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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
chtěla bych dnes veřejně poděkovat stráž-

níkům Městské policie Frýdek-Místek p. Dani-
elu Machovi, p. Lukáši Kubánkovi, p. Zdeňko-
vi Pelikánovi a p. Vladimíru Šmiřákovi.

Dne 4. března letošního roku tito strážníci 
vykonávali službu jako členové pěší hlídky 
a motohlídky. Podařilo se jim pod mostem 
na Revoluční ulici zadržet dva ještě nezletilé mladíky, kteří se „bavili“ 
naprosto nepochopitelným způsobem – tahali betonové kvádry na 
železniční trať. Tři kusy kvádrů již byly položeny na kolejích. Byly tak 
ohroženy životy cestujících, jedoucích vlakem od Ostravy do Frýdku-
-Místku. Těžko domyslet následky po případném vykolejení vlaku, ke 
kterému mohlo dojít najetím na položené betonové kvádry. Strážníci 
městské policie následně mladíky předali hlídce Policie ČR.

Moje poděkování patří také strážníkům p. Aleši Ondruchovi a p. 
Janu Verlíkovi, kteří se v minulých dnech aktivně podíleli na pátrací 
akci po hledaných osobách, kterou řídila kriminální policie PČR.

Tyto dva příklady uvádím proto, že práci strážníků městské policie 
někdy neumíme docenit a vidíme třeba jen to „botičkování“ vozidel. 

Eva Richtrová

Frýdek-Místek je jedním z 
mála měst, které si pravidelně 
připomínají historicky tragický 
březen roku 1939. Má k tomu 
pádný důvod navíc. Hrdinský 
odpor vojáků v Czajankových 
kasárnách, kteří se jako jediní v 
republice postavili otevřeně na 
odpor německým okupantům.

V pátek 14. března se u památ-
níku v blízkosti ulice pojmenované 
právě po hrdinském 8. pěším plu-
ku setkali ti, kterým leží na srdci, 
aby hrdinský odkaz vojáků neza-
padl v tempu doby.  Náměstek 
primátorky Petr Cvik připomenul 
politickou situaci v roce 1938, 
důsledky Mnichovské dohody 
a tehdejší Československo s 
pověstí ostrůvku demokracie ve 
střední Evropě. „V úterý 14. břez-
na 1939 pochmurné počasí jako 
by upozorňovalo, že čas právě 
odpočítává poslední hodiny okleš-
těné Česko-Slovenské republiky. 
Hitler se chystal v Berlíně důraz-
ně doporučit prezidentu Emilu 
Háchovi podepsat souhlas s 
vytvořením Protektorátu Čechy a 
Morava. Německá armáda zača-
la obsazovat Ostravsko. Příjezd 
příslušníků wermachtu a polního 
četnictva také do tehdejšího Míst-
ku překvapil nic netušící obyvatel-
stvo stejně jako vojína na stráži 
před bránou někdejší Czajánkovy 
textilní továrny, kde byla kasárna 
3. praporu 8. pěšího pluku slez-

Město si připomenulo hrdinský čin vojáků

PIETNÍ AKT: Za město přišli uctít památku hrdinů radní Ivan Vrba a 
náměstek primátorky Petr Cvik.   Foto: Petr Pavelka

ského. Zastupující velitel kasáren 
Karel Pavlík dal pokyn k obraně. 
Hrdinný odpor vojáků zůstal ojedi-
nělý a je navždy zaspán do dějin 
německé okupace Čech a Mora-
vy,“ přiblížil historické skutečnosti 
Petr Cvik. 

Zúčastnění si vyslechli hymnu 
a vzdali hold především kapitánu 
Pavlíkovi, kterému neohroženou 
obranu kasáren Němci nezapo-
menuli. Aby taky ano, když inci-
dent pro Němce znamenal až 18 
mrtvých a řadu těžce zraněných. 
Kapitán Karel Pavlík byl popra-
ven v koncentračním táboře, jeho 
přítel z místeckých kasáren Karel 
Martinek rovněž prošel koncen-
tračním táborem, ale trpěl i po 
válce, kdy byl v 50. letech politic-
kým procesem odsouzen k trestu 

odnětí svobody v délce 15 let. 
Dnes už podobný postoj nehrozí, 
ale i nezájem a zapomnění na 
tyto hrdiny by vojáky z místeckých 
kasáren bolely. I proto radnice 
spolu s bojovníky za svobodu dbá, 
aby se historická válečná data rok 
co rok připomínala. „Pohnutá his-
torie spjatá s pomníčkem, u něhož 
se každoročně scházíme, si naši 
pozornost zaslouží. Přál bych 
si, aby lidé míjeli s úctou každý 
takový památník, jenž připomíná 
odvahu těch, kteří obětovali často 
i to nejcennější, co měli. Svůj život 
neváhali položit za svobodu svou 
i za svobodu vlasti. Patří jim naše 
aspoň symbolické poděkování 
květinami,“ uzavřel svůj proslov 
před památníkem náměstek pri-
mátorky Petr Cvik.  (pp)

Nová scéna Vlast vytvořila 
důstojné kulisy slavnostní-
mu předání Cen Statutárního 
města Frýdek-Místek, kte-
rá byla letos udělena třem 
osobnostem. Z rukou primá-
torky Evy Richtrové a jejího 
náměstka Petra Cvika ji pře-
vzala malířka Eliška Servát-
ková, sportovec Libor Uher 
a manželka sochaře Viléma 
Kocycha Maria.

„Jsme dnes statutárním 
městem a poprvé tak můžeme 
předat Ceny Statutárního měs-
ta osobnostem, jejichž jméno je 
spojeno s Frýdkem-Místkem a 
kteří si to za svou činnost určitě 
zaslouží. Datum nebylo vybrá-
no náhodně. V tento den si 
připomínáme také odpor našich 
vojáků, kteří se jako jediní v roce 
1939 postavili na odpor němec-
kým okupantům,“ připomenula 

Ceny statutárního města předányCeny statutárního města předány
primátorka Eva Richtrová, která 
nejprve ocenila výtvarnici Elišku 
Servátkovou za její celoživotní 
dílo zasvěcené městu a Pobe-
skydí. Bodrá malířka městu při 
této příležitosti věnovala obraz 
a přidala několik postřehů ze 
svého bohatého života. Další se 
obecenstvo dozvědělo z milého 
medailonku, který výtvarnici 
dokonale představil jako bytost, 
která je symbolem životního 
elánu. Na svých obrazech 
zachycuje výjevy z běžného 
života, často vzpomínky z mládí 
a z cest. 

Neméně poutavý byl další 
filmový dokument, který na plát-
ně zobrazil strastiplnou cestu 
horolezce Libora Uhra na dru-
hou nejvyšší horu světa K2. Byl 
natolik autentický, že přítomným 
běhal mráz po zádech. Emotivní 
příběh sportovce z Frýdku-Míst-

PŘEDÁNÍ CENY: Jako první Cenu Statutárního města Frýdku-Místku obdržela výtvarnice Eliška Ser-
vátková.     Foto: Petr Pavelka
ku strhl a dojal každého. A další 
„drama“ se šťastným koncem 

se událo vzápětí. Když se po 
přehrání filmu rozsvítilo, primá-
torka Eva Richtrová tlumočila 
přítomným zprávu o dopravní 
nehodě, která se přihodila Libo-
rovi Uhrovi na cestě k předání 
cen. Ale to už byl Libor Uher 
v sále a mohl na pódiu převzít 
cenu i šek na 20 tisíc korun. 
Hořce to glosoval, že je použi-
je na opravu vozu. Situace jen 
dokumentovala sportovcovo 
krédo, již dříve v rozhovoru řekl, 
že horolezectví nepovažuje za 
přehnaně nebezpečné, protože 
člověku se může nehoda stát 
prakticky kdykoliv a kdekoliv. 
„Výkon Libora Uhra byl opravdu 
mimořádný. Můžeme být pyšní, 

že tak velký úspěch je spojován 
s naším městem,“ řekl náměs-
tek primátorky Petr Cvik. 

Poslední Cena Statutárního 
města Frýdek-Místek byla udě-
lena in memoriam za celoživotní 
přínos v oblasti výtvarné umění 
a architektura mistrovi Vilému 
Kocychovi, za kterého ji pře-
vzala manželka Maria. I o tomto 
umělci byl natočen zajímavý 
medailonek díky filmaři Eduar-
dovi Mockovi. Vilém Kocych je 
spojen s dnešní podobou znaku 
města a na mnoha místech ve 
Frýdku-Místku jsou vidět jeho 
práce. Večer založil důstojnou 
tradici, kterou hodlá radnice 
podržet i v dalších letech.  (pp)
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Rada města rozhodla o tom, 
že zastupitelům doporučí schvá-
lit členství statutárního města v 
asociaci Národní síť Zdravých 
měst ČR. Přidalo by se tak k 84 
subjektům, které již asociace, 
vzniklá v roce 1994, zastřešuje.

„Národní síť Zdravých měst ČR 
už funguje léta a má tedy zkuše-
nosti, které může Frýdek-Místek 
zúročit v současné době, kdy náš 
region poznamená činnost prů-
myslové zóny v Nošovicích. Při-
stoupením k projektu chceme dát 
najevo, že nám záleží na zdravém 
životním prostředí a životním stylu 
našich občanů a že zdraví obec-

Frýdek-Místek chce být mezi „zdravými městy“
ně vnímáme jako hodnotu, které 
se chceme i my na radnici ještě 
více věnovat,“ vysvětlil pohnutky 
radních náměstek primátorky 
Michal Pobucký, který je navržen 
jako politik, který bude tyto aktivity 
zaštiťovat. 

Projekt Zdravé město je mezi-
národní, probíhá pod patronací 
Organizace spojených národů a 
Světové zdravotní organizace, 
i za podpory Evropské unie, s 
cílem podporovat kvalitu veřej-
né správy na místní a regionální 
úrovni, zejména zaváděním mezi-
národně uznávaných standardů.

(Pokračování na str 3)

Rada města rozhodla o zříze-
ní oddělení sociálního poraden-
ství pro mládež odboru sociální 
péče Magistrátu města Frýdku-
-Místku. Pod něj jsou začleněni 
kurátoři pro mládež a nezletilé.  
Změna organizační struktury 
vychází z nárůstu počtu přípa-
dů trestné činnosti mládeže, 
kterou právě kurátoři řeší.

„S nezletilci páchajícími trest-
nou činnost je práce obtížná, 
vyžaduje odbornou zdatnost 
pracovníka zejména z oblasti 
dětské psychologie a také větší 
časový prostor k práci s kli-
enty. Počet případů natolik za 
poslední roky narostl, že není 
možné pracovat se všemi kli-
enty, o jejichž problematickém 
chování se kurátorky dozvědí, je 
prováděn výběr dle závažnosti 
jednotlivých případů,“ vysvětlil, 
proč se tato oblast sociální péče 
na magistrátu posiluje, radní 
Ivan Vrba. K ruce má statistiku 
městské policie, která předlo-
ni zaznamenala 166 případů 
dětí, jež se dostaly do střetu se 

Nové oddělení sociálního 
poradenství pro mládež

zákonem. Loni bylo obdobných 
případů už 265.

Oddělení sociálního pora-
denství pro mládež pracuje i s 
dětmi a mladistvými, na kterých 
je páchána trestná činnost. To 
se týká týraných a zanedba-
ných dětí či mravně narušené 
mládeže. Realizuje opatření na 
ochranu dětí, sleduje ústavní a 
ochrannou výchovu a věnuje se 
péči o děti vyžadující zvýšenou 
pozornost. „Na tomto odděle-
ní poskytujeme také sociálně 
výchovnou prevenci a pomoc 
formou odborného poradenství 
a terénní práce, věnujeme se 
problémovým skupinám a spolu-
pracujeme s mnoha institucemi,“ 
přiblížil radní Ivan Vrba. Magis-
trát například spolupracuje s 
úřady práce při zprostředkování 
zaměstnání pro mladistvé pro-
puštěné z ústavní nebo ochran-
né výchovy nebo z výkonu trestu 
odnětí svobody, spolupracuje s 
Policií České republiky, se ško-
lami, dětskými lékaři, psycholo-
gy a dalšími odborníky.  (pp)

Již posedmé se bude moci 
veřejnost podílet na tzv. Veli-
konoční sbírce ADRY, z jejíhož 
výnosu budou podpořeny mno-
hé projekty v zahraničí i u nás 
doma. Sbírka se uskuteční 18. a 
19. března a jejím názvem Pomá-
hat může každý se lidé z ADRY 
budou obracet na všechny, kteří 
chtějí pomoci dobré věci. 

To, s čím je ADRA nejčastěji 
spojována, jsou záplavy, země-
třesení, válečné konflikty, popřípa-
dě donedávna málo známé slovo 
tsunami. Když se někde něco 
děje, ADRA se snaží být u toho a 
pomáhat. Krátkodobě, ale i dlou-
hodobou, tzv. rozvojovou pomo-
cí. ADRA se touto pomocí stala 
známou a spolehlivou nevládní 
organizací, která navíc velice 
úzce dlouhá léta spolupracuje s 
frýdecko-místeckou radnicí.

ADRA jsou také dobrovolnická 
centra, ze kterých vychází stovky 
dobrovolníků do různých zaříze-
ní, aby pomáhali osamoceným 
a starým lidem nebo opuštěným 
dětem. Ne oblečením a jídlem, ale 
lidským zájmem a přátelstvím. Její 
pracovníci pomáhají také obětem 
domácího násilí a trestných činů 
nebo osobám v nepříznivé životní 
situaci, zabývají se i psychosociál-
ní pomocí směřující k zasaženým 
jakoukoli mimořádnou událostí. 
ADRA podporuje vzdělávání dětí, 
které díky pomoci českých lidí 
mohou chodit do školy. Její sto-
pu najdete v nemocnici v Keni, u 

Velikonoční sbírka ADRA
zemědělců v Mongolsku, nebo tře-
ba u invalidních vozíků v Srbsku.

„Už jen v tom, že žijeme v 
zemi, ve které můžeme podporo-
vat dobročinné projekty, je naše 
bohatství. V nedávné sbírce na 
pomoc obětem tsunami, která 
proběhla prostřednictvím dárcov-
ských SMS, jsme si všichni znovu 
ověřili, jak velké projekty mohou 
být realizovány díky malým 
darům,“ řekl Vítězslav Vurst z 
humanitární organizace ADRA. 

