
 Čs.armády 

městská policie

www.veseleto.cz
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Odbor životního prostředí a 
zemědělství, stejně jako loni, bude 
organizovat svoz komunálního 
odpadu od rekreačních objektů. 
Od dubna do října letošního roku 
bude ve městě Frýdku-Místku a v 
jeho místních částech realizován 
svoz komunálního odpadu od 
rekreačních objektů pomocí pytlů, 
popelnic nebo velkoobjemových 
kontejnerů. Způsob svozu odpadu 
je stanoven na základě místních 
podmínek, tzn. možnosti dojezdu, 
hustotě rekreačních objektů a pro-
storových možnostech.

Harmonogram svozu odpadu v 
jednotlivých lokalitách je následující: 

Kontejnery budou přistaveny 
vždy v pátek a odvezeny násle-
dující pondělí. Svoz bude probíhat 
v intervalu co 14 dnů. Velkoobje-
mové kontejnery budou přistavo-
vány a odváženy ze stanovených 
sběrných míst v těchto dnech:

Přistavení: 13.4., 27.4., 11.5., 
25.5., 8.6., 22.6., 13.7., 27.7., 10.8., 
24.8., 7.9., 21.9., 5.10. a 19.10.

Stažení: 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 
11.6., 25.6., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 
10.9. 24.9., 8.10. a 22.10.

Jedná se o tyto lokality:
- kontejnery bikram: 

Zahrádkářská osada Hliník
Zahrádkářská osada Polní (Olešná)
Zahrádkářská osada Nová Osada

- kontejnery 1 100 litrů 
(svoz bude prováděn dvakrát 
týdně dle schváleného harmo-
nogramu pro svoz směsného 
komunálního odpadu): 
Zahrádkářská osada U vodárny 
(ul. Bruzovská)
Zahrádkářská osada Valcíř I., II., 
III. a IV.

Pytle budou odváženy ze stanove-

Odvoz komunálního odpadu od rekreačních objektů
ných sběrných míst v těchto dnech:

Den svozu: 30.4., 7.5., 21.5., 
4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 
27.8., 10.9., 24.9., 8.10. a 22.10.

Odvezeny budou pouze zavá-
zané plastové pytle s logem Frý-
decké skládky, a. s. 

Pytle obdržíte na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, finančním 
odboru (sídlo ve Frýdku), ul. Rad-
niční 1148, č. dveří 108, 109 nebo 

na Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru životního prostředí a země-
dělství (sídlo v Místku), ul. Palacké-
ho 115, č. dveří 423. Svozová místa 
budou předem označena cedulí s 
termíny odvozu odpadu. Odložení 
jakéhokoliv jiného odpadu (mimo 
zavázaných plastových pytlů) bude 
považováno za odkládání odpadu 
mimo vyhrazené místo nebo za 
neoprávněné založení skládky!

FRÝDEK
Bruzovská pod zahrádkářskou 
osadou “U vodárny”
Horní za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny u křižovatky (poblíž č. 
p. 1823)
K Lesu za nemocnicí
Nové Dvory - Hlíny u lípy
Nové Dvory - Podhůří U Morávky I.
Nové Dvory - Podhůří U Morávky II.
Nové Dvory - Vršavec č. p. 3261
Nové Dvory - Vršavec naproti č. 
p. 2759 a 2760
Panské Nové Dvory naproti č. 
p. 2460
Panské Nové Dvory vedle auto-
bazaru
Pod Zámečkem 
Pod Řehánkem
MÍSTEK
17. listopadu u Hypernovy
Bahno - Příkopy nad cihelnou
Bahno - Příkopy u zahrádek 
poblíž kapličky
Bahno - Příkopy u slepičárny
Bahno - Příkopy naproti č. p. 
1180 (za Slezanem)
Družstevní zahrádkářská osada 
“Družstevní”
K Olešné u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325
Kvapilova od ul. Luční směrem 

