
Vážení spoluobčané,
ti z vás, kteří jste v poslední době na-

vštívili náš městský hřbitov ve Frýdku, 
jste si určitě všimli, že v části hřbitova 
probíhají rozsáhlé úpravy. K tomu bych 
chtěla sdělit některé další informace.

S blížícím se 60. výročím skončení 
2. světové války město Frýdek-Mís-
tek ve spolupráci s Českým svazem 
bojovníků za svobodu, krajským 
vojenským velitelstvím Ostrava a zá-
stupci generálního konzulátu Ruské 
federace připravuje důstojné oslavy tohoto výročí.

Již v loňském roce generální konzul Ruské federace potvrdil zájem 
Ruské federace finančně se spolupodílet na financování rekonstrukce 
pomníků padlých ve 2. světové válce. Následně pak byla podepsána 
smlouva o spolupráci, na základě které jsme obdrželi od Ruské fe-
derace 16.000,- USD, tj. téměř 400.000,- Kč. Zastupitelstvo města 
pak schválilo dalších 600.000,- Kč z rozpočtu města na rekonstrukci 
pomníků a bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Zakázku 
získaly naše technické služby TS a.s. Ty v současné době v areálu 
hřbitova dokončují demolice původního plotu, osazují nové betonové 
obrubníky a betonují základové pásy pro nové pomníky. Souběžně 
probíhá výroba nových žulových pomníků a oprava pamětních desek. 
Všechny opravy by měly být dokončeny do 22. 4. 2005.

Vlastní oslavy 60. výročí skončení 2. světové války jsou připraveny 
na 1. května 2005 od 10 hodin na městském hřbitově ve Frýdku za 
účasti veteránů 2. světové války i přímých účastníků osvobozování 
našeho města a okolí.                                                  Eva Richtrová
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slovo starostky

Kompletní vedení města 
zavítalo 7. dubna do místec-
kého Národního domu, aby 
zodpovědělo dotazy občanů a 
vyslechlo si připomínky a pod-
něty k další činnosti radnice. V 
komorní atmosféře nejvíce za-
ujaly informace o plánovaném 
obchvatu. Lidé se se zájmem 
skláněli nad mapu, pomocí níž 
se zorientovali, kudy vlastně 
trasa povede.

Občané byli ujištěni, že s vlast-
ní výstavbou stát nezačne dřív 
než za tři roky, a místostarosta 
Miroslav Dokoupil poté představil 
investiční záměry města v bližším 
časovém horizontu. „Co se týká 
přemístění autobusového sta-

Občanům bylo k dispozici kompletní vedení města 

MAPA OBCHVATU: Občané si na setkání s radnicí ujasňovali, kudy 
trasa povede.                                                       Foto: Petr Pavelka

noviště, jednáme, aby výstavba 
byla co nejlevnější, ale pokud by 
město nezískalo dotaci, záměr 
by se pozastavil a čekalo by se 
na změnu územního plánu, aby 
stanoviště bylo přímo u vybudo-
vaného podchodu,“ odhalil jeden 
ze záměrů Miroslav Dokoupil. 
Lidé se od něj také dozvěděli, 
že s výstavbou krytého bazénu 
na Olešné by se mohlo začít 
koncem roku, aby už na podzim 
roku 2006 mohl krytý provoz 
navázat na sezonu otevřeného 
aquaparku. Prozradil také odha-
dované náklady na rekonstrukci 
víceúčelové sportovní haly, které 
se budou pohybovat okolo sta 
milionů korun. „Nebude se měnit 

půdorys haly, změny se odehrají 
uvnitř a také v okolí tak, aby na 
halu přímo navazovala i další 
sportoviště. Dále máme v plánu 
plynofikaci Vršavce a Zelinkovic 
a také řešíme možnost repliky 
kašny na místeckém náměstí 
a další kašnu před vstupem do 
křížového podchodu,“ uvedl 
místostarosta Dokoupil. 