Také letos bude výtěžek sbírky 
rozdělen na tři díly. Třetina bude 
použita na projekty realizované v 
jednotlivých regionech ČR, třetina 
je určena na dlouhodobé zahra-
niční projekty a poslední část 
bude připravena pro okamžitou 
pomoc při mimořádných událos-
tech. Každý dárce, který podpoří 
uvedené projekty minimální část-
kou 30 Kč, obdrží praktický dárek. 
Částka třiceti korun není náhod-
ná. Je symbolem jednotlivých dnů 
v měsíci. „Chceme takto podpořit 
návyk pravidelného denního 
odkládání drobných prostředků 
na dobročinné účely. Mince den-
ně věnovaná pro dobrou věc, sta-
ne-li se návykem více lidí, může 
mít v konečném důsledku podobu 
velké pomoci. I oněch symbo-
lických třicet korun za měsíc je 
víc, než denní mzda v některých 
chudých částech světa,“ uzavřel 
Michal Čančík, vedoucí frýdec-
ko-místeckého Dobrovolnického 
centra ADRA.  (pp)

TIBETSKÁ VLAJKA: Na frýdecko-místecké radnici znovu po roce 
zavlála tibetská vlajka jako výraz podpory nezávislosti Tibetu, 
dodržování lidských práv i svobody slova.       Foto: Petr Pavelka

Zápis do mateřinek
Zápis dětí k předškolnímu 

vzdělávání v mateřských ško-
lách zřizovaných statutárním 
městem Frýdek-Místek pro 
celý následující školní rok (týká 
se tedy i dětí, které budou při-
jaty k předškolnímu vzdělávání 
v průběhu školního roku) pro-
běhne ve dnech 8. a 9. dubna 
(úterý a středa) v době od 8 
do 16 hodin. Bližší informace 
zveřejní ředitelé dotčených 
mateřských škol způsobem v 
místě obvyklým.

Svoz o Velikonocích
24. 3. na Velikonoční pon-

dělí nebude proveden svoz 
komunálního odpadu, náhradní 
svoz bude proveden dne 22. 3. 
Změna se týká svozu popelnic 
o objemu 110 l umístěných ve 
Frýdku-Místku a v místní části 
Chlebovice a kontejnerů o obje-
mu 1 100 l umístěných ve Frýd-
ku-Místku. Bližší informace lze 
získat na telefonním čísle 558 
623 546 (dispečer společnosti 
Frýdecká skládka, a. s.).

Uzavřená porodnice
Nemocnice ve Frýdku-Míst-

ku oznamuje, že od 17. břez-
na dojde k uzavření porodního 
sálu nemocnice z důvodu plá-
nované rekonstrukce. Před-
pokládaná délka uzavření 
porodního sálu je 26 dnů. 
„Pokud stavební společnost 
práce na rekonstrukci budovy 
ukončí dříve, porodnice bude 
zpřístupněna našim mamin-
kám obratem,“ ujistil Miroslav 
Přádka, ředitel Nemocnice ve 
Frýdku-Místku. Okolní lůžková 
zařízení, ambulantní specia-
listé v oboru gynekologie a 
porodnictví a dopravní zdra-
votní služby byli s předstihem 
o této situaci informováni. Frý-
decko-místecká porodnice je 
dlouhodobě mezi maminkami 
velmi žádaná. Jen za loňský 
rok se zde narodilo bezmála 
1600 dětí. „Zlepšujeme vyba-
vení naší porodnice a stavební 
úpravy nemohou probíhat za 
jejího chodu,“ vysvětlil ředitel 
Přádka. Aktuální informace 
bude Nemocnice ve Frýdku-
-Místku podávat prostřednic-
tvím svých webových stránek 
www.nemfm.cz, popřípadě na 
telefonním čísle 558 415 730.

Chystají taneční
Také Lidový dům chystá kurz 

tanečních pro mládež. Rozběh-
nout se má v září, ve čtvrtky a 
neděle. Přihlášky je nutné vyřídit 
do konce května. Lidový dům při-
pravuje rovněž Velikonoční Vese-
lici, a sice na 23. března.  (pp)

RŮŽE OD PRIMÁTORKY: Na Mezinárodní den žen rozdávala 
Eva Richtrová květiny nejen zaměstnankyním magistrátu, ale i v 
ulicích města. „Kytička potěší každou ženu při jakékoliv příležitosti. 
My ženy máme svůj úděl a nějaká ta pozornost k tomu patří. Obda-
rovaným jsem vesměs přála, aby kytka z mých rukou nebyla ta 
jediná, které se dočkají. Třeba pak byla i inspirací pro jejich okolí,“ 
vysvětlila s úsměvem svůj počin primátorka.   Foto: Petr Pavelka

Obyvatelé Penzionu pro seni-
ory ve Frýdku-Místku i letos dali 
najevo, jak moc se těší na jaro, 
i když je letošní zima zas až 
tolik netrápila. Znovu připravili 
velikonoční výstavku poté, co 
vyrobili ve výtvarném kroužku 
ozdoby a předměty s jarními a 
velikonočními motivy.

„Výstavka s jarní tématikou 
má v městském penzionu tradici. 
Každý rok se tu snaží vytvořit nové 
originální předměty, které zaujmou 
i veřejnost. Mnohé návštěvníky 
výrobky tamějších obyvatel natolik 
zaujmou, že by si je chtěli i koupit, 
což ovšem není možné. Projevený 
zájem ale seniorky těší a berou 
je jako největší ocenění,“ uved-

Seniorky z penzionu si přikrášlují VelikonoceSeniorky z penzionu si přikrášlují Velikonoce
la tisková mluvčí radnice Jana 
Matějíková, která si milou výstavku 
rovněž nenechala ujít. 

„V letošním roce měly u náv-
štěvníků velký úspěch květináče 
zdobené ubrouskovou techni-
kou, vejce ve všech možných 
podobách, přívěsky z modelo-
vací hmoty, ale také dekorace 
z čerstvých jarních květin,“ řekla 
vedoucí výtvarného kroužku 
Jana Španihelová. 

„Výtvarnou činnost našich seni-
orů plně podporujeme. Nešetříme 
na materiálech a pomůckách, 
které jsou k tvorbě výrobků zapo-
třebí, protože se to celému okolí 
vrátí v podobě psychické pohody. 
 (Pokračování na straně 10)
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městská policie

8. zasedání Zastupi-
telstva města Frýd-
ku-Místku, konané 
dne 10. prosince 
loňského roku 
rozhodlo o 
s l o u č e n í 
Stanice mladých turistů 
Frýdek-Místek a Střediska 
volného času Klíč k 1. 9. 
2008. Sloučení organizací je 
následným krokem po pře-
vzetí Statutárním městem 
Frýdek-Místek od Moravsko-
slezského kraje v roce 2007 
v rámci krajské optimalizace 
sítě školských zařízení.

„Obě střediska se věnují 
zájmovému vzdělávání zejména 
dětí a mládeže v jejich volném 
čase. Vzali jsme je pod město, 
protože jejich další osud pod 
krajem byl nejasný a my máme 
zájem na tom, aby ulice neplni-
ly děti, které se neumí zabavit 
společensky přijatelnými aktivita-
mi. Chtěli jsme mít vliv nad tím, 
jak budou obě organizace dále 
působit, a nyní jsme došli k tomu, 
že pod jednou hlavičkou půjde 
naše koncepce naplňovat ještě 
lépe,“ vysvětlil důvody sloučení 
náměstek primátorky Petr Cvik.

Obě organizace sdružují spo-
lečně úctyhodných 136 zájmo-
vých útvarů, které pravidelně 
navštěvuje na 1600 mladých 
lidí. Jejich vedení se věnuje 12 
pedagogů a 72 externích vedou-
cích. Zájmové útvary nabízejí 
širokou škálu aktivit. „Najdeme 
mezi nimi sportovní a turistické 
oddíly, hudební, modelářské, 
programátorské kroužky, taneč-
ní skupiny, mažoretky, kluby 
mládeže, deskových her, řadu 
výtvarných aktivit a mnoho dal-
ších,“ vyjmenoval Martin Sysala, 
který má na radnici na starosti 
neziskové organizace zabývající 
se činností s mládeží.

Desítky dětí a rodičů se 
zúčastnilo příležitostných akcí v 
rámci programu Sídliště (Bobřík 
odvahy, S Harrym do Bradavic 
a další), které pořádalo SVČ 
Klíč. Stanici mladých turistů se 
vydařil 9. ročník celoměstské hry 

Středisko volného času Klíč 
a Stanice ml. turistů se spojí

„Za deníkem Jana Tleskače“ na 
motivy knížek Jaroslava Foglara, 
na kterou se sjíždějí turistické 
oddíly z celého kraje. Z dalších 
příležitostných akcí je možné 
jmenovat Pevnost Boyard, veli-
konoční a vánoční dílny, šachové 
turnaje, Pomozte přírodě se sto-
nožkou, Taneční koktej a další. 
Činnost se neomezuje pouze na 
školní rok. Dobrodružné prázd-
niny, Laboratoř X, Na křídlech 
kondora, Leonardova pečeť, to 
jsou jen ukázky názvů táborů, 
které se uskutečnily během let-
ních prázdnin. „Celkem střediska 
uskutečnily 23 táborů, kterých se 
zúčastnilo 654 dětí. Pod vedením 
SVČ Klíč se ve spolupráci s měs-
tem o letních prázdninách usku-
tečnil druhý ročník Prázdnin ve 
městě, do kterých se zapojilo 27 
organizací s 58 akcemi pro děti,“ 
připomenul Martin Sysala.

„Mohli bychom jmenovat řadu 
dalších významných aktivit, mezi 
které patří i ekologická výchova 
pro žáky základních škol, vedení 
předmětových soutěží vyhlašo-
vaných ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, lyžařské 
školičky pro děti z mateřských 
škol, vzdělávací kurzy pro dospě-
lé a podobně. Všechny aktivity 
vytvářejí pestrou nabídku pro děti, 
mládež a jejich rodiče, činnost 
středisek je opravdu nedílnou sou-
částí života v našem městě. Děti v 
zájmových útvarech rozvíjejí své 
zájmy, schopnosti a dovednosti, 
učí se aktivně a pozitivně trávit 
volný čas, což je určitě přáním 
nás všech,“ doplnil Petr Cvik.

V souvislosti se sloučením 
organizací připravuje Statutární 
město Frýdek-Místek vyhláše-
ní konkurzního řízení na místo 
ředitele sloučených organizací. 
Nový ředitel bude mít mimo jiné 
za úkol vytyčit další směry čin-
nosti zařízení.  (pp)

AKCE PRO DĚTI: Pracovníci s mládeží spojí síly.  Foto: Petr Pavelka

Nalezli mrtvou
1. 3. okolo 8. hodiny ranní 

přijal dispečink městské policie 
telefonické oznámení, že sou-
sedka již týden nevychází z bytu 
ven. „Po příjezdu na místo byla 
též přivolaná hlídka Policie ČR a 
po otevření bytu byla zde nale-
zená mrtvá žena. Pes, který byl 
uvnitř, byl následně umístěn v 
útulku,“ informoval ředitel měst-
ské policie Václav Buček.

Vítr řádil
1. 3. po poledni bylo přijato 

oznámení, že vlivem silného 
větru poškodily létající plechy 
na ulici Novodvorské osobní 
vozidlo, u něhož došlo k rozbití 
bočního okna. Silný vítr měl za 
následek i další poškození stře-
chy, tentokrát na kostele Jana 
a Pavla na Janáčkově ulici. 
Následky odstraňovali hasiči.

Neplatil jen údajně
2. 3. nad ránem v půl třetí 

řešila hlídka údajného neplatiče 
v baru. Po rozklíčování situa-
ce vyšlo najevo, že se jedná 
o nesrovnalosti mezi bývalými 
partnery. Vzhledem k tomu, že 
muž byl bez dokladů, byla jeho 
totožnost po převozu ověřena na 
Policii ČR a poté byl propuštěn.

Nabíral sílu
2. 3. v šest hodin večer řešila 

hlídka městské policie poměrně 
kuriózní případ. Bylo totiž přijato 
oznámení, že u stromu na ulici 
Dlouhé stojí již pět hodin muž. 
Na dotaz hlídky, co zde dělá, 
uvedl, že nabírá sílu. Po ověření 
totožnosti muž odešel.

Volal o pomoc
3. 3. před desátou večer 

pomohla hlídka městské policie 
nešťastníkovi, který uvízl ve výtahu 
a volal o pomoc. Strážnici přivolali 
na místo hasiče, kteří ho vysvobo-
dili z nedobrovolného zajetí.

Pes šel na kuřata
5. 3. ve tři ráno dorazil před 

bránu Diemy (zpracovatelna 
kuřat) „čtyřnohý zaměstnanec“, 
kterého vrátný odmítl vpustit dov-
nitř. Dlouhému vysedávání před 
bránou učinila přítrž přivolaná 
hlídka strážníků, která psa odchy-
tila a umístila v kotci na městské 
policii. Oficiální zaměstnanci pak 
v klidu mohli projít branou.

Ochrana hřbitovů
5. 3. před polednem došlo k 

oznámení, že se po frýdeckém 
hřbitově pohybuje podezřelý muž 
s igelitovou taškou. Dle sdělené-
ho popisu byl nalezen již mimo 
samotný hřbitov, byla prověřena 
jeho totožnost včetně obsahu 
jeho tašky, ovšem s negativním 
výsledkem. „V poslední době 
na hřbitovech dochází k trestné 
činnosti, takže děkujeme všem 
oznamovatelům za jejich všíma-
vost,“ vyzývá k ostražitosti na 
pietních místech ředitel městské 
policie Václav Buček. (pp)

Už druhá mírná zima po sobě 
způsobila, že ve městě Frýdek-
-Místek nečeká pracovníky tech-
nických služeb TS a.s. na jaře 
tolik nepříjemných překvapení, 
jako když v jiných letech odtají 
hromady sněhu skrývající jen 
o málo menší hromadu odpad-
ků. Také posypu znovu nebylo 
v ulicích použito tolik jako v 
minulosti, a proto se technické 
služby mohou v tomto období 
věnovat i některým novým čin-
nostem, například mytí autobu-
sových zastávek.

„Zaměstnanci technických 
služeb zahájili, stejně jako v minu-
lých letech, jarní úklid města. Nyní 
provádí práce spojené s vyhra-
báváním. Po úpravě místeckých 
lokalit, kolem Třídy 17. listopadu, 
ulic Anenská a Opletalova, budou 
postupně následovat další zelené 
plochy ve městě,“ uvedla tisková 
mluvčí radnice Jana Matějíková.