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ
– SVOZOVÁ MÍSTA

k Olešné
U Ostravice za domem č. p. 1480
CHLEBOVICE
Ke Kotlině zahrádkářská osada
Ke Kotlině u č. p. 118
Ke Kůtám u č. p. 214
Pod Kabáticí u č. e. 21
Pod Kabáticí u č. e. 26
Vodičná u č. p. 12
LÍSKOVEC
Lískovec mezi domy č. p. 123 a 128
Lískovec zahrádkářská osada 
“Šajárka”
Lískovec zahrádkářská osada 
“Za lesem”
LYSŮVKY
Lysůvky Na dolinách
SKALICE
Kamenec hlavní brána zahrádkářů
Kamenec vedle č. e. 120
Kamenec vedle č. e. 158
Kamenec vedle č. e. 72
Kamenec vedle č. p. 180
Skalice Na Baštici
Skalice Pod Strážnicí, za zastáv-
kou autobusu
Skalice u vrby, vedle stanoviště 
nádob na separovaný sběr
Skalice vrchy pod obchodem (u 
chatek)
ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72

Druh práce: stavební technik
Místo výkonu práce:
Magistrát města Frýdku-Místku,
Radniční 1148
Platová třída: 9
Doba výkonu práce:
na dobu neurčitou
Požadované předpoklady:
1. minimálně středoškolské 

vzdělání, a to střední průmyslová 
škola stavební, nebo vysokoškol-
ské vzdělání – stavební fakulta

2. obecné předpoklady dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků

3. občanská bezúhonnost 
doložena výpisem z evidence rejst-
říku trestů ne starším než 3 měsíce

Pokud zájemce nebude mít 
k dispozici výpis z evidence 
rejstříku trestů v termínu do 21. 
března 2007, postačí k tomuto 
datu předložit písemnou žádost 
o poskytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude doda-
tečně předložen při samotném 
výběrovém řízení.

4. znalost 
• zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a jeho 
prováděcích vyhlášek

• zákona č. 500/2004 Sb., 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje 
výběrové řízení na místo stavebního technika 

stavebního úřadu Magistrátu města Frýdku-Místku
správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů

• zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

• práce s PC (Word, Outlook, 
práce s Internetem)

5. řidičský průkaz skupiny B
6. osvědčení o odborné způ-

sobilosti výhodou
Náležitosti přihlášky:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:

• ověřenou kopii dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání 

• životopis s uvedením údajů o 
dosavadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 21. března 
2007 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

stavební úřad
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

Harmonogram svozu objemného odpadu
ve městě Frýdku-Místku, tzv. jarní úklid

HARMONOGRAM SVOZU
Datum přistavení: Místo přistavení
2. 4. a 16. 4. Panské Nové Dvory – u pana Kalety a u has. zbrojni-
ce, ul. K Hájku – u obchodu a u č. p. 2958, ul. Bruzovská – u vodárny, 
ul. Kollárova – u pečovatelských domů, ul. Fibichova – poblíž gymná-
zia, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805
3. 4. a 17. 4. ul. K Lesu – naproti kříže, ul. Vršavec – u lesa, ul. Máneso-
va-Žižkova – u pivnice, ul. Beethovenova – na parkovišti, ul. Myslbekova 
– u rozvodny, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný odpad
4. 4. a 18. 4. ul. Slezská – na parkovišti, ul. Černá cesta – u obchodu, 
ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP, Lískovec – za výrobnou krůtích 
výrobků, ul. J Hakena – u večerky „Maják“, ul. Tolstého – u telefonní budky
5. 4. a 19. 4. ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284, ul. Nad Mostárnou 
– u lávky, ul. J. Skupy – za kulturním domem, ul. Cihelní – u gymná-
zia a SOŠ (dříve 10. ZŠ), ul. Klicperova – u popelnic, ul. Slunečná 
– naproti č. p. 290
10. 4. a 24. 4. ul. Hálkova-Březinova – u výměníku, ul. ČSA – u č. p. 
1935 (na parkovišti), ul. Anenská – poblíž č. p. 632,  ul. Zd. Štěpánka 
– za restaurantem

Statutární město Frýdek-Mís-
tek, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolu-
práci s Frýdeckou skládkou, a. 
s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýd-
ku-Místku, harmonogram svozu 
objemného odpadu v roce 2007, 
tzv. jarní úklid, a to formou přista-
vení velkoobjemových kontejne-
rů. V letošním roce na jaře budou 
velkoobjemové kontejnery přista-
veny na 50 svozových místech, 
jak je uvedeno v harmonogramu. 