Místostarosta Petr Cvik 
znovu připomněl, že město 
chystá na 1. června v aquaparku 
oslavu Dne dětí s celodenním 
programem a zopakoval, že 
vstupné včetně atrakcí bylo pro 
první rok stanoveno na padesát 
korun. „Zpracovává se přitom 
systém, který lidem umožní areál opouštět a zase se do 

něj vracet. Jsem přesvědčen, 
že zóna Olešné, která umírala, 
nabere nový život a že jsme se s 
touto lokalitou rozhodli správně, 
protože když se na Olešnou 
dneska přijde někdo podívat, 
tak nám to nádherné prostředí 
hned za městem závidí,“ řekl 
Petr Cvik. Občanům ještě 
vysvětlil, že město se rozhodlo 
pronajmout restauraci v objektu, 
ve kterém se schůzka s radnicí 
konala, deklaroval ovšem, že v 

Národním domě zůstane zázemí 
pro kulturní i jiné akce. Stihl se 
ještě vyslovit k mediálně známé 
kauze 2. ZŠ, která by podle něj 
měla mít do konce dubna jmeno-
vaného nového ředitele. 

Starostka města Eva Richtro-
vá na závěr informovala o osla-
vách výročí ukončení 2. světové 
války a připomněla občanům, 
že vedení je jim k dispozici 
každou středu odpoledne v 
čase vymezeném neohlášeným 
návštěvám.       (pp)

Na základě telefonického 
požadavku z roku 2003 byl loni 
v říjnu městem Frýdek-Místek 
vybudován chodník na ulici V. 
Nezvala. Nyní se ovšem ukáza-
lo, že zájmy tamějších obyvatel 
jsou různorodé a na realizaci 
chodníku ze zámkové dlažby 
se objevila i negativní reakce.

Některým lidem vadí, že 
chodník protnul plácek, který 
se dal využívat i jako hřiště. „Ve 
stavebním deníku je záznam o 
tom, že stavební firma se jmé-
nem investora dotazovala zde 
bydlících občanů, zda jsou zde 
umístěné sloupky pro volejba-
lovou síť využívány. Proti stavbě 
chodníku nebyly vzneseny 
připomínky,“ vysvětluje vedoucí 
odboru dopravy a silničního 
hospodářství Miroslav Hronov-
ský, který upozorňuje, že po 
celou dobu stavby ani po jejím 

Všem se zavděčit prostě nelze
dokončení neobdržela stavební 
firma ani městský úřad žádnou 
stížnost na stavbu chodníku ani 
požadavek na jeho odstranění.

„Když je někde uprostřed tráv-
níku vyšlapaná cestička, je jasné, 
že tudy lidé chodí. A je jistě pro 
ně příjemnější chodit po dlažbě 
než po blátě. Těžko můžeme 
vyhovět všem, když jedno řešení 
jedny potěší a druhé zarmoutí. 
Měli jsme podnět, že zdejší ob-
čané chtějí chodník, a proto jsme 
zde uvolnili potřebné finanční 
prostředky. Veřejně říkám, že 
pokud budu mít v rukou petici, 
že většina obyvatel, kterých se 
problém dotýká, si přeje, aby zde 
znovu byl pruh vyšlapané hlíny, 
potažmo bláta, tak ten prostor 
uvedeme do původního stavu. 
Máme již dohodu s firmou, která 
chodník realizovala, že to město 
nebude stát ani korunu navíc a 

rozebraný materiál použijeme v 
jiné části města,“ nechal se sly-
šet místostarosta Petr Cvik. 

Vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství Miroslav 
Hronovský také obhajuje použí-
vání kvalitních materiálů, které 
nejsou snahou o nákladnou 
vizitku, ale naopak finance šetří. 
„Zámková dlažba nebo žulová 
kostka se používá při stavbě no-
vých chodníků již několik let. Dů-
vodem je jejich delší životnost. 
Takto vybudované chodníky 
navíc netrpí pojezdem techniky 
při provádění zimní údržby,“ vy-
světlil Miroslav Hronovský. 