Technické služby se v první 
fázi zaměří na exponovaná místa 
v centru města, pěších zónách 
a sídlištích. Hlavní nápor jejich 
pracovních čet ale teprve začne, 
od 17. března je totiž naplánován 
jarní úklid i v okrajových částech 
města. „Stejně jako každoročně si 
vypomůžeme náborem zhruba 40 
pracovníků z úřadu práce, s jejichž 
pomocí bude probíhat intenzívní 
čištění nejen zelených ploch, ale 
také úklid komunikací, chodníků, 
autobusových zastávek, schodišť, 
lávek a podobně,“ doplnil ředitel 
společnosti TS a.s. Jaromír Kohut.

Jarní úklid města, včetně okra-

Ve městě začal jarní úklid

jových částí, je plánován do polo-
viny června, přičemž zelené plo-
chy mají být vyhrabány zhruba do 
konce dubna. V rámci jarního úkli-
du v okrajových částech komuni-
kuje vedení technických služeb 
také s předsedy osadních výborů, 
kteří budou o přesných termínech 
prací informováni. „TS a.s. se na 
svůj jarní úděl pečlivě připravova-
la, a to nejen v oblasti personální, 
ale také v oblasti strojového par-
ku. Pravidelnou údržbou prošly 
sekačky, hrabačky, zametače, 
multikáry a další vybavení potřeb-
né pro sezónní práce. Z tohoto 
pohledu by se mohlo zdát, že vše 
proběhne hladce podle plánu, nic-
méně samozřejmě do hry může 
vstoupit faktor počasí,“ upozorňu-
je tisková mluvčí. Ta prozradila, 
že v letošním roce hodlá TS a.s. 
zavést novinku – mytí autobu-
sových zastávek. Rovněž bude 
znovu využito tzv. blokové čištění 
ulic, které loni výrazně pomohly 
vymýtit z ulic nepojídzné vraky, 
které jen zabíraly potřebná par-
kovací místa. „Předpokládám, že 
zhruba koncem března se dosta-
neme k úklidu komunikací, kterým 
bychom chtěli věnovat, mimo jiné 
i prostřednictvím blokového čiště-
ní, maximální péči. Proto vyzývám 
občany k maximální shovívavosti 
a obezřetnosti, zejména ve spoje-
ní s plánovaným omezením par-
kování. Vím, že je to problém, ale 
věřím, že ten jediný den, kdy bude 
v některých lokalitách parkování 
omezeno, občané vydrží,“ doufá 
ředitel TS Jaromír Kohut.  (pp)

UKLÍZÍ SE: Sněhu ani letos nebylo tolik, aby na jaře odkryl odpad-
kovou spoušť. 

(Pokračování ze strany 2)
„Naše členství je navrženo 

hlavně z důvodu posílení mož-
ností města při získávání exter-
ních finančních zdrojů. Můžeme 
využít také know how pro systé-
movou práci v oblasti strategic-
kého plánování a řízení. Zdravé 
město je také dobrou vizitkou pro 
návštěvníky a mezinárodní part-
nery města. Věříme, že projekt 
bude městu pomáhat ke kvalit-
nímu místnímu rozvoji,“ uvedl 

Michal Pobucký, který má rovněž 
na starosti využívání dotačních 
titulů. Zkušenosti Zdravých měst 
ukazují, že v souvislosti s člen-
stvím v národní síti vykazují více 
úspěšných projektů. „Nejde však 
jen o finance, ale třeba i oblast 
vzdělávání pracovníků úřadu,“ 
upozornil Michal Pobucký. Ten 
věří, že se v rámci projektu poda-
ří také aktivizovat veřejnost, pro-
tože „zdraví“ je nejvyšší hodnota 
nás všech.  (pp)

Frýdek-Místek chce být mezi „zdravými městy“



4 Březen 2008feŠkolství

Bylo, nebylo… Celý týden 
jste na 4. ZŠ mohli potkávat 
známé i méně známé pohádko-
vé bytosti. To si žáci 3. ročníků 
odskočili do pohádky. Někteří 
rodiče marně hledali učitele 
své ratolesti, kteří přestrojeni 
šli dětem příkladem. Děti učil 
hloupý Honza, Pipi Punčochatá 
a paní mlynářka, která všechny 

Z pohádky do pohádky

přivítala chlebem a solí.
Ve třídách se utvořila králov-

ství. Princové, vodníci, Karkulky, 
rytíři a další bytosti plnili pohád-
kové úkoly. Dověděli se tak ještě 
více o nejznámějších autorech 
českých pohádek, kterými byli 
Božena Němcová, František Hru-
bín, K. J. Erben a Karel Čapek.

V úkolech, které děti plnily, se 

objevilo učivo všech předmětů. 
Při kytaře zpívaly oblíbené pís-
ničky ze známých pohádek.

Poslední den projektu „Z pohád-
ky do pohádky“ přišlo vyhodnocení 
a odměny za celotýdenní práci. 
Vše bylo ukončeno královskou 
hostinou a slibem, že se do pohád-
ky zase někdy vrátíme.

Mgr. Radka Gebauerová

Kdy: 18. 3. 08 od 14:00 do 17:00
Kde: 5. základní škola, El. Krás-
nohorské 2254, Frýdek-Místek

Zveme vás na velikonoční 
jarmark spojený s velikonoční díl-
nou, kde si budete moci zakoupit 
spoustu ozdob na velikonoční 
výzdobu vašich domovů, dále 
med a včelařské výrobky, vyrobit 
si vlastnoručně velikonoční ozdo-
by, zasportovat si, zhlédnout 
ukázky pletení karabáčů, zdobe-
ní kraslic, výrobu svíček aj.

Určitě si přijďte užít báječné 
odpoledne!

S sebou si přineste: přezův-
ky do tělocvičny, lepidlo, nůžky, 
pastelky.

Velikonoční Velikonoční 
jarmark a dílnyjarmark a dílny

ného času (maximálně 4 strany 
strojopisu), výpis z evidence 
rejstříku trestů (ne starší tří měsí-
ců) nebo doklad o jeho vyžádání, 
lékařské potvrzení o způsobilosti 
k vykonávané funkci 

Ke konkurznímu řízení 
budou přijaty pouze přihlášky 
doložené kompletními doklady 
(přihlášku, životopis a koncep-
ci rozvoje střediska volného 
času vlastnoručně podepište).

Předpokládaný nástup do 
funkce: září 2008
Přihlášky podejte do 26.3.2008: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝD-
KU-MÍSTKU, Odbor školství, 
kultury, mládeže a tělový-
chovy
Radniční čp. 1148,
738 22 Frýdek-Místek,
k rukám Ing. Ilony Nowakové.

Obálku označte textem: 
„konkurzní řízení – neotvírat“

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK v souladu s § 
3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisích, veřejně oznamuje

VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na funkci ředitele příspěv-

kové organizace „Středisko 
volného času Klíč, příspěvko-
vá organizace“, se sídlem Frý-
dek-Místek, Pionýrů 752

Požadavky:
1. vzdělání: vysokoškolské peda-

gogického směru, splnění předpo-
kladů dle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů 

2. znalost problematiky řízení, 
znalost obecně závazných práv-
ních předpisů z oblasti školství

Písemně zašlete:
přihlášku (uveďte kontaktní 

adresu, telefon, případně e-mail), 
ověřené kopie dokladů o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání, struk-
turovaný životopis, ve kterém 
se uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech, 
koncepci rozvoje střediska vol-

15. 1. 2007 jsme zaregistro-
valy naši školu na portále Twin-
ning.net. Hledaly jsme z různých 
evropských zemí partnera pro 
naše děti. Z došlých odpovědí 
jsme navázaly bližší kontakt se 
školami tří zemí.

1. Leighswood School in 
England – Tracey Pearson
2. C.E.I.P. Ramon Macip in 

Spain – Cristina Grau
3. School in Stanowice in 
Poland – Boguslawa Hola
Počátečním impulsem byla 

snaha o zdokonalení dovedností, 
schopností a praktického využití 
probíraného učiva v anglickém 
jazyce přitažlivou formou.

Výměny jsou realizovány hro-
madně prostřednictvím e-mailů, 
prezentací, přičemž jednotliví žáci 
si dopisují s konkrétními žáky part-
nerské školy. Prvním naším pro-
jektem bylo v březnu 2007 téma 
– My a naše rodina. Děti IV. a V. 
ročníku se představily a vytvořily 
prezentaci svých fotografií.

Čerstvě nabyté znalosti a 
vědomosti z vlastivědy žáci bez-
prostředně využili v následném 
tématu nazvaném Naše republi-
ka. Každý žák si připravil v ang-
ličtině zajímavosti o určitém mís-
tě naší země. Tato prezentace 
byla odlišná tím, že děti ji tvořily 
pomocí interaktivní tabule.

Žáky zajímaly informace o 
městech, ze kterých děti z výše 
vyjmenovaných škol pochází. 
Naším třetím tématem se stalo 
Naše město. Dalším okruhem pro 
korespondenci bylo téma – Rozvrh 
hodin a Naše škola. Spolupráci ve 
školním roce 2006/07 žáci završili 
napsáním e-mailů o tom, co rádi 
dělají ve svém volném čase a o 
svých plánech na prázdniny.

Rok se Twinningem na 1. ZŠ
Komunikace s učiteli probíhala 

i během prázdnin a dohodly jsme 
se na spolupráci už jenom s Tra-
cey Pearson a Cristinou Grau.

V následném školním roce 
2007/08 bývalé „páťáky“ nahradili 
v projektu noví žáci ze 4. tříd. V 
říjnu 2008 proběhlo jazykové sou-
středění V. ročníku, kde žáci přímo 
chatovali se svými kamarády. Žáci 
IV. ročníku se představili novým 
kamarádům prostřednictvím e-mai-
lů. Žáci napsali krátký e-mail o tom, 
jak naši školu navštívil Mikuláš, 
pár zajímavostí o tomto zvyku a o 
blížících se Vánocích. V lednu se 
na naší škole koná velká událost 
– karneval a byla by škoda, aby o 
této akci nevěděli i naši kamarádi. 
Poslali jsme jim proto prezentaci. 
Během února všichni napsali svým 
kamarádům pohlednice Frýdku-
-Místku a zaslali je spolu s infor-
mačními materiály o našem městě 
do obou partnerských škol.

K lepšímu pochopení probí-
raného učiva v 5. ročníku si děti 
připravily pro své kamarády z part-
nerských škol projekt My day, ve 
kterém popsaly svůj denní režim. 
Žáci ve IV. ročníku probírali slovesa 
z oblasti What are you doing now?, 
a proto napsali něco o tom, co rádi 
dělají ve svém volném čase. Tyto 
dopisy byly zaslány poštou spolu s 
CD písní oblíbených českých zpě-
váků a zpěvaček.

Naprostou většinu dětí komu-
nikace s kamarády „na dálku“ vel-
mi baví a těší se na pokračování 
úspěšně se rozvíjející spolupráce. 
Tato forma rozvíjení jazykových 
schopností se nám velmi osvědči-
la a pokroky u některých žáků jsou 
viditelné. Více na www.1zsfm.cz

Michaela Aldersová
a Šárka Křístková

Paní učitelky a děti z MŠ 
Anenská pokračovaly v pro-
jektu „Cestujeme světem s 
českým Honzou“ tentokrát 

Indiánský týden v MŠ Anenská
výpravou za Indiány.

V týdnu od 18. do 22. 2. se děti 
seznamovaly se vším, co k indi-
ánům patří. Ať už to byla výroba 

barevných čelenek, totemu, týpí, 
koníků či ochutnávka kukuřice a 
pečených brambor. Vydařená byla 
také jízda na konících stejně jako na 
kanoích a svou obratnost děti doká-
zaly při hodu lasem a tomahavkem 
– papírovou sekyrkou. 

Program dětem obohatila 
indiánská pohádka se spoustou 
nevšedních indiánských úkolů.

Na závěr se malí indiáni vydali 
na návštěvu k ostatním kmenům 
(do ostatních tříd), aby utužili přá-
telství, které v celé MŠ panuje!

S. Korcová, MŠ Anenská

Kam vedla cestička dětí z 
mateřské školy Slezská 2011 
„U Gustlíčka“? Přece na zámek. 
Čekala tam na ně průvodkyně. 
Prohlídková trasa vedla přes 
Rytířský sál, zámecké interiéry 
až do kaple Sv. Barbory. 

Dětem se prohlídka velmi 
líbila, dověděly se zajímavosti 
ze života šlechty a prohlédly 
erbovní obrazy. Seznámení dětí 
s pamětihodností města přispělo 
k vytváření pozitivního vztahu k 
prostředí, ve kterém děti žijí.

Děti z mateřinky na zámku
Krásnou zámeckou zahradu 

jsme si ponechali na další návště-
vu. Venku totiž pršelo, a tak všich-
ni spěchali do podzámčí na oběd 
a odpočívání ve vyhřáté školce.
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NETRADIČNÍ POLICEJNÍ PŘEDNÁŠKA NA 2. ZŠ: 20. února 
jsme měli v našich druhých třídách návštěvu z obvodního oddě-
lení Policie ČR. Nadšeně jsme přivítali Zdeňka Košaře, s kterým 
jsme si popovídali o práci policejního sboru, o bezpečnosti doma 
i ve městě. Prakticky jsme si vyzkoušeli snímáni otisků prstů. 
Moc bychom chtěli touto cestou poděkovat za hezky připrave-
nou přednášku, milý přístup a trpělivost při odpověděních na 
naše nekonečné otázky.

Ve středu 21. února se konala 
v prostorách ŠD při 9. ZŠ výtvar-
ná soutěž městských školních 
družin. Sešlo se čtyřicet šest 
dětí ze ŠD při 1., 2., 4., 5., 6., 7., 
8., 9., 11. ZŠ a Chlebovic. Téma 
soutěže tentokrát znělo „KAR-
NEVALOVÉ VESELENÍ“. 

Po krátkém zvažování se děti 
pustily s chutí do práce. Vedly si 
znamenitě. Během chvilky jsme se 
dostali do světa princezen, princů, 
kouzelníků, čarodějnic, kašpárků, 
vodníků, různých zvířátek aj. 
Bylo jasně vidět, že všechny děti 
už nejeden karneval navštívily. 
Výtvarnou techniku si volily samy. 
Malovalo se suchým a voskovým 
pastelem, pastelkami, vodovými a 
temperovými barvami i tuší. Nej-
povedenější obrázky byly vyhod-
noceny a odměněny. 