Přistaveny budou vždy dopo-
ledne uvedeného dne, nejpozději 
do 11. hod., a vyvezeny budou 
následující den opět dopoledne, 
nejpozději do 11. hod. Upozorňu-
jeme, že odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Jakékoliv 
odkládání odpadu mimo kontej-
ner bude považováno za odklá-
dání odpadu mimo vyhrazené 
místo dle ust. § 47 odst. 1 písm. 

h) zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, s možností udělení 
pokuty až do výše 50 000,- Kč. V 
době konání svozu bude Městská 
policie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat na 

místě ty, kteří se dopustí přestup-
ku proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontejner. 

Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního pro-
středí a zemědělství, tel. 558 609 
489 nebo přímo na Frýdeckou 
skládku, a. s., tel. 558 623 546.

Jarní úklid technických služeb 
Chodníky - 19. až 20. 3. - 8. p. pluku, pěší zóna

 - 21. až 22. 3. - Hlavní, Janáčkova

 - 22. až 23. 3. - Ostravská, Frýdlantská, Revoluční, T. G. M.

 - 27. 3. - Bruzovská

 - 27. až 28. 3. - 17. listopadu, Opletala

 - 28. až 29. 3. - Slezská, Staroměstská

 - 29. až 30. 3. - Beskydská, Frýdlantská

 - 30. 3.  - Lískovecká, Puškinova
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje nyní 
na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících 
tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železá-
řství a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin 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 zám-
ku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními obra-
zy slezské šlechty, zámecké interiéry 
instalované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-
bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek 

Sobota 17. března 2007 v 15.00 hodin 
– Kino Petra Bezruče

DÁDA HITPARÁDA
V pořadu nechybí spousta písniček, 

soutěže o hodnotné ceny. S Dádou se na 
scéně objeví kamarádi z Kouzelné školky 
kosáci Oskar a Klára a žížala Jůlie.

Vstupné: 150 Kč

Neděle 18. března 2007 v 15.00 hodin
Umělecká agentura Ag-Art
TELETABIES
Veselé kouzlení a hledání pohádkových 

bytostí a hlavně čtyř kamarádů z televize.
Vstupné: 40 Kč
Středa 21. března 2007 v 19.00 hodin
Těšínské divadlo
PLÁŇKA
Předplatitelská skupina FMC
Čtvrtek 22. března 2007 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich
Dany Laurentová
DRAHOUŠKOVÉ
Komedie pro pět herců, která se velice 

vtipnou formou zabývá otázkou fungování 
rodiny v 21. století. 

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David 
Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout

Režie: Petr Novotný
Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 a 300 Kč
Neděle 25. března 2007 v 15.00 hodin
Karlovarské hudební divadlo Kapsa
O SNĚHURCE
Činoherní, pohádkový muzikálek, který 

potěší celou rodinu. 
„Řekni zrcadlo, kdo je nejkrásnější?“
Vstupné: 40 Kč
Středa 28. března 2007 v 19.00 hodin
Divadelní společnost Háta
Marc Camoletti
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY MILÁČKU!
Manželé, kteří spolu žijí již řádku let a 

pomalu jim hrozí nuda, se rozhodnou, že 
si zpestří život nevěrou. 
Hrají: Ivana Andrlová, Vladislav Beneš/Marcel 
Vašinka, Milena Dvorská/Ludmila Molínová…

Režie: Vladislav Beneš
Předplatitelská skupina A
Vstupné: 350 a 300 Kč
Čtvrtek 29. března 2007 v 19.00 hodin
MICHAL PROKOP – zpěv, kytara, fou-

kací harmonika 

& LUBOŠ ANDRŠT – kytary 
& JAN HRUBÝ – housle
Muž mnoha zájmů a profesí, v hudeb-

ní oblasti znám především jako zpěvák, 
pohybující se přibližně v trojúhelníku žán-
rů rock-soul-blues.