Na ulici V. Nezvala se s 
kritikou vybudovaného chodníku 
objevila také připomínka k umís-
tění květináče, který brání v po-
jíždění po chodníku motorovým 
vozidlům. Ani v tomto smyslu ale 
město podle místostarosty neob-
drželo dosud žádná záporná sta-
noviska a ohlasy, a to ani ze stra-
ny Integrovaného záchranného 
systému, ačkoliv tento květináč 
byl zde umístěn již před několika 
lety. „Původně byl umístěn u 
stožáru veřejného osvětlení, a 
to právě proto, aby byl osvětlen 
a aby jej nebylo možné objíždět. I 
tam, kde stojí dnes, zhruba o dva 
metry dál, je květináč dostatečně 
vidět, což jsme ověřovali i ve 
večerních hodinách. Na stávající 
stanoviště jej nepřemístilo město, 
ale znovu jej přemístíme přímo ke 
stožáru veřejného osvětlení, kde 
stál původně,“ ujistil Miroslav 
Hronovský.       (pp)ÚPRAVA PAMÁTNÍKU: Změny k výročí.     Foto: Petr Pavelka
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krátce
Debata v Lískovci

Dotazy občanů Lískovce týkají-
cí se života našeho města zodpoví 
zástupci vedení města Frýdek-
-Místek na setkání s občany, které 
je ve spolupráci s Osadním vý-
borem Lískovec naplánováno na 
čtvrtek 21. dubna v 18 hodin v sále 
lískoveckého kulturního domu.

Setkání „U Mámy“
Dne 27. dubna v 18,00 hod. se 

uskuteční v salonku restaurace 
„U Mámy“ na Černé cestě setkání 
zástupců města s občany, na kte-
rém by měly být podány aktuální 
informace týkající se problematiky 
komunikací a veřejného osvětlení 
v lokalitě Pod zámečkem.

Co s odpady ve městě
Do všech schránek ve městě 

byla distribuována informační 
příručka Frýdecké skládky a města 
Frýdek-Místek pod názvem Co s od-
pady ve Frýdku-Místku. Její součástí 
je kromě základních údajů a vysvět-
lovací kampaně také anketa sledují-
cí průzkum spokojenosti zákazníků. 
Tři vylosovaní, kteří anketu vyplní a 
dodají, získají zajímavou odměnu 
– jejich domácnost nebude muset 
za odpady v letošním roce platit.

Pomoc alergikům 
Sdružení na pomoc alergickým 

a oslabeným dětem Pobeskydí 
Frýdek-Místek pod patronací 
MUDr. Radima Dudka i letos za-
jišťuje dva desetidenní autokarové 
ozdravné pobyty v Chorvatsku na 
Makarské Riviéře pro děti s aler-
gickými projevy dýchacími a kož-
ními, astmatiky a malé pacienty 
s častým onemocněním horních 
cest dýchacích, kterých se mohou 
zúčastnit i členové rodiny.

Koncert O. Havelky
Na 9. května se připravuje 

koncert Ondřeje Havelky, na-
zvaný Ohlasy písní zámořských. 
Představení se koná v Národ-
ním domě Frýdek-Místek v 19 
hodin a organizuje jej Sdružení 
Kafira, poskytující služby lidem 
s těžkým zrakovým postižením. 
Koncert podpořil Městský úřad 
Frýdek-Místek a i občané mohou 
zakoupením vstupenky přispět na 
podporu dalších aktivit sdružení.