Umístění v jednotlivých
kategoriích:

1. třída: 1. místo – Bršťáková 
Hana 9. ZŠ; 2. místo – Vrublová 

Karnevalové veselení očima dětí školních družin

Laura 2. ZŠ; 3. místo – Rožková 
Karolína 5. ZŠ 

2. třída: 1. místo – Hruško-
vá Lucie 9. ZŠ ZŠ; 2. místo 
– Michalová Doris 7. ZŠ; 3. mís-
to – Janečka Daniel 5. ZŠ 

3. třída: 1. místo – Gurňáková 
Kateřina 6. ZŠ; 2. místo – Siko-
rová Markéta 2. ZŠ; 3. místo 
– Šlachtová Alice 9. ZŠ 

4. třída: 1. místo – Hutníková 
Simona 9. ZŠ; 2. místo – Peško-
vá Nikol 1. ZŠ; 3. místo – Toma-
nová Karolína 4. ZŠ

5. třída: 1. místo – Foldyna 
Richard 5. ZŠ; 2. místo – Mah-
rová Vendula 9. ZŠ; 3. místo 
– Langrová Monika 2. ZŠ

Irena Drabinová,
vychovatelka ŠD

Princezny, myšky, opraváři, 
Spidermani, klauni, víly, Pat a 
Mat a spousta jiných postaviček, 
které by se v pohádkách nikdy 
nepotkaly, se sešli na karnevale 
Mateřské školy Mateřídouška. 
Nebyly to opravdové pohádkové 
bytosti, ale děti z naší školičky. 

Odpoledne plné her, písniček 
a soutěží se všem moc líbilo. Pro-
cvičili jsme se v házení míčků do 
klaunovy otevřené pusy, přenáše-
ní zmrzlinových kornoutů, strefo-
vání kroužků na kužely, zvonění 
na vysoko pověšený zvoneček, 
zahráli jsme si na hokejisty. To vše 

Milý pane Karnevale, račte dále!

pro nás připravily naše paní učitel-
ky a pan Honza Stuchlík s manžel-
kou z divadelní společnosti Zlatý 
klíč, který program moderoval.

Abychom byli silní na maš-
karní rej, maminky nám upekly 
spoustu koláčů, buchet, dortíků 
a cukroví. Za věnované dobroty 
a sladkosti pro soutěžící jim patří 
náš dík. Poděkování náleží též 11. 
ZŠ Jiřího z Poděbrad za vstřícné 
zapůjčení prostor školní jídelny. 
Důkazem toho, že se nám karne-
val opravdu vydařil, byla odpověď 
dětí na otázku: „Co se ti nejvíce 
líbilo?“ – „Úplně všechno!“

MAŠKARNÍ REJ NA 5. ZŠ: V sobotu 23. 2. 2008 se uskutečnil na ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 2254 
ve Frýdku-Místku dětský karneval. Tuto zdařilou akci pořádalo SRPŠ. Na děti zde čekala řada sou-
těží, byly vyhodnoceny nejhezčí masky. Děti si tento rej patřičně užily.

fotoreportáž

Školáci se byli podívat, jak válí hokej známé osobnosti

OLYMP A OLYMPIONIK: Největší hvězdou týmu 
osobností byl Aleš Valenta, který sklízel největší 
aplaus.                                       Foto: Petr Pavelka

PRIMÁTORKA S DEJDAREM: Eva Richtrová pozdra-
vila všechny před úvodním buly. „Bylo to fajn, určitě to 
byl pro spoustu dětí zážitek, na který by se s rodiči nedo-
staly,“ zhodnotila posléze akci.       Foto: Petr Pavelka

MALÉ POSILY: Tým Frýdku-Místku nečekaně 
posílil hokejový potěr a Dejdar zuřil, protože malí 
zvyšovali na 2:0.                        Foto: Petr Pavelka

TROCHA KRASOBRUSLENÍ: Zástupkyně místní-
ho bruslařského klubu měly možnost ukázat se před 
nezvykle vysokým počtem diváků. Foto: Petr Pavelka
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu

Plavání veřejnosti
Středa 17.00 - 21.00
 v hodinových intervalech
Čtvrtek 20.00 - 21.00
Pátek  19.00 - 20.00 

Ceny:
Dospělí 30 Kč,
Děti do 10 let 20 Kč,
Záloha na klíč 20 Kč
Telefon - bazén: 558 425 538

Plavenky:
Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00

Bazén na 11. ZŠ
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky:
20 vstupů - 500 Kč pro dospělé
Platnost plavenky je omezena 
do 27. 6. 2008. Plavenky (per-
manentní vstupenky) proplácejí 
zájemcům zdravotní pojišťovny.

Plavecký kroužek:
Úterý 16:00 - 17:00
Pátek 15:00 - 19:00
v hodinových intervalech
(Poslední hodina pro dospělé 
neplavce)

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné 
na abonentku je levnější než 
jednorázové vstupné)
- žádné fronty (abonent se 
nezdržuje ne recepci platbou 
za vstup a rovnou vstupuje přes 

turniket, až do naplnění kapaci-
ty bazénu)
- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 500,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Provozní doba saun na krytém aquaparku
Pondělí smíšená 14:00:00 21:00:00
úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pátek smíšená 14:00:00 21:00:00
sobota smíšená 14:00:00 21:00:00
neděle a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

MSFL
29. 3. Frýdek-Místek – Dolní Benešov

Středisko volného času 
Klíč je známým propagátorem 
deskové hry GO. Každoročně 
je spolupořadatelem několika 
turnajů v této asijské deskové 
hře. Ve dnech 29.-30. března 
pořádá Středisko volného času 
Klíč v prostorách Národního 
domu v Místku mezinárodní 
kvalifikační turnaj, který je 
zařazen do seriálu Grand Prix. 
Turnaj finančně podpořilo Sta-
tutární město Frýdek-Místek.

„Jedná se o druhý kvalifikač-
ní turnaj ze tří. Na turnaj vedle 
české špičky přijedou i hráči z 
Polska, Rakouska a Slovenska. 
Turnaje se mohou zúčastnit i 
neregistrovaní hráči a začáteč-
níci. Na mistrovství se kvalifikuje 
9 nejúspěšnějších hráčů z kva-
lifikačních turnajů a mistr ČR z 
roku 2007,“ sdělil Patrik Siegels-
tein, zástupce ředitele SVČ Klíč.

Na pořádání turnaje se budou 
organizačně podílet i hráči GO 
klubu Frýdek-Místek. Ti si zlepšují 
svou výkonnost na pravidelných 
schůzkách každou středu večer v 
prostorách Dobré čajovny. Zájem-
ci o seznámení se s touto fascinu-
jící deskovou hrou jsou zváni na 
turnaj, případně k návštěvě pravi-
delných schůzek klubu.

„GO je desková hra pro dva 

Kvalifikační turnaj na MČR v deskové hře GO
hráče, jejíž původ najdeme ve 
starověké Číně. Podle legend 
vznikla zhruba před 4000 lety 
na dvoře císaře. Ve starověké 
Číně patřilo GO mezi základní 
lidské dovednosti spolu s poezií, 
malířstvím a hudbou. Postupně 
se během staletí rozšířila hra do 
Koreje a Japonska, hlavně mezi 
kněží v klášterech a aristokracii. 
V Japonsku dosáhla největšího 
rozvoje počátkem 17. století. V 
šogunátu bylo ustaveno „Minis-
terstvo pro rozvoj GO“ a hráči 
byli podporováni přímo šógunem. 
Takto byl položen základ pro pro-
fesionalizaci hráčů. Ve 20. století 
se postupně GO vrátilo zpět na 

výsluní do Číny a Koreje. Tyto 
země společně s Japonskem 
dnes tvoří světovou špičku,“ při-
blížil Patrik Siegelstein.

Do Čech se GO dostalo v 60. 
letech 20. století z Německa. Prv-
ní kluby vznikly v Praze a Bratisla-
vě. Ve Frýdku-Místku se začalo 
hrát GO poprvé v polovině 80. 
let v kroužku deskové hry GO při 
SKP Slezan. Posledních přibližně 
10 let rozvíjejí hráči svou činnost v 
rámci kroužku deskové hry GO při 
Domě děti a mládeže ve Frýdku-
-Místku. Za dobu fungování klubu 
deskové hry GO ve Frýdku-Místku 
se s hrou seznámilo okolo stovky 
hráčů, převážně z řad mládeže.

Kdyby se výběr z nejmlad-
ších fotbalistů oddílu Fotbal 
Frýdek-Místek (r. 2000) zkraje 
turnaje v Zašové nerozkou-
kával, mohl přijet znovu s 
medailemi na krku. Po vlaž-
nějším začátku si musí vysta-
čit s cenným skalpem u pasu, 
když vrstevníky ze Sigmy 
Olomouc přehrál vysoko 3:0.

Trenérský tandem Radek 
Šmíd a Kamil Raška nominoval 
na turnaj ze svého širokého 
kádru ty hráče, kteří v halové 
sezoně prozatím objeli méně 
podniků než ostatní. I proto 
chvíli trvalo, než se tým dal 
dohromady. Po úvodní remíze 
1:1, výhře 1:0 a prohře 0:1, kdy 
se dvakrát prosadil Kubala, se 

Nejmladší fotbalisté „přejeli“ Sigmu

právě tento hráč posunul do 
útoku a vylepšil tak palebnou 
sílu mužstva. Ta se projevila 
hned v prestižním duelu se Sig-
mou Olomouc, kdy kluci překva-
pili jednoznačnou výhrou 3:0 
(Pavelka 2, Papaj). Povzbuzeni 
přidali v dalším zápase učiněný 
brankostroj a Chropyně ode-
šla s debaklem 7:0 (Kubala 4, 
Pavelka 2, Sztefek). Ani to už 
ale vzhledem k vývoji ve skupi-
ně nestačilo na postup do bojů 
o medaile. V zápase o 5. místo 
Frýdek-Místek zdolal Vsetín 
3:1 (Pavelka 2, Pikna). Díky 
nejnižšímu počtu obdržených 
branek byl oceněn jako nejlepší 
brankář turnaje Lukáš Čulák, 

strážce frýdecko-místecké 
branky, kterému k individuální-
mu úspěchu pomohl celý kolek-
tiv, jenž dobře bránil a staral se 
o to, že rušno bylo především 
před brankami soupeřů.

V sobotu 8. března hráli také 
fotbalisté ročníku 1999, kteří uspo-
řádali domácí turnaj na 6. ZŠ. 
Skončili druzí za Baníkem Ostra-
va, před tradičním rivalem z Vít-
kovic a Sigmou Olomouc. Celkem 
se turnaje zúčastnilo sedm družs-
tev systémem každý s každým. 
Domácí získali i individuální trofeje 
– Matěj Sojka se stal nejlepším 
střelcem za 9 gólů a nejlepší hráč 
byl rozhodnutím trenérů určen 
Tomáš Ostrák.  (pp)

V ZAŠOVÉ: Po ospalejším začátku přišly skvělé výsledky.
Foto: Petr Pavelka

LUKÁŠ ČULÁK: Nejlepší bran-
kář turnaje.  Foto: Petr Pavelka

Gólem Cesneka z druhé-
ho poločasu zdolali valcíři v 
posledním přípravném utká-
ní divizní Vyškov 1:0. Výkon 
Frýdečáků v první půli ale 
moc nenadchl. A vy už dnes 
víte, zda ostrá jarní premiéra 
s béčkem Sigmy Olomouc 
dopadla lépe než tato gene-
rálka.

Generálku na zahájení jarní 
části MSFL absolvovali naši 
muži v Látalově rodišti – Něm-
čicích na Hané. Právě zde, na 

Valcířům i přes výhru generálka moc nevyšla
ROSTEX VYŠKOV - FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK 0:1 (0:0)

pěkném hřišti, prověřil valcíře 
divizní Vyškov. Již 6. minuta 
naznačila, že Frýdek nenastou-
pil k utkání v optimální formě. 
Nedorozumění Staňka s Kraj-
čovičem málem využil Steiner. 
V 9. minutě se v domácí šest-
náctce uvolnil Szmek, ale při 
zakončení uklouzl a domácí gól-
man s jeho střelou neměl větší 
problémy. V 10. minutě to byl 
opět agilní Steiner, jeho střele 
chyběly snad centimetry. 

(Pokračování na straně 7)
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Časy, kdy Frýdek-Místek 
urputně bojoval s Karvinou 
o házenkářský titul, jsou sice 
pryč, ale poslední domácí 
utkání letošní základní části 
dalo na vypjatá střetnutí vzpo-
menout. A to nejen díky trené-
rovi Rastislavovi Trtíkovi, kte-
rý momentálně zase účinkuje 
na druhé straně barikády.

Hala 6. ZŠ byla i díky obvyk-
lému karvinskému kotli věrných 
zaplněná a otřásala se skvělou 
atmosférou. Domácí, kteří měli být 
snadným soustem, k tomu řádně 
přispěli vyrovnaným průběhem 
zápasu. A to navzdory mnoha 
absencím, které zúžily frýdecko-
-místeckou sestavu na minimum. 

Házenkáři s Karvinou zabojovali
Frýdek-Místek – Karviná 28:30 (12:16)

Hráči se ale semkli, a i když jim 
utekl úvod, dokázali vyrovnat hru 
i skóre. Co mrzelo hodně, byl gól 
doslova do šatny, který Frýdek-
-Místek obdržel z devítimetrového 
hodu poté, co již vypršela hrací 
doba první půle. Mistr si tím možná 
myslel, že má definitivně vyhráno, 
a tak po změně stran s nižší kon-
centrací umožnil našim vymazat 
čtyřbrankový náskok z poločasu. V 
koncovce se ovšem projevila zku-
šenost hostí, kteří neztratili body 
nutné pro udržení v čele tabulky. 
Proto to po tomto zápase vypada-
lo, že i ve vyřazovací části zřejmě 
dojde k opakovanému souboji. 
Podle tohoto zápasu se mají diváci 
na co těšit.  (pp)

DERBY S KARVINOU: Vyrovnanější, než se čekalo.  Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 6)
Ve 12. minutě nezakončil 

přesně Szmek po centru Vavruši 
z pravé strany. To bylo z útočné 
pozice ze strany třetiligového 
Frýdku vše. Až změna stran a 
střídání tří hráčů něco změnila.

Ve 48. minutě mohl otevřít 
skóre zápasu Literák, ten však 
v ideální pozici po Němcově 
centru pálil hlavou nad. V 51. 
minutě prošel Němcův centro-
vaný míč až na volného Literá-
ka, jeho zpětná přihrávka našla 

Valcířům i přes výhru generálka moc nevyšla
ROSTEX VYŠKOV - FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK 0:1 (0:0)

Cesneka, který technickou 
střelou našel volné místečko u 
levé tyče domácí branky - 0:1. 
V 55. minutě uvolnil kolmicí 
Cesnek Skotnicu, následovala 
klička na gólmana, faul a pís-
kala se penalta. K její exekuci 
se postavil Mišinský, tomu však 
jeho pokus domácí gólman kryl. 
Přišly ještě další šance, ale 
valcíři už síť nerozvlnili. I když 
na druhou stranu neinkasovali, 
výkonem rozhodně před duelem 
se Sigmou neoslnili.