Vstupné: 180 a 150 Kč
Pátek 30. března 2007 v 19.00 hodin
Divadlo Ungelt
Jeffrey Hatcher
PICASSO 
Paříž roku 1941. Picasso je vyslýchán 

slečnou Fischerovou.
Hrají: Vilma Cibulková a Milan Kňažko
Režie: Jiří Svoboda
Předplatitelská skupina C
Vstupné: 350 a 300 Kč

FILMOVÝ KLUB
19. 3. v 19.00 h.

ČÍNSKÁ MINIPŘEHLÍDKA: Nikdo nes-
mí chybět

Hřejivý příběh o neústupnosti a vytr-
valosti, odehrávající se v současnosti na 
čínském venkově.

20. 3. v 19.00 h.
ČÍNSKÁ MINIPŘEHLÍDKA: Šanghajské sny

Příběh první lásky devatenáctileté 
dívky odehrávající se na pozadí čínských 
reforem v polovině 60. let.

26. 3. v 19.00 h.
SVĚTLA V SOUMRAKU
Film kultovního finského režiséra Aki 

Kaurismäkiho je posledním dílem volné 
trilogie o obyčejných lidech, kteří navzdo-
ry neutěšeným podmínkám stále věří ve 
své sny o lepší budoucnosti.

27. 3. v 19.00 h. 
KUPŘEDU LEVÁ, KUPŘEDU PRAVÁ
Film o mladých lidech, kteří se aktivně 

hlásí k levicovému a pravicovému politic-
kému smýšlení.

BIJÁSEK
Pátek 16.3. v 10.00 h.
KYTICE POHÁDEK II. 

Konzerva, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, 
Cvrček a basa, Krtek a zelená hvězda.

38 min./20,- Kč
Pátek 16.3. ve 13.30 h.
V TOM DOMĚ STRAŠÍ!
Animovaná strašidelná komedie. 

Tři teenageři zjišťují, že dům v jejich soused-
ství je obrovské žijící a dýchající monstrum.

91 min./35,- Kč
Výstavy:

1. - 31. 3 . 2007 - Nová scéna Vlast
13. 3. - 31. 5. 2007 - chodby Národního domu
PODPISY HERCŮ - výstava Viléma Vlka 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - Fotoklub Čes-
ký Těšín

14. - 15. 3. v 19.00 h.
KVASKA
F. Tomsa a L. Vondráčková v hudeb-

ním filmu Mirjam a Daniela Landových o 
kriminálníkovi, hledajícím vysněnou lásku 
během vzniku divadelního muzikálu.

16. - 18. 3. v 19.00 h.
PO HLAVĚ… DO PRDELE

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 
Navštívení 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, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

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

Výstavy:
NAŠI DROBNÍ SAVCI
Fotografie Miloše Anděry doplněné expo-

náty ze sbírek Muzea Beskyd F-M. RNDr. 
Miloš Anděra, Csc. je dlouholetým kuráto-
rem sbírky savců a v letech 1987-2002 byl i 
vedoucím zoologického oddělení Národního 
muzea v Praze. Zabývá se především zoo-
geografií a ekologií drobných savců – hmy-
zožravců, netopýrů a hlodavců.

Potrvá do 18. března 2007.
PETRA HŘEBAČKOVÁ
Sklo, keramika, porcelán 
Autorka je absolventkou Střední prů-

myslové školy keramické v Bechyni, Insti-
tutu výtvarné kultury při Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoké ško-
ly umělecko-průmyslové v Praze. Petra 
Hřebačková pracuje s novými výtvarnými 
nápady a kombinací materiálu. 

(1. 2.-25. 3.)
CHUŤ ČAJE = CHUŤ ZENU 
Čajová tématika a exotická kultura, 

která se kolem čaje vytvořila, poslední 
dobou zajímá čím dál tím více lidí. Výsta-
va fotografa a publicisty Zdeňka Thomy 
vás zavede do japonských zahrad, kterou 
projdeme se zastávkami až k čajovému 
domku, kde nás čekají spíše duchovní 
zážitky, než kulinářské. Ve spolupráci s 
Dobrou čajovnou ve Frýdku-Místku. 

(8. 2.-1. 4. 2007)
PROGRAMY, KONCERTY

Pátek 16. března 18.30 - 23 h. - frýdecký zámek
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámeckými pro-

story při světle svíček.
Začátek prodeje vstupenek ve středu 

14. 3. v 8 hodin v pokladně zámku.
Připravujeme:

Neděle 1. dubna 9 - 16 h. - frýdecký zámek 
VELIKONOČNÍ JARMARK

S prodejem lidových a uměleckých předmětů
- ukázka řemesel
- velikonoční program
- projížďka na koních
- domácí speciality a pamlsky
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 22. března 17 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici
TEN DĚLÁ TO A TEN ZASE TOHLE
Zámecká videotéka věnovaná tra-

dičním řemeslům a činnostem – kováři 
a podkováři, zámečníci, zvonaři, cihláři, 
hrnčíři, provazníci, cihláři, kachláři, mlyná-
ři, pekaři, řezníci a další. V rámci projekce 

Provokativní komedie určená nejen pří-
znivcům černého humoru. 

Nový film Marcela Bystroně.
21. - 22. 3. v 19.00 h.
MOJE SUPERBEJVALKA
Umma Thurman jako žena - superhr-

dinka, ovládaná iracionální touhou pomstít 
se muži, který ji opustil.

23. - 25. 3. v 17.30 h.
MALÁ MISS SUNSHINE
Nekonvenční americká rodinná kome-

die o složité cestě za dětskou miss.
28. - 29. 3. v 19.00 h.
KRVAVÝ DIAMANT
90. léta 20. století. Pašerák a prostý 

rybář se kvůli vzácnému diamantu proplé-
tají peklem válkou sužované Sierry Leone.

30. 3. - 1. 4. v 16.30 h.
V TOM DOMĚ STRAŠÍ!
Animovaná strašidelná komedie. Tři tee-

nageři zjišťují, že dům v jejich sousedství je 
obrovské žijící a dýchající monstrum.

30. 3. - 1. 4. v 19.00 h.
MY DVA A KŘEN
Do nového domku čerstvých novo-

manželů se nastěhuje mladý muž. Zprvu 
přátelský, později otravný a nevyhnatelný 
svědek pana ženicha.
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Rudolf Sikora
Sám proti sebe v GLD

GALERIE POD SVÍCNEM

Beskydský magazín
TV Prima, středy od 16:20

Stanice mladých turistů

GALERIE LIBREX
Josef Horák - fotografie

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

10. 3. – 14. 4.
Martina Šedová: fotografie 

soutěžní kvízy – neznámé nástroje, které 
dříve používali řemeslníci.

Čtvrtek 29. března 17 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici 

STAROJIČÍNSKÝ HRAD – FAKTA, 
MÝTY A POVĚSTI

Pravěké nálezy, založení středově-
kého hradu, nález hückeswagenovské 
dlaždice, proměny hradu a jeho okolí od 
středověku do současnosti. Dobová vyob-
razení a rekonstrukce. Volné pokračování 
přednášek z let 2003 a 2005. Doplněno 
videosnímkem a dataprojekcí.

Sobota 31. března 8 hodin
sraz na křižovatce Ostravské a Opleta-

lovy ul. v Mistku (u výškových budov)
POJĎTE S NÁMI Z MÍSTKU DO PASKOVA

Koloredovský park, pole Na drahách, 
polními cestami mezi Sviadnovem a Žab-
ní (ozimé polní plevele), fa. Abex (výroba 
substrátů), dále přes Žabeň do Paskova 
(procházka zámeckým parkem), Řepiště 
– Zapadlisko (zaniklé středověké opevně-
ní). Nazpět vlakem z Paskova.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