Na umělé trávě v Ostravě-
-Vítkovicích skončil doroste-
necký turnaj za účasti sedmi 
mužstev. V kategoriích starších i 
mladších dorostenců se nakonec 
z vítězství radovali domácí hráči 
FC Vítkovice A. Družstvo U19 
(trenér Miroslav Onufer) skon-
čilo nakonec na tomto turnaji na 
4. místě. Mladší dorostenci U17 
(trenér Stanislav Kowalík) skon-
čili nakonec na místě sedmém.

Výsledky 7. kola: FC Hlučín 
U19 - Fotbal Frýdek-Místek U19 
0:3 (Branky FM: vlastní, Šigut, 
Vyvial), FC Hlučín U17 - Fotbal 
Frýdek-Místek U17 5:0. 

Další výsledky mládežníků:
Fotbal FM starší dorost B - MFK 

Karviná 1:0 (0:0) 
Střižík z penalty
Sestava: Boháč - Damek, 

Smítal, Figura, Junga - Střižík, 
Ondra, Juřica, Kolář - Kotásek, 
Horák. Střídal: Repper. Trenér 

Radomír Hlaváč.
Fotbal Třinec U15 - Fotbal FM 

U15 2:5 (0:2)
Teplý 2, Tobiáš 2, Krejčok
Fotbal Třinec U14 - Fotbal FM 

U14 2:2 (0:1)
Ondřej Boráň, Střálka
Fotbal Třinec U13 - Fotbal FM 

U13 1:0 (0:0)
vlastní Radko
Fotbal Třinec U12 - Fotbal FM 

C 6:2 (5:0)
Matula, Zbořil.
A st. dorost - St. Město muži 1:3 (1:1) 
Chýlek
B st. dorost - Janovice muži 1:8
Březina
A ml. dorost - Sokol Dobrá 12:3
Třinec A - A ml. žáci 0:3 (0:2) 

Neumann, Papaj, Kučák
B st. žáci - V. Karlovice+Karolinka 1:2

B ml. žáci - V. 
Karlovice+Karolinka 2:0 (0:0) 
Krus, Baran
C ml. žáci - D ml. žáci 4:2 (3:1)

Výsledky mládeže Fotbal FM

První březnový víkend se 
ve Frýdku Místku uskutečnil 
již 9. ročník mezinárodní-
ho turnaje mládeže o pohár 
Euroregionu Beskydy, který 
uspořádal Sportovní klub juda 
Frýdek-Místek ve spolupráci 
se sdružením obcí Regionu 
Beskydy za hlavního spon-
zorství BAIL SPORT Ostrava 
a VKUS BUSTAN.

Soutěže, kterou slavnostně 
zahájil poslanec parlamentu Čes-
ké republiky a předseda Regionu 
Beskydy Petr Rafaj, se zúčastni-
lo celkem 340 závodníků všech 
mládežnických kategorií. Příno-
sem byla především početná a 
kvalitní výprava judistů z Polska 
a Slovenska. Atraktivitu soutěže 
zvedla také účast mládeže z 
jihu Moravy a Čech. V náročné 
konkurenci se nejlépe dařilo pol-
ským judistům z Czechwic, kteří 
vybojovali pohár pro nejúspěš-
nější klub. Na druhém místě se 
v těsném závěsu umístili mladí 
judisté 1. JC Baník Ostrava a třetí 
příčku obsadili stejným součtem 
bodů domácí reprezentanti Frýd-
ku-Místku a další Poláci z Bial-

Pohár Euroregionu Beskydy v judo

Soutěž zahájil předseda Regionu Beskydy a frýdecko-místecký radní 
Petr Rafaj.
sko-Bialé. V dramatické soutěži 
poměřili síly talentovaní judisté a 
judistky od předškolního věku až 
po dorostence ve čtyřech věko-
vých kategoriích chlapců a děv-
čat. Z domácích judistek potvr-
dila dobrou formu především 
dorostenka Ester Vilčková, která 
s přehledem zvítězila v kategorii 
do 52 kg. Na zlato dosáhli ještě 
Marie Dužíková v nejtěžší kate-
gorii mladších žákyň a mladší 
žáci Vojtěch Bezruč a Vít Jerglík. 
Výrazný podíl na úspěchu judistů 

Frýdku-Místku měli také stříbrní 
Marek Špok a Nikola Vojtovičo-
vá, stejně jako bronzoví Kristýna 
Němečková, Martina Milevová a 
Nikol Mikolášová (Judo Staříč). 

Hlavní trenérka frýdecko-mís-
teckých judistů Pavla Prőllová 
hodnotila: „Po loňském vítězství 
mě trošku mrzí sestup na třetí mís-
to v soutěži klubů. Z naší nejméně 
čtyřicetičlenné základny závod-
ního týmu se soutěže zúčastnilo 
jen osmnáct borců. Příčina byla 
především v prázdninách, které 
na Frýdecko-Místecku probíhaly. 
Většina dětí trávila dovolenou 
s rodiči a někteří onemocněli. 
Neúčastí nejlepších jsme přišli 
minimálně o 7 medailí, které nám 
dávaly šance na lepší umístění. 
Konkurence byla mimořádně sil-
ná zejména na polské straně.“ 

Příští jubilejní 10. ročník pořa-
datelé chtějí uspořádat jako ote-
vřené mistrovství Euroregionu za 
využití finančního přispění fondů 
EU. Tato soutěž by měla přilákat 
ještě kvalitnější sestavu soutěží-
cích z dalších zemí a především 
některá reprezentační družstva. 

Žákyně sportovní třídy Marie Dužíková porazila ve své kategorii 
všechny soupeře.

Volejbalový turnaj juniorek se uskuteční dne 29. 3. 2008 od 8.30. hod. v hale 6. ZŠ, (na ulici Pionýrů, 
v Místku za poliklinikou). Turnaje se zúčastní 6 družstev z Moravy a Polska. Hraje se na třech kurtech 
současně. Po celou dobu turnaje je zajištěno kvalitní občerstvení.

Srdečně zvou členové volejbalového oddílu TJ Sokol Frýdek-Místek.

TJ Sokol Frýdek-Místek pořádá
3. ročník Memoriálu Sandry Lichnovské a Evy Konderlové
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1. – 10. 7. 2008 (10 dní)
ŠACHOVÝ TÁBOR (do 13 let)

Místo:
Chata teplárna Ostravice

http://korbel.cz/kozelka/galerie.htm
Ubytování:

Zděná budova, sociální zaříze-
ní, sprchy s teplou vodou

Strava:
5 x denně, pitný režim

Cena:
3 300,- Kč
Program:

Šachové turnaje, celotáborová 
hra, výlety, sport…

Přihlášky a informace:
Antonín Surma, telefon: 728 

855 086, 558 434 154, e-mail: 
a.surma@chessfm.cz

7. – 18. 7. 2008 (12 dní)
ZLATÝ MNICH

Místo:
Rekreační areál Třemešek u 
Oskavy (bazén 10 x 20 m, 2 

hřiště, bezpečný přírodní terén) 
- www.tremesek.com

Ubytování:
Dřevěné chatky, zděné sociální 
zařízení, sprchy s teplou vodou

Strava:
5 x denně, pitný režim

Cena:
4 100,- Kč

Zařízení Pečovatelské služby 
Frýdek-Místek, p.o.

Centrum denních služeb 
– Domovinka na ul. J. Lady 
1791, Frýdek-Místek

nabízí možnost umístění obča-
nům města Frýdku-Místku z řad 
seniorů, zdravotně postižených 
a osamělých. Centrum podpo-
ruje a prodlužuje aktivitu uživa-
telů, posiluje samostatnost a 
soběstačnost, zajišťuje kontakt 
se společenským prostředím, 
napomáhá překlenout samotu.

Zajišťujeme:
- svoz i odvoz uživatelů, včetně 
doprovodu do bytu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy nebo pomoc 

při zajištění stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivi-
zační činnosti
- služby dle přání a potřeb uživatelů
- a další

Touto cestou nabízíme pomoc 
rodinám pečujícím o svoje blízké 
ve formě celodenního dohledu.

Potřebné informace získáte 
přímo v zařízení Centra denních 
služeb – Domovinka nebo na tel. 
číslech 558 434 359, 558 630 816

Rádi Vás přivítáme na „Dni 
otevřených dveří“, který se usku-
teční dne 17. 4. 2008 v době od 
10,00 hod. do 17,00 hod. 

Srdečně zvou zaměstnan-
ci Centra denních služeb 

Domovinka

Přijďte mezi nás

Dvacetičlenná výprava 
Beskydské šachové školy 
se v sobotu 8. 3. zúčastnila 
v Ostravě-Porubě 5. turnaje 
„Krajského přeboru mládeže 
v rapid šachu“.

I přes termínovou kolizi s 
MČR mládeže 2008, na kterém 
startuje 23 členů BŠŠ, si naši 
šachisté opět do Frýdku-Místku 
přivezli cenné medaile. Ze zisku 
zlatých medailí se radují Pavel 
Walek, Michael Kubík, David 

Zlaté medaile pro Frýdek-MístekZlaté medaile pro Frýdek-Místek

Pavel Walek.

Michael Kubík.

Čapčuch, stříbrné medaile zís-
kali Filip Kaňák a Jan Chlebek.

Všem členům výpravy gra-
tulujeme za skvělé sportovní 
výsledky a děkujeme za důstoj-
nou reprezentaci Frýdku-Místku 
a Beskydské šachové školy. 

Kategorie do 10 let 
1. Čapčuch David 6,5 b. 
2. Chlebek Jan 5,5 b. 
5. Laurinc Patrik 5,0 b. 
7. Štěpán Patrik 4,5 b. 
8. Havelka Ondřej 4,5 b. 

9. Kotrbatý Tomáš 4,5 b. 
10. Kuchař Matěj 4,0 b. 
11. Žídek Daniel 4,0 b. 
14. Šigut David 3,5 b. 
17. Mička Matěj 3,5 b. 
18. Štěpán Petr 3,0 b. 
22. Morisák Lukáš 3,0 b. 
27. Kubů Vojtěch 2,0 b. 
Kategorie do 12 let 
1. Kubík Michael 5,5 b. 
2. Kaňák Filip 5,5 b. 
5. Marášek Vojtěch 4,0 b. 
7. Rabatin Martin 4,0 b. 
8. Kotrbatý Lukáš 4,0 b. 
Kategorie do 14 let 
1. Walek Pavel 6,5 b. 
4. Kotrbatý Pavel 4,5 b. 

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 2008 SVČ KLÍČ
Program:

Letní tábor pro všechny zvídavé 
kluky a holky plný nečekaných 

objevů a dobrodružství.
Pojeďte s námi odhalit tajemství 

Zlatého mnicha.
Čeká vás celotáborová hra, 
soutěže, hry, sport, výtvarné 
aktivity, poznání, zkušenosti, 

diskotéky, koupání, autobusové 
výlety a mnoho dalšího.
Přihlášky a informace:

Patrik Siegelstein, telefon: 732 
646 125, 558 434 154, e-mail: 

patrik@klicfm.cz
13. – 25. 7. 2008 (13 dní)

PIRÁTI Z KARIBIKU
Místo:

Rekreační středisko Skalka na 
Ostravici

Ubytování:
Zděná budova, sprchy s teplou 
vodou a WC na pokoji, velká 

zahrada, hřiště
Strava:

5 x denně, pitný režim
Cena:

3 600,- Kč
Program:

Poznejte život v pirátském měs-
tě a pokuste se získat poklad 

královské vlajkové lodi.
Setkáte se s největšími pirátský-

mi esy všech dob.
Zažijete dobrodružství a zábavu.

Přihlášky a informace:
Marie Cidlíková, telefon: 736 

150 088, 558 434 154, e-mail: 
sport@klicfm.cz

10. – 16. 8. 2008 (7 dní)
SHERWOOD

Místo:
Táborová základna Štěrkoviště, 

Otrokovice – www.ddmslunicko.cz
Ubytování:

Zděná budova, sprchy s teplou 
vodou
Strava:

5 x denně, pitný režim
Cena:

2 700,- Kč
Program:

Vydejte se s námi do středově-
ku za legendou Robina Hooda.
Poznáte tajemné hvozdy lesa 

Sherwood.
Máte jedinečnou možnost pro-

kázat svou šikovnost jako Robin, 
tvořivost sličné Marion, sílu malého 
Johna a oddanost mnicha Tucka.

Přihlášky a informace:
Ivana Sošková, telefon: 731 

167 010, 558 434 154, e-mail: 
iva@klicfm.cz

Bližší informace a přihlášky 
najdete na www.klicfm.cz

Tak jako každoročně i letos 
jsme strávili jarní prázdniny 
na turistické základně Stanice 
mladých turistů ve Vyšních 
Lhotách. 

Tábor byl pod záštitou 
Pepka námořníka, který je 
vytrvalý, odvážný, silný, sta-
tečný a také kamarádský. 
Všechny tyto vlastnosti děti 

Jarní prázdniny na Višňovce se nám líbily!Jarní prázdniny na Višňovce se nám líbily!
znají, mnohé mají nebo chtějí 
mít. Vedoucí tyto vlastnosti u 
dětí připraveným programem 
rozvíjeli. Na děti čekala túra 
na Prašivou, poznávání okolí u 
různých bojových her, branný 
závod, nesměla chybět stezka 
odvahy, diskotéka a taky rela-
xace u výtvarné činnosti. Za 
všechny tyto disciplíny si děti 

odvezly domů diplomy a další 
odměny na památku. Každý 
táborník dostal účastnický list. 
Je důležité říct, že taky počasí 
nám přálo, děti si užily zdravé 
podhorské ovzduší a všem 
moc chutnala výtečná domácí 
strava. 

Za Stanici mladých turistů 
Renata Bortlíčková
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(Pokračování ze strany 2)
A ta je v penzionu moc důležitá. 

Navíc, ve zmíněném výtvarném 
kroužku, se senioři nejen zabaví, 
ale také si procvičí jemnou moto-
riku – pohyby ruky, uchopování a 
manipulace s drobnými předměty, 
což je také pro všechny příno-
sem,“ řekl ředitel Penzionu pro 
seniory Jaroslav Chlebek. 

Výtvarný kroužek v penzionu 
pravidelně navštěvuje Ludmila 

Jalůvková, Jiřina Janečková a 
Vladimíra Mérová, které jsou 
také autorkami většiny výrobků 
prezentovaných na velikonoční 
výstavce. „Občas do kroužku 
zavítá i jejich spolubydlící, nejstar-
ší obyvatelka penzionu, Aloisie 
Žvaková, které je 95 let. Nejraději 
navléká korálky nebo pomáhá s 
vystřihováním, což je v jejím věku 
opravdu obdivuhodné,“ prozradila 
Jana Matějíková.  (pp)

VAJÍČKA JINAK: Seniorky z penzionu si vždy Velikonoce přizdobí 
svými výtvory.   Foto: Petr Pavelka

Seniorky z penzionu si přikrášlují Velikonoce

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

“Nejen pro organizace!!!”
Poliklinika-Místek s.r.o. levně 

odprodá větší množství zachovalé-
ho sedacího nábytku-židle a lavice 
potažené koženkou, velmi levně.
Židle 50,- Kč, lavička 200,- Kč. 

Informace p. Lešková,
tel.: 558 900 210  
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.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)
6) objekt křížového podchodu

- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 
7) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 37,30 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)

u Kina P. Bezruče 25. 3. - 27. 3.
u Billy  18. 3. - 20. 3.
Provozní doba mobilní sběrny 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
je vždy úterý, středa, čtvrtek 
od 10:00 do 18:00 h. (dle har-
monogramu).

S blížícím se termínem pro 
podání přiznání k daním z příjmů 
si dovolujeme upozornit na režim 
rozšířených úředních hodin FÚ 
v závěru měsíce března 2008. 
Poslední den lhůty pro podání 
přiznání k daním z příjmů připa-
dá v roce 2008 na pondělí 31. 
března. Tento den budou úřední 
hodiny na Finančním úřadě ve 
Frýdku-Místku prodlouženy do 
18:00 hod. Ve dnech předchá-
zejících tomuto datu bude pro-
voz FÚ zajištěn následovně:
• v týdnu od 17. března do 21. břez-
na denně od 8:00 do 17:00 h.;

Finanční úřad ve Frýdku-Místku informuje
• v týdnu od 
25. března 
do 28. břez-
na denně od 8:00 do 18:00 h.;
• v sobotu 29. března od 8:00 do 
12:00 h.

Rozšířené úřední hodiny 
neplatí pro pokladnu FÚ, kte-
rá je otevřena v pondělí a ve 
středu od 8:00 do 11:30 hod. a 
od 12:30 do 14:30 hod. Mimo 
tyto provozní hodiny pokladny 
FÚ lze daně zaplatit prostřed-
nictvím daňové složenky na 
kterékoliv poště v ČR bez poš-
tovních poplatků.

Statutární město Frýdek-
-Místek vyhlašuje prodej níže 
uvedených nemovitostí formou 
nabídkového licitačního řízení:

- bytová jednotka č. 486/6 
v budově č.p. 486 na pozem-
ku p.č. 1081/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří včetně podílu o 
velikosti 8702/79848 na spo-
lečných částech budovy č.p. 
486 a pozemku p.č. 1081/1 
zast.pl. a nádv., k.ú. Frýdek, 

Nabídkové licitační řízeníNabídkové licitační řízení
obec Frýdek-Místek (ul. J. 
Švermy) za celkovou vyvolá-
vací cenu 371 000 Kč

Nabídkové licitační říze-
ní se uskuteční dne 16. 4. 
2008 ve 13.00 h. v zasedací 
síni odboru správy obecního 
majetku Magistrátu města 
Frýdku-Místku, ul. Radniční 
10. Dražební jistota je stano-
vena ve výši 10 % z vyvolá-
vací ceny a je splatná nejpoz-
ději dne 11. 4. 2008 na účet 
statutárního města. Bližší 
informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 172, 558 609 171.

Odbor územního a ekonomic-
kého rozvoje Magistrátu města 
Frýdku-Místku informuje vlastníky 
kulturních památek, kteří jsou při-
hlášeni do Programu regenerace 
MPZ pro rok 2008, že termín podá-
ní kompletních žádostí (souhrnný 
přehled + přílohy) je nejpozději 2. 
dubna 2008. Informace žadatelům 
poskytne Ing. Marta Axmanová, 
OÚER, památková péče; MM
F-M, telefon 558 609 111, linka 
280, e-mail: axmanova.marta@
frydekmistek.cz. Podrobnější infor-
mace přineseme v následujícím 
vydání zpravodaje. Poskytnutí pří-
spěvků se bude schvalovat dne 7. 
4. 2008 na jednání komise inves-
tiční, územního plánování a život-
ního prostředí rady města F-M. 

DOTACE NA OBNOVU 
KULTURNÍCH PAMÁTEK

Až do konce března trvá splat-
nost místního poplatku za komu-
nální odpad a místního poplatku 
ze psů. Magistrát v těchto dnech 
tiskne a rozesílá poštovní pou-
kázky. Místní poplatky je možno 
platit převodem z účtu, poštovní 
poukázkou prostřednictvím poš-
ty, nebo v hotovosti na finanč-
ním odboru Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
kanc. č. 107 – 109 – místní 
poplatek za komunální odpad; 
kanc. č. 104 – místní poplatek 
ze psů. Při platbách v hotovos-
ti na oddělení místních daní a 
poplatků je nutno počítat s delší 
čekací dobou. Místní poplatek 
za komunální odpad na celý rok 
2008 činí 492,- Kč, osoby starší 
sedmdesáti let ročně platí jen 

Poplatky zaplaťte do konce března
252,- Kč. Od místního poplatku 
za komunální odpad je možno, 
mimo jiné, osvobodit:

- rodiny s více než třemi dětmi 
(za čtvrté a další dítě se neplatí),

- poplatníky, kteří se déle než 
9 měsíců v kalendářním roce 
zdržují v zahraničí,

- poplatníky, kteří studují a jsou 
ubytovaní mimo své trvalé bydliště

Případné nesrovnalosti v evi-
denci je možné reklamovat před 
platbou přímo na finančním odboru 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
oddělení místních daní a poplatků. 
Úřední hodiny na oddělení míst-
ních daní a poplatků: Po, St: 8.00 
- 17.00 h., Čt: 8.00 - 15.00 h.

Marcela Pilařová, vedoucí 
oddělení místních daní a 

poplatků

KOMPOST – je organické 
hnojivo, vzniklé kompostovacím 
procesem, barvy hnědé, šedo-
hnědé až černé, drobkovité až 
hrudkovité struktury, bez neroz-
pojitelných částic, mající deklaro-
vané kvalitativní znaky. Kompost 
vzniká přirozeným biochemickým 
procesem z původních organic-
kých látek, zvláště mikrobů.

Výroba kompostu se řídí ČS 
Normou 465735, kdy jsou sledo-
vány látky, např. zinek, rtuť, kad-
mium. Dále je sledován hygieni-
zační proces, který odstraňuje 
obsah případných patogenních 
mikroorganismů a tím potlačení 

KOMPOST
zdravotních rizik spojených s 
aplikací do půdy.

Kompost se používá ke hno-
jení při zřizování zelených ploch, 
při výsadbě zeleně, při zakládá-
ní zelinářských, zahradnických i 
ovocnářských pěstebních ploch, 
pěstebních ploch velkoškolek i 
zahrádek. Dále se používá pro 
zlepšení vlastnosti půd, polí a 
zahrádek i pařenišť a skleníků a 
při výsadbě stromů i okrasných 
dřevin (kromě kyselinomilných). 
Hodnota pH kompostu přispívá k 
úpravě nežádoucí kyselé reakce 
půd a upravuje strukturu půd, 
dodává aktivní humus.

Frýdecká skládka, a.s. ode-
bírá a zpracovává ve své Kom-
postárně v Bruzovicích zelené 
odpady z parků města Frýdek-
-Místek (tráva, listí, větvě), a to 
1500 až 1800 tun ročně. Také 
občané mají možnosti zelené 
odpady bezplatně dovézt do 
kompostárny, v rámci komplex-
ní služby nakládání s odpady. 
Občané si mohou při dovozu 
odpadu odvézt kompost, který 
Frýdecká skládka, a.s. dává 
občanům zdarma. Bližší infor-
mace vám rád sdělí mistr stře-
diska Kompostárna, telefon 736 
770 814, nebo 558 652 111.

Komise kulturní a pro výchovu 
a vzdělávání pracující při Radě 
města Frýdek-Místek vyhlašuje 
mimořádný výběrový dotač-
ní program z Fondu výchovy, 
vzdělávání a zájmových aktivit 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek. Obsahem dotačního progra-
mu je podpora jednorázové akce 
pro děti města Frýdku-Místku ve 
věku do 15 let v průběhu letních 
prázdnin v roce 2008.

Podkladem pro zařazení do 
výběrového dotačního programu 
je standardní žádost o dotaci z fon-
du výchovy, vzdělávání a zájmo-
vých aktivit na jednorázovou akci 
a příloha formou projektu obsahu-
jící následující položky: obsah a cíl 
akce, popis cílové skupiny, které je 
projekt určen (věk, počet apod.), 
časový harmonogram, podrobný 
položkový rozpočet akce. 

Prázdninový dotační program
Akce se může konat: 
- formou jednodenní nebo 

vícedenní akce, případně může 
být rozložena 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 požadova-
né dotace je 50.000 Kč. Maxi-
mální výše požadované dotace 
je 100.000 Kč. Dotaci je možné 
použít pouze na náklady v sou-
ladu se statutem fondu výchovy, 
vzdělávání a zájmových aktivit. 
Dotaci nelze použít na akci pro 
dospělé, mzdy, vybavení nesou-
visející s přímou prací s dětmi a 
mládeží, investice a podnikatel-
ské záměry. Žádost do vyhlá-

šeného dotačního programu 
mohou podat organizace půso-
bící ve Frýdku-Místku v oblasti 
zájmových, volnočasových a 
výchovně vzdělávacích aktivit 
v souladu se statutem fondu 
výchovy, vzdělávání a zájmo-
vých aktivit (dotace není určena 
pro organizace působící v oblas-
ti tělovýchovy a sportu).

Uzávěrka dotačního progra-
mu je 7. 4. 2008 (do dotačního 
programu budou přijaty pouze 
žádosti doručené do termínu 
uzávěrky Magistrátu města 
Frýdku-Místku). Bližší informa-
ce 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. Jit-
ka Kališová).

Upozorňujeme všechny obča-
ny, kteří mají podanou žádost o 
přidělení bytu u Magistrátu města 
Frýdku-Místku, na nutnost jejího 
obnovení do 31. 3. 2008. Toto lze 
provést pouze písemnou formou 
(formuláře jsou k dispozici na 
informacích v budově magistrá-
tu, na ul. Radniční 1148, příp. na 
internetových stránkách statutár-

Žádosti o přidělení obecního bytu
ního města). Pokud tak žadatel 
neučiní, jeho žádost bude z evi-
dence vyřazena.

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. 2008. 

o celkové výměře 116,02 m2 
nacházející se v I.NP objektu 
čp. 1146, tř. T.G.Masaryka, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (v 
současné době je zde v provozu 
prodejna kol). Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporučená 
výše nájemného 2.280 Kč/m2/
rok. Prostory nebudou pronají-
mány za účelem provozování 
herny, restaurace apod.

Žádosti o pronájem s nabí-

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

zenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – čp. 1146, velký 
prostor) a informací, za jakým 
účelem budou nebytové prostory 
využívány, doručte na podatelnu 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148 maximálně do 30. 
4. 2008, 17.00 hodin.

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 174.
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Druh práce: 
- sledování zákonů, metodiky 

a změn, týkajících se veřejných 
zakázek a podpora metodiky 
ostatních odborů magistrátu

- příprava zadání veřejných 
zakázek dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách

- prvotní kontrolní činnost na 
odboru investic

- příprava podkladů a zadání 
pro jednotlivé zadávací řízení, 
zpracovávání zápisů a protokolů 
při zadávacích řízeních

- příprava a kontrola smluv 
týkajících se veřejných zakázek, 
za jejichž přípravu zodpovídá 
investiční odbor magistrátu

- plnění stanovených úkolů 
v oblasti plánování, přípravy a 
výkonu investorské činnosti při 
realizaci investičních akcí města

- kontrola práce na stavbách, 
přejímky dokončených staveb 
vč. odstranění vytčených vad a 
nedodělků, účast na kolaudaci 
dokončených staveb a předání 
dokončené stavby uživatelům 

- kontrola věcné správnosti faktur, 
oprávněnosti jejich úhrady, zavedení 
nového majetku do evidence.

- příprava technických pod-
kladů pro žádosti o účelové 
dotace ze státního rozpočtu ČR 
(např. SFŽP, MMR, PHARE 
atd.), včetně čerpání a vyúčto-
vání těchto dotací 

- další činnosti, včetně sledo-
vání legislativy EU

Místo výkonu práce: Magis-
trát města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148

Platová třída: 10 (platový stu-

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance přípravy
a realizace investic na investičním odboru Magistrátu města Frýdku-Místku

peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb. o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osobního 
příplatku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)

Doba výkonu práce: na dobu 
neurčitou 

Požadované předpoklady: 
1. středoškolské vzdělání sta-

vebního směru; vysokoškolské 
vzdělání a osvědčení o odborné 
způsobilosti výhodou

2. obecné předpoklady pro 
vznik pracovního poměru úřed-
níka dle § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků, v platném znění 

3. minimálně základní znalos-
ti následujících zákonů (v plat-
ném 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 plá-
nování a stavebním řádu (sta-
vební zákon)
• 320/2001 Sb., o finanční kontro-
le ve veřejné správě a předpoklad 
rychlé orientace v dalších souvi-
sejících zákonech a předpisech

4. práce s PC (Word, Outlo-
ok, práce s internetem), řidičský 
průkaz skupiny B

5. praxe v oblasti veřejných 
zakázek 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 dosavadních zaměstnáních a 
o odborných znalostech a doved-
nostech 

• ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání 

• výpis z evidence rejstříku tres-
tů, ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem; 
pokud takový doklad domovský 
stát nevydává, doloží se bezú-
honnost čestným prohlášením

Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z evidence rejstří-
ku trestů v termínu do 28. března 
2008, postačí k tomuto datu před-
ložit písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.