Pro děti
- vstupné 30,- Kč

Sobota 17. a 24. března v 15 hodin
Josef Kainar
Zlatovláska

klasická činoherní pohádka
hraje DS Čtyřlístek

Sobota 31. března v 15 hodin
Alfréd Radok – Míla Tesařová – Leo Skuplík

Podivné příhody pana Pimpipána
premiéra pohádkového muzikálku

hraje DUO Frýdek-Místek – Junior studio
Pro mládež a dospělé

Sobota 17. března v 18 hodin
ING Kolektiv

The Best Of ING
aneb

Intelektuálně Nevyvážená Galasuperšou
výběr z toho nejlepšího

účinkuje DS Čtyřlístek – ING Kolektiv
vstupné 60,- Kč

Půjčování kostýmů v březnu:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,
Novodvorská 667

tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

21. březen Poznej svá práva – prožitko-
vý program spojený s diskusí 
28. březen Letem světem po kontinen-
tech – Hurá do Asie

15. 3. čtvrtek FMCITY THUERSDAY 
PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK 
ZA 5,- KČ
16. 3. pátek PIO SQUAD – HIP-HOP 
FACTORY LIVE
EX JIŽNÍ PIONÝŘI + DJs:LOWA, G-
MONEY, ČESKI, KIKA A GUESTS + SOU-
TĚŽE, DÁRKY, EXHIBICE, PROJEKCE…
17. 3. sobota BREAKING No. 5
DJs BREAKBEAT (20-22 h): SMARIO 
(MKTbros.org), MACUMBA (OV)
DJs REGGEA/JUNGLE (22-24 h): KNOM (Luxor)
DJs DRUM & BASS (24-04 h): HOLDER 
(Redrum), SMARIO (MKTbros.org), PIC-
KFICK (Cyberfire.cz)
19. 3. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
20. 3. úterý ALTERNATIV MUSIC 
– VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE - 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
22. 3. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU 
STARTOVNÉ 20,- KČ
23. 3. pátek VYPSANÁ FIXA + PRO-

HRÁLA V KARTÁCH
KONCERT DVOU SKVĚLÝCH KAPEL, 
CO DODAT?
24. 3. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJ GRINDER A VEČER PLNÝ TVRDÉ 
MUZIKY
26. 3. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
27. 3. úterý ALTERNATIV MUSIC 
– VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE - 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
29. 3. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK 
ZA 5,- KČ
30. 3. pátek WHIZZ MC BATTLE
VEČER MCku… MC Dany/germany, MC 
Tweety Twizta/cyberfire, MC Was /btb, 
MC Corehard/mktbros, Sonny MC/Ostra-
va, Killa/wenkowsoundsystem/, Cannon 
Foundry/wenkowsoundsystem/, Doox/
wenkowsoundsystem/ and residents djs... 
31. 3. sobota ROCK FACTORY LIVE
SHOW MODERÁTORA NIKOLAJE Z 
RADIA HELAX
PŘIPRAVUJEME: MASTA KILLA (WU-
TANG CLAN)

21. 3. Výtvarná dílna – Vítání jara
SMTu od 16 h. Jaro přivítáme prací, 

uděláme si výzdobu do pokoje, přáníčka
Cena: 20,- Kč.
Informace: Pavla Kozáková
Na Stanici mladých turistů vzniká nový 

kroužek Papírový modelář.
Děti mohou přijít každé úterý od 17 h.
Bližší informace o připravovaných 

akcích získáte přímo na SMTu, tel. 558 
435 067 nebo 558 647 594.

Klub maminek BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

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

16. 3. Setí obilíčka
Zahájíme přípravu velikonočních deko-

rací. Misku nebo květináč si přineste s 
sebou, hlínu a semínka máme u nás.
20. 3. Den otevřených dveří + Oslava 15. 
výročí vzniku mateřských center v ČR

Oslavíme osmé narozeniny Broučků. Při 
této příležitosti nebudeme vybírat vstupné 
a teplé nápoje budou zdarma. Přivítáme 
všechny „skalní“ příznivce Broučků i nové 
návštěvnice a jejich děti. Bude se tu tanco-
vat, cvičit, zpívat, malovat a uvidíme také 
pohádku. Těšíme se na Vás!

17. března (sobota) Koncert pro Tibet. 
Čtyři kapely zahrajou pro okupovanou 
zem bez nároku na honorář. Skupina 
DVA, FOLK3MAIL, Létající Rabín (finalis-
ta soutěže Colours Talents) a Majerovky 
Brzdové tabulky. Klub Stolárna, 17:00
21. března (středa) přednáška Annie 
Fornarder ze Švédska,která se dlouhá léta 
zabývá jógou a meditacemi, jezdívá do 
Indie a po Evropě mívá přednášky 18:00 v 
Modrém salónku v knihovně.
22. března (čtvrtek) VLASTA MAREK - bud-
dhista, muzikoterapeut, nezávislý publicista 
o hudbě, o společnosti v přednášce zvané 
Duchovní a léčebné aspekty (i tibetské) hud-
by. Víceúčelový sál Dobré čajovny, 19:00 
(Více informací na www.dobracajovnafm.cz)

DOBRÁ ČAJOVNA

FESTIVAL PRO TIBET 2007
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

DDM FM, Pionýrů 752,
Národních mučedníků 591,

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

17. 3. DOPO-
LEDNE PRO 
DOVEDNÉ RUCE 
+ BAZÉN
Program: Připra-
víme se na jaro. 
Vytvoříme si jarní 
dekoraci za okno. 
Sílu nám dodá 

vitamínový nápoj a Velikonoce si připome-
neme ozdobným přáním. Cena: 45,- Kč
Informace: Olga Sošková, telefon: 558 434 
154, 732 646 127, e-mail: estetika@ddmfm.cz
Místo a čas:  DDM FM, 9:00 – 13:00 hodin
17. 3. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin
25. 3. MORANA
Program: Přijďte se rozloučit s letošní zi-
mou. Vyrobíme společně Mařenu a jejím 
vhozením do řeky Ostravice ukončíme 
vládu zimy v našem městě. Odměnou 
nám bude jarní puding. Cena: 25,- Kč
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon: 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
kaluz@ddmfm.cz. Místo a čas:  DDM FM, 
9:00 – 12:00 hodin
31. 3. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin
2. – 4. 4. HODY, HODY, DOPROVODY

Program: Přivítejte Velikonoce veselou 
a pestrou jarní výzdobou, velikonočními 
vajíčky a jinými výrobky, které si můžete 
zhotovit v naší velikonoční dílně. Výroba 
předmětů trvá cca 2 hodiny. Zveme jed-
notlivce, rodiče s dětmi, družiny, školy.

Cena: 22,- Kč. Informace: Olga Soš-
ková, telefon: 558 434 154, 732 646 127, 
e-mail: estetika@ddmfm.cz

Místo a čas:  DDM FM, Pondělí – stře-
da, 8:30 – 12:30 a 13:30 – 16:00 hodin
5. 4. HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA

Program: Vycházka do jarní přírody se 
zábavným soutěživým programem na veliko-
noční téma, koupání v relaxačním centru Kotel-
na ve Frýdlantu nad Ostravicí. V případě nepří-
znivého počasí je připraven náhradní program 
v DDM a koupání v krytém bazénu v Místku.

Cena: 120,- Kč (doprava, stravování, 
vstupné, pojištění, materiál)

Místo a čas: Sraz před DDM v Místku v 
9:00 hodin. Návrat: V 16 hodin, opět před 
budovu DDM v Místku. 

Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: telovychova@ddmfm.cz
ŠACHY
23. 3. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:00 hodin

www.veseleto.cz

Galerie Langův dům
ve Frýdku-Místku
vás srdečně zve

na zahájení výstavy
KATARÍNA SZANYI

HUDEČKOVÁ
LOOK AT / INTO / THROUGH

MALBA A KRESBA
Vernisáž v pátek 16. března

v 18:00 hodin
Tvorbu uvede

spisovatel Jan Balabán
Hudební produkce

Jakub Adamec
a Pavel Pernický

Výstava potrvá do 27. dubna
Galerii podporuje statutární 

město Frýdek-Místek
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Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362, tisk Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, 709 70 Ostrava-Mariánské hory
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 15. března 2007. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

Výuka angličtiny pro začátečníky a 

mírně pokročilé s využitím nejnověj-

ší multimediální výpočetní techniky.

ANGLIČT INAANGLIČT INA

Cena:
950,- Kč / 12 lekcí

Výuka v malých skupinkách!!! Doučování pro žáky ZŠ.

VOLEJTE: +420 603 118 304
daniela.bystricanova@centrum.cz
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