V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně infor-
movat o přesném datu a hodině 
výběrového řízení. Přihlášky s 
požadovanými doklady zasílejte 
do 28. března 2008 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Personální oddělení
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kom-
petenci 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 2008, 
tzv. jarní úklid, a to formou při-
stavení velkoobjemových kon-
tejnerů. V letošním roce na jaře 
budou velkoobjemové kontejne-
ry přistaveny na 54 svozových 
místech, jak je uvedeno v har-
monogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11. hod., a vyve-
zeny budou následující den opět 
dopoledne, nejpozději do 11. 
hod. Upozorňujeme, že odpad 
smí být odkládán pouze do 
kontejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání odpa-
du 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 Frý-
dek-Místek provádět pravidelné 
kontroly konkrétních stanovišť a 
bude sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku proti 
veřejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU
31. 3. a 14. 4. - Frýdek, Pan-

ské Nové Dvory - u č. p. 2416 a 
u hasič. zbrojnice; ul. K Hájku - u 
obchodu a u č. p. 2958; ul. Bruzov-
ská - u vodárny; Místek, ul. Kollá-
rova - u pečovatelských domů; ul. 
Fibichova - poblíž gymnázia; ul. 
Pionýrů - u č. p. 803-805

1. 4. a 15. 4. - Frýdek, ul. K 
Lesu - naproti kříže; ul. Vršavec - 
u lesa; ul. Mánesova-Žižkova - u 
pivnice; Místek, ul. Beethoveno-
va - na parkovišti; ul. Myslbekova 
- u rozvodny; ul. Ke Splavu - u 
nádob na separovaný odpad

2. 4. a 16. 4. - Frýdek, ul. Slez-
ská - na parkovišti; ul. Černá cesta 
- u obchodu; ul. Křižíkova - autobu-
sové stanoviště VP; Lískovec - za 
výrobnou krůtích výrobků; Frýdek, 
ul. J Hakena - u večerky „Maják“; 
ul. Tolstého - u telefonní budky

3. 4. a 17. 4. - Frýdek, ul. I. P. 
Pavlova - vedle č. p. 284; ul. Nad 
Mostárnou - u lávky; ul. J. Skupy 
- za kulturním domem; ul. Cihelní 
- u gymnázia a SOŠ (dříve 10. 
ZŠ); ul. Klicperova - u popelnic;  
ul. Slunečná - naproti č. p. 290

7. 4. a 21. 4. - Místek, ul. Hál-
kova-Březinova - u výměníku; ul. 
ČSA - u č. p. 1935 (na parkovišti);  
ul. Anenská - poblíž č. p. 632; ul. 
Zd. Štěpánka - za restaurantem; 

Harmonogram svozu objemného odpadu 
ve městě Frýdku-Místku a přilehlých 

obcí v roce 2008, tzv. jarní úklid
ul. Bezručova - u betonových 
zábran; ul. K Olešné - u č. p. 1332

8. 4. a 22. 4. - Místek, ul. J. 
Trnky - u Restaurace Morava; ul. 
Dr. Vaculíka - parkoviště za 8. 
ZŠ; ul. Frýdlantská - u věžáků;  
Lysůvky - u telefonní budky, 
naproti zahradnictví; Zelinkovice 
- poblíž mateřské školy, u nádob 
na separ. odpad; Chlebovice - u 
transformátoru a u pošty

9. 4. a 23. 4. - Frýdek, ul. 
Novodvorská - Čapkova; ul. M. 
Chasáka - u domu č. p. 3149; 
ul. Pekařská - naproti domu č. p. 
3057; Místek, ul. Pavlíkova - u 
nádob na separovaný odpad; ul. 
Lesní - za domem č. p. 505; ul. 
Palkovická - u podchodu

10. 4. a 24. 4. - Lískovec - u 
hasičské zbrojnice a u hřbitova; 
Skalice - u kulturního domu; 
u vrby (POUZE DNE 10.4.!); 
u žampionárny (POUZE DNE 
24.4.!); u kostela; Místek, ul. 
Polní - u hřiště; ul. Kolaříkova - 
naproti domu č. p. 1589; ul. Spo-
řilov - za domem č. p. 1612; ul. 
Čelakovského - bývalá prodejna

V době od 18. 4. do 21. 4. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, a to v 
místě u prádelny a u hřiště. Kon-
tejner bude umístěn v pátek dne 
18. 4. v dopoledních hodinách, 
stažen bude v pondělí 21. 4. 
také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů neodkládejte nebezpečný 
odpad, tj. mazací a motorové ole-
je, olejové filtry, televizory, moni-
tory, počítače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, laků a 
ředidel, použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky. Tyto odpady 
můžete odložit ve sběrném dvoře 
(na ul. Panské Nové Dvory, na 
ul. Hlavní - pod estakádou, nebo 
na ul. Svazarmovská - v objektu 
společnosti Sběrné dvory, s.r.o.) 
nebo v mobilní sběrně. 

Změna umístění velkoobje-
mových kontejnerů v rámci ulice 
vyhrazena. Pro informace se 
můžete obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, tel. 558 
609 489 nebo přímo na Frýdeckou 
skládku, a. s., tel. 558 623 546.

Pro 
inzerci ve 
zpravodaji 

volejte
603 249 743

Systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunál-
ních odpadů, včetně systému 
nakládání se stavebním odpa-
dem na území města Frýdku-
-Místku stanoví obecně závaz-
ná vyhláška č. 15/2005, kterou 
vydalo Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém zase-
dání dne 12. 12. 2005.

Odpadem je každá movitá 
věc, které se občan zbavuje 
nebo má úmysl nebo povin-
nost se jí zbavit a přísluší do 
některé ze skupin odpadů uve-
dených v příloze č. 1 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o 
odpadech“).

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
V tomto čísle zpravodaje 
Vám předkládáme aktuali-
zované informace k odpa-
dovému hospodářství 
ve městě. V předchozím 
materiálu nebyly zakom-
ponovány některé změny.

SVOZ SMĚSNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
K odkládání směsného komu-

nálního odpadu slouží nádoby o 
objemu 110 l nebo o objemu 1 
100 l. Nádoby mohou být ple-
chové (šedá barva) nebo i plas-
tové (černá barva). 

 
  

Nádoba o objemu 110 l a 1100 l

ANO – patří do nádoby: 
odpady z domácností, oba-

ly znečištěné zbytky potravin, 
kuchyňské odpady, smetí

NE – nepatří do nádoby:
papír, noviny, časopisy, 

plastové láhve, sklo, nápo-

jové kartony, stavební suť, 
cihly, beton, tráva, listí, větve, 
nebezpečné odpady, uhynu-
lá zvířata, žhavý popel nebo 
škvára apod.

Nádoby o objemu 110 l jsou 
většinou umísťovány u rodin-
ných domků. Potřebujete-li 
vyměnit nádobu nebo navýšit 
počet nádob, volejte Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
životního prostředí a země-
dělství, tel.: 558 609 489, pří-
padně zašlete mail na adresu 
zivotni@frydekmistek.cz V pří-
padě, že vám nebyla vyveze-
na popelnice (kontejner) nebo 
v případě její ztráty, se rovněž 
můžete obrátit na odbor život-
ního prostředí a zemědělství. 
Pro operativnější řešení je 
lepší nevyvezení nádoby hlásit 
telefonicky (tel.: 558 609 489 
nebo přímo Frýdeckou sklád-
ku, a. s., tel.: 558 623 546).





Nádoba Interval svozu
Popelnice – objem 110 l 1x týdně
Kontejner – objem 1 100 l 2x a v některých případech i 3x týdně

Svoz odpadu z nádob je realizován:
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 PLASTY – nádoby žluté barvy

ANO – patří do nádoby:
PET láhve, kelímky, sáčky, fólie, výrob-

ky a obaly z plastů, polystyrén
NE – nepatří do nádoby:
novodurové trubky, obaly od nebez-

pečných látek (motorové oleje, chemiká-
lie, obaly apod.)

Obaly z plastů bývají označeny:

Před vhozením PET lahví do kontejnerů 
na plasty je nutné lahve nejprve zbavit pří-
tomnosti vzduchu! Z lahví nejdříve odšrou-
bujte uzávěr, lahve sešlápněte a znovu 
nasaďte uzávěr. Ušetříte tím volné místo v 
kontejnerech na plasty, které tak budou moci 
pojmout větší množství vytříděného odpadu. 

Nápojové kartony odkládejte do nádob 
na papír (modrá nádoba).  

Odpady

3. 3. - 21. 3. - BĚLA KUČÍRKOVÁ
K A L U Ž E - výstava fotografií

GALERIE POD SOVOU
při 1. ZŠ na tř. T. G. Masaryka ve F-M
po až čt od 8 do 17 h., pá od 8 do 15 h.

Pronajmu zavedenou cukrárnu
v Místku, včetně zařízení

Tel.: 603 54 07 15

Stanice mladých turistů
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

tel.: 558 435 067 nebo 558 647 594
www.smtufm.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
- SEPARACE

Dle ust. § 17 odst. 4 zákona o odpa-
dech je občan povinen odpady třídit a 
odkládat na místa určená obcí, tj. do 
nádob na tříděný odpad. Ve městě Frýd-
ku-Místku je v současné době realizován 
sběr papíru, plastů, bílého a barevného 
skla, nápojových kartonů.

SKLO – nádoby zelené barvy

ANO – patří do nádoby:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, 

skleněné střepy - tabulové sklo
NE – nepatří do nádoby:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné 

sklo a zrcadla 
Obaly ze skla bývají označeny:

 

PAPÍR – nádoby modré barvy

 

ANO – patří do nádoby:
noviny, časopisy, kancelářský papír, 

reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepen-
ka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

NE – nepatří do nádoby:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný 

papír, uhlový a voskovaný papír, použité 
plenky a hygienické potřeby

Obaly z papíru bývají označeny:













20. března - Prázdninová akce
Výtvarná dílna – „Vítání jara“

Vyrobíme si jarní a velikonoční výzdobu 
do bytu, přáníčka apod.

místo:  SMTu
čas: 8 – 14 hodin

Informace: Pavla Kozáková
Připravuje se Kurz zdravotníka zota-
vovacích akcí v termínu 4.-6. dubna 

v prostorách SMTu a ve spolupráci s 
Českým červeným křížem.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka
Koordinace občanských záležitostí

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 31. března 2008
Více informací na www.frydekmistek.cz
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
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. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 

Úterý 18. března v 19.00 hodin
– frýdecký zámek

STADLEROVO KLARINETOVÉ 
KVARTETO 

Aleš Pavlorek – klarinet, Svetoslav Točev 
– klarinet, es klarinet

Igor Františák – klarinet, Jiří Masný 
– basklarinet

Rostislav Mikeška a Radek Tomášek – bicí 
Tento komorní soubor vznikl v roce 1994 z 
vynikajících posluchačů Ostravské univerzi-
ty a členů Janáčkovy filharmonie Ostrava. 

program: P. Iturralde, A. Piazzola, I. Cervan-
tes, C. Franck, L. Bernstein, M. Dvořák
Předplatitelé Zámeckých koncertů 

2007/2008 
Pátek 28. března v 19.00 hodin

ČESKÝ MELODRAM
Symfonický orchestr Frýdek-Místek 

& RICHARD KRAJČO 
Pátek 28. března v 19.00 hodin 
KRÁSY ČESKÝCH KLASIKŮ

Jarní koncert Symfonického orchestru 
Frýdek-Místek 

hostem koncertu je Valérie Zawadská 
Zdeněk Smolka a Jaromír Javůrek - dirigenti

Program: Bedřich Smetana, Antonín 
Dvořák, Zdeněk Fibich

Předplatitelé KPH 2007/2008
Pohybové kurzy: březen - duben 

MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, salsy, 
merenge, samby, swingu, rock&rollu, fla-
menga…
Kurz bude probíhat pod vedením lektorky 
Jany Šodkové každý čtvrtek od 17:30 do 
18:30 h. Kurzovné na 12 lekcí činí 700 
Kč. Zahájení: čtvrtek 20. 3. Platba kurzu 
proběhne v úterý 18. 3. v Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 h.
Přihlášky obdržíte na recepci Národního 
domu, odevzdejte do 16.3.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Skupinová výuka tance pro ženy bez roz-
dílu věku i hmotnosti. Přispívá ke zpevně-
ní a tvarování těla, napravuje jeho špatné 
držení, uvolňuje ztuhlou páteř a klouby, 
působí proti stresu, napětí atd. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Daniely 
Gavlasové každé pondělí a úterý. Kur-
zovné na 10 lekcí činí 700 Kč. Zahájení: 
pondělí 7. 4. a úterý 8. 4. Platba kurzu 
proběhne v úterý 18. 3. v Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 h.
Přihlášky obdržíte na recepci Národního 
domu, odevzdejte do 16. 3.

PILATES
Důmyslně propracovaný systém cviků 
zaměřený na koordinaci intenzivního 
dýchání a pohybu. Působí velmi pozitivně 
na zlepšení rovnováhy, odstranění bolesti 
zad. Zvyšuje svalovou sílu a vytrvalost 
s cílem vypěstovat dlouhé štíhlé svaly 
a ploché břicho. Cvičení vyžaduje plné 
soustředění na přesné provedení cviků, 
což vede k lepšímu uvědomění a ovlád-
nutí celého těla. Obnovuje celkovou vita-
litu, zmírňuje chronickou únavu a stres. 
Vhodný pro každého bez rozdílu věku a s 

jakoukoli kondicí. Kurz bude probíhat pod 
vedením lektorky Lenky Chlebkové každé 
pondělí 16:00-17:00 h. Kurzovné na 12 
lekcí činí 480 Kč.
Zahájení: pondělí 31. 3. Platba kurzu pro-
běhne v úterý 18. 3. v Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 h.
Přihlášky obdržíte na recepci Národního 
domu, odevzdejte do 16.3.

FIT BALL
Aerobně méně náročné kondiční cvičení 
na velkých míčích. Jedná se o balanční, 
dynamické cvičení, které protahuje i zpev-
ňuje svaly celého těla, procvičuje stabiliza-
ci páteře a preventivně předchází bolesti 
zad. Cviky známé z aerobiku se liší pouze 
tím, že se při nich sedí na míči. Pomalejší 
tempo cvičení je vhodné i pro jedince trpící 
nadváhou. Možnost zapůjčení balónů.
Kurz bude probíhat pod vedením lektorky 
Lucie Kubalové každý čtvrtek 17:30-18:30 
h. Kurzovné na 10 lekcí činí 500 Kč. Zahá-
jení: čtvrtek 3. 4. Platba kurzu proběhne v 
úterý 18. 3. v Národním domě 9:00-12:00 
a 13:00-17:00 h.
Přihlášky obdržíte v recepci Národního 
domu, odevzdejte 16. 3.
Další informace na telefonním čísle 558 432 
011, 775 222 709 p. Kateřina Kubalová
e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz 
www.kulturafm.cz

Neděle 16. března v 15.00 hodin
Divadelní agentura Aleny Bastlové

O ZLÉ KRÁLOVNĚ
Rozmarná, činoherní pohádka i pro 

nejmenší děti.
Pondělí 17. března v 19.00 hodin

Willy Rusell
Shirley Valentine

Bláznivý útěk do krajiny za stěnou. Mono-
drama zralé ženy, která se snaží najít 

smysl své existence v obyčejném životě.
Hraje: Zuzana Kronerová

Režie: Ivan Balaďa
Předplatitelská skupina A

Sobota 29. března v 19.00 hodin
Divadlo Viola Praha
Alessandro Baricco

NOVECENTO – MAGICKÉ PIÁNO
Strhující příběh geniálního klavíristy se 

odehrává na lodi, která pravidelně bráz-
dila oceán mezi Evropou a Amerikou. 

Cena Thálie za rok 2006.
Hrají: David Prachař a Emil Viklický

Režie: Lucie Bělohradská
Předplatitelská skupina C

Neděle 30. března v 15.00 hodin
Divadlo Pohádka Praha

TŘI POHÁDKY SVĚTLA A TMY
Pohádkové leporelo pro větší, menší a 

nejmenší diváky. 
FILMOVÝ KLUB
18. 3. v 19.00 h.
SVATÁ HORA

Dekadentní svět latinskoamerické 
moderní epochy pohledem Alejandra 
Jodorowského. Režisér se vydává na 
cestu na Posvátnou horu a během své 

cesty boří všechna tabu.
25. 3. v 19.00 h.

NOVÝ SVĚT

Legenda o Pocahontas převedená na 
plátno filmovým básníkem Terrencem 
Malickem jako óda na lásku s Colinem 
Farrelem a velkým hereckým objevem 
Q’oriankou Kilcher v hlavních rolích.

31. 3. v 19.00 h.
SKAFANDR A MOTÝL

Příběh redaktora ELLE Jeana-Dominika 
Baubyho, který se po mrtvici stal invali-

dou odkázaným na pomoc druhých.
SOBOTNÍ BIJÁSEK

29. 3. v 15.00 h.
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ

Představte si svět plný skvělých, slušně 
vychovaných a inteligentních zvířátek… 
Tak s tím teda rozhodně nepočítejte :-) 

FILMY PRO SENIORY
19. 3. v 10.00 h.

EDITH PIAF
Režisér Olivier Dahan se rozhodl vzdát 
odpovídající poctu národnímu symbolu a 
natočil imaginativně životopisný snímek 
o ženě, jejíž zpěv byl stejně strhující a 

dramatický jako její osud. 
ECHO 5. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO 
FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ

28. 3. v 17.30
KEMBALI

Nebezpečný cíl – zasněžená pyramida v 
Nové Guinei.

NA NÁDECH – MARTIN ŠTĚPÁNEK 
Rekordy, vítězství i prohry nejlepšího náde-
chového potápěče světa Martina Štěpánka.

ADRENALIN CUP
Ohlédnutí za průběhem šampionátu v 

extrémních sportech.
ve 20.00 h.

HARVEST MOON
Švýcarská expedice se rozhodla vytvořit 
velmi odvážnou novou cestu na Thalay 

Sagar v Himalájích v severní Indii. Sledujeme 
Stephana Siegrista a jeho tým, jak se snaží 
zdolat 4600 metrů vysokou severní stěnu.

TEPUY
Nejnovější filmový dokument Pavla 

Barabáše je strhujícím příběhem odehrá-
vajícím se hluboko uprostřed orinockého 

pralesa ve Venezuele. 
MÝTUS JMÉNEM ŽRALOK

Tři přátelé se setkávají u pobřeží jižní Afri-
ky, aby se tváří v tvář střetli s nejobávaněj-
ším žralokem – velkým, bílým, lidožravým. 

Výstava
3. března – 30. dubna 
COUNTRY CROSS

fotovýstava Arnošta Čaply

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 zámku. Nabízí 
Rytířský sál, s erbovními obrazy slezské šlech-
ty, zámecké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu 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 frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historii dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008.
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 18. března 17,00 h. – zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mate-
riálů, doplněné výměnou poznatků a mate-
riálu, poradenská služba, videoprojekce
Úterý 18. března 19,00 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku
Zámecký koncert
STADLEROVO KLARINETOVO KVAR-
TETO
Aleš Pavlorek – klarinet
Svatoslav Točev – klarinet, es klarinet
Igor František – klarinet, basklarinet
Jiří Masný – basklarinet
Čtvrtek 20. března 15.00 - 18.00 hodin 
– muzejní učebna frýdeckého zámku
DRÁTENICKÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA
Zveme malé i velké zájemce, kteří si chtějí 
vyzkoušet drátenické řemeslo při zdobení 
velikonočního vajíčka, na drátenickou díl-
nu pod vedením Mgr. Karly Kopcové. Díl-
na proběhne v malé výstavě s drátenickou 
tematikou. Pracovní materiál – drátky jsou 
v ceně, je ale nutné si přinést vyfouknuté 
vajíčko pro jeho opletení drátkem.
Neděle 23. března 13,00 – 17,00 hodin 
– frýdecký zámek

ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Od 15,00 hodin KONCERT SOUBORŮ 
ZUŠ VE F-M
Dále k vidění
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

GALERIE POD SOVOU

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ WWW.STOUN.CZ

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima
Včelařské muzeum a skanzen

a muzeum Chlebovic
každou sobotu od 9 do 12 hodin

Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX

Jana Walachová
Divadlo ING
Fotografie

• „O drátenickém řemesle“ - výstava v 
muzejní učebně
• výstava „S vůní tabaku“
• kaple sv. Barbory
• stálé expozice
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Neděle 23. března 8,50 hodin
sraz na novém autobusovém nádraží ve 
Frýdku, odjezd v 9.03 hod. linkou č. 160 
336 (Lučina, H. Domaslavice), vysednout 
na zastávce Pazderna – kaple
POJĎTE S NÁMI KOLEM ŽERMANIC-
KÉ PŘEHRADY
Historická a přírodovědná vycházka, terén-
ní obuv a oděv nutné. Pazderna (historie, 
pověsti, přírodní poměry), dále kolem Paz-
derůvky do Horních Domaslavic (kostel, 
stará škola, historie obce, kde stával zá-
mek, tzv. Mořské oko), dále přes Kocurovi-
ce a Řapník (rybníky, zbytky dubohabřiny, 
lužní les v závěru přehrady), Vidíkov, údolí 
Tošanůvky (střemchová jasenina), Pro-
střední Tošanovice (zámek Chlumských). 
Nazpět autobusem z Vojkovic nebo z 
Tošanovic. Délka trasy 15 km.

19. - 20. 3. v 19.00 h.
ACROSS THE UNIVERSE

Milostný příběh, zasazený do divokých šede-
sátých let plných protiválečných demonstra-
cí, meditací a rock‘n’rollu. Muzikál od divadel-
ní, filmové a operní režisérky Julie Taymor.

21. - 23. 3. v 19.00 h.
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY

Filmová adaptace známého románu 
latinsko-amerického spisovatele Gabriela 
Garcíi Márqueze. V hlavních rolích Javier 
Bardem a Giovanna Mezzogiorno.

26. 3. v 19.00 h.
JAN SAUDEK

Celovečerní dokument o známém čes-
kém fotografovi s podtitulem „V pekle 
svých vášní, ráj v nedohlednu“ probírá 
jeho tvorbu i osobní život.

27. - 30. 3. v 17.00 h.
DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
Svéráz Wes Anderson natočil další hořce 
úsměvnou meditaci. Tentokrát o bratr-
ském trojlístku na cestě napříč Indií.

27. - 30. 3. v 19.00 h.
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT

Nesmrtelný Rambo (Sylvester Stallone) 
opět v akci! Tentokrát zachraňuje skupinu 
misionářů a domorodce v Barmě.

17. 3. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
19. 3. středa STOUNDRUM - SPECIÁL
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS
20. 3. čtvrtek LÍHEŇ 
JIŽ 7. ROČNÍK SOUTĚŽE AMATÉR-
SKÝCH HUDEBNÍKŮ
21. 3. pátek METALOVÁ VICHŘICE
NETRADIČNÍ ROCKOTÉKA V PODÁNÍ 
DJS RAVYHO A ESTETA
22. 3. sobota NA:SH:UP – WENKOW 
SOUND SYSTÉM
WEKNOW SS: KILLA, CANNON FOUN-
DRY, DOOX, MC DANNY + SMARIO, 
MALLAY, PICKFICK, MC COREHARD 
– VIDEOPROJECTION, LIGHTS AND 
STROBO SHOW, ENTRY 70,-
23. 3. neděle HIP-HOP PÁRTY
VELIKONOČNÍ HIP-HOP PÁRTY, DJ:
BURCHAK, SID, CREW: SEKTOR 3, + 
NIKOLKA 18. BIRTHDAY PARTY, FREE 
BREAK ZONE
24. 3. pondělí VELIKONOČNÍ HITY ZE 
ZÁHROBÍ - SPECIÁL
SPECIÁLNÍ VELIKONOČNÍ VYDÁNÍ IN 
MEMORIAM HITŮ S DJ PETREM KLE-
GOU +VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE
26. 3. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
FOTBÁLEK 
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-

NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
27. 3. čtvrtek LÍHEŇ 
JIŽ 7. ROČNÍK SOUTĚŽE AMATÉR-
SKÝCH HUDEBNÍKŮ
28. 3. pátek VYPSANÁ FIXA+GATE 
CRASHER
BESTIÁLNĚ ŠŤASTNÝ KONCERT FIXY 
A JAKO PŘEDSKOKANI VYSTOUPÍ 
JEDEN Z NEJLEPŠÍCH REVIVALŮ NIR-
VÁNY Z BRNA, NUTNO VIDĚT
29. 3. sobota APRIL PARTY !!! HIP-
HOP+DNB
TOMBOLA OD SKATESHOP.CZ A 
QUEENS, DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ SPO-
JENÉ PARTY DO 24:00 HIP-HOP DJ 
BURCHAK, DJ DANIELL, FREE BREAK 
ZONE OD 24:00 DNB:DJS PICKFICK, 
SMARIO, MC COREHARD A SPOUS-
TY OBLEČENÍ OD TITTY TWISTERU A 
QUEENSU
31. 3. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
4. 4. pátek WOHNOUT
KULTOVNÍ KAPELA PO LETECH O5 VE 
STOUNU

PŘIPRAVUJEME:
12. 4. NAGVIGATORS – HIP-HOP, 
RNB – PRAHA
2. 5. JURASSIC 5 – HIP-HOP (USA, NY)

Knihkupectví na místeckém náměstí
(u křížového podchodu)

Malby Jana Bitnera
Výstava potrvá do 11. dubna

V-klub výtvarníků srdečně zve na výstavu 
Věry Plouharové

vernisáž 25. 3. 17 hodin
potrvá do 11. dubna

DOBRÁ ČAJOVNA
V pátek 4. 4. v 

19:00 h. vystoupí 
ve víceúčelo-
vém sále Dobré 

čajovny brněnský kytarista VLADIMÍR 
VÁCLAVEK. Vstupenky v Dobré čajovně.

e-mail: dobracajovnafm@seznam.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

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

Tel.: 558 647 366, Mobil: 739 511 380
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

KLUB NEZBEDA

Festival frýdecko-místeckých divadelních 
souborů „DNES VÁM HRAJE“ pokračuje

Pro mládež a dospělé
vstupné 60,- Kč

Sobota 22. března v 18 hodin
M. Hennequin

Lhářka
Fraška o mladé ženě, které jde lhaní 

manželovi nejlíp od té chvíle, kdy mluví 
už jen pravdu - hraje

DUO - Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek
Půjčování kostýmů v březnu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

17. 3. „Mluvení beze slov“ – prožitkový 
program spojený s pantomimou
21. 3. KLUBOVNA ZAVŘENA
25. 3. Výtvarné odpoledne – jarní inspi-
race
27. 3. Diskusní odpoledne – na téma 
měsíce března „KOUŘENÍ“

V pátky od 15 do 16 hodin
chodíme cvičit na 4. ZŠ. 

18. 3. - Narozeniny Broučků
Přijďte s námi oslavit 9. narozeniny!
Teplé nápoje budou dnes zdarma.
Čeká nás i vystoupení dětí z MŠ.

21.3. - Zdobení obilíčka
Budeme vyrábět jednoduché velikonoční 
zvířátka na špejli.

25.3. - Logopedická beseda
O školní zralosti Vašich dětí bude před-
nášet paní Kopřivová z Pedagog.-psycho-
log. poradny. Začátek v 10.00 h. 

28.3. - Jarní ptáčci
Budeme s dětmi vyrábět jednoduché 
ptáčky ze šišek a peříček.

Pravidelný program:
Pondělí - maňásková pohádka pro děti
Středa - cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek - zpívánky
Pátek - výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky je vždy ve středu v 10.00 h. Hlí-
dání dětí zajištěno. Cena 40,- Kč/h. 

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

VELIKONOČNÍ VESELICE
Velký sál Lidového domu 

23. 3. v 19 hodin
K tanci a poslechu hraje MARTY-PARTY.

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525,
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

17., 18., 19. 3. - Hody, hody 
doprovody

Program: Výtvarné dílny pro 
malé i velké, výroba tradič-

ních i současných velikonočních dekorací.
Pro velikonoční svátky jsme pro vás při-
pravili dílnu, na které spolu s námi obje-
víte zajímavé jarní a velikonoční tradice, 
vyrobíte si velikonoční mozaiku, uvinete 
si velikonoční věneček, odlijete voňavé 
mýdlo, blízké potěšíte přáníčkem a sebe 
velikonočním zajícem. Větší skupiny mož-
no objednat telefonicky, vítáme rodiče s 
dětmi i samostatné kreativce.
Cena: 25,- Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 9:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon: 558 434 154, 731 167 010, e-
mail: iva@klicfm.cz.
20. 3. - HLEDANÍ VELIKONOČNÍHO VAJÍČKA
Program: Prázdninový výlet, spojený s 
koupáním a hledáním sladkého pokladu
Cena: 120,- Kč (oběd, jízdné, vstupné, 
pedagogický doprovod)
Čas: 9:00 - 16:00 hodin
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz
29. 3. - 30.3. - KVALIFIKAČNÍ TURNAJ 

V DESKOVÉ HŘE GO
Místo: Národní dům Frýdek-Místek

ŠACHY
21. 3. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-

tek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966
20. - 24. 3. - TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ
Program: Mezinárodní šachový turnaj dětí 
do 14 let (kategorie do 10, 12, 14 let)
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966
20. – 24. 3. - 19. TURNAJ POBESKYDÍ
Program: Mezinárodní šachový turnaj
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

22. – 23. 3. - ŠACHOVÝ TURNAJ
DĚTÍ DO 8 LET

Program: Mezinárodní šachový turnaj pro 
děti narozené 2000 a mladší
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

29. 3. - O ŠACHOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Program: šachový turnaj pro děti naroze-
né 2001 a mladší
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966
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