Akce Lidového domu
Bohatou činnost připravuje na 

květen místecký Lidový dům. 3. 
5. v 17.30 hod. se v malém sále 
uskuteční přednáška prof. PhDr. 
Petr Piťhy na téma Význam mýtů 
a pohádek v životě jednotlivců i 
národních skupin, 12. 5. v 17.00 
hod. ve velkém sále bude předná-
šet MUDr. Karel Paiger o rakovině 
tlustého střeva a konečníku a 25. 
5. v 19.00 hod. se chystá koncert v 
rámci V. Mezinárodního varhanní-
ho festivalu barokní hudby v Opa-
vě pod názvem „Johan Sebastian 
Bach – 6 sonát pro housle a cem-
balo“ v podání významné české 
a světové houslistky Gabriely 
Demeterové a cembalistky Giedré 
Lukšaité-Mrázkové.                 (pp)

Radnice uspořádala seminář k novele

SEMINÁŘ ZASTUPITELŮ: Členové zastupitelstva mají ze zákona 
nové povinnosti.                                                   Foto: Petr Pavelka

I v letošním roce byly 
neprodleně po ukončení 
zimního období prováděny 
jak opravy lokálních poruch 
– tzv. výtluků, tak i rozsáh-
lejší opravy povrchů vozovek 
a jejich rekonstrukce. Opravy 
byly zahájeny neprodleně po 
zahájení činnosti výroben 
obalovaných směsí, a to kon-
cem března letošního roku.

„Lokální poruchy, tedy vý-
tluky, jsou nejdříve opravovány 
na místních komunikacích, po 
kterých vedou linky městské 
hromadné dopravy. Nejnutnější 
opravy byly již provedeny napří-
klad na ulici E. Krásnohorské,“ 
sdělil vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství Miroslav 
Hronovský, který prozradil i další 
postup. V harmonogramu oprav 
následují lokální poruchy na pá-
teřních sídlištních komunikacích 
a až nakonec budou opravová-
ny ostatní místní komunikace, 
včetně místních komunikací v 
okrajových částech města.

Město chystá také rozsáhlejší 
opravy na ulici E. Krásnohorské, 
ulici Slavíčkova a další část cesty 
na Frýdeckou skládku. „Znovu 

Opravy komunikací zahájeny
musíme upozornit, že zdaleka ne 
všechny pozemní komunikace 
na území města jsou v majetku 
nebo ve správě města. Hlavní 
komunikace na území města 
jsou silnice státní a krajské, které 
jsou buď ve vlastnictví Ředitelství 
silnic a dálnic ČR nebo ve vlast-
nictví Moravskoslezského kraje,“ 
připomíná místostarosta Petr 
Cvik, že město neodpovídá za 
každý metr silnice ve městě.

Mezi komunikace, které mají 
jiného správce, patří: ulice Hlav-
ní, Příborská (státní silnice I/48), 
ulice Bruzovská (krajská silnice 
II/473), ulici Lískovecká (krajská 
silnice II/477), ulice Revoluční, J. 
Opletala, tř. 17. listopadu (krajská 
silnice II/473), ulice Beskydská 
(státní silnice I/56), část ulice Os-
travská (krajská silnice III/48411), 
ulice Na vyhlídce (krajská silnice 
II/477), ulice Staroměstská (kraj-
ská silnice II/477), ulice Slezská 
(krajská silnice II/477).

Státní a krajské silnice město 
neudržuje a neopravuje, ani 
se nepodílí na plánování nebo 
financování jejich oprav. Jejich 
opravy zajišťuje Správa silnic 
Moravskoslezského kraje.   (pp)

Rada města Frýdek-Místek 
schválila v úterý 5. dubna na 
své 63. schůzi inovaci Provoz-
ního řádu ubytovny Sokolská.

„Důvodem změny byly opa-
kované problémy s ubytovanými 
osobami, na které poukázala 
městská policie, která musela 
často zařízení i v nočních hodinách 
navštěvovat a vykazovat osoby, 
které zde nebyly nahlášeny. Ne-
spokojenost s nepořádkem kolem 
budovy vyjádřili i někteří místní 
občané,“ sdělila tisková mluvčí 
Městského úřadu ve Frýdku-Míst-
ku Kateřina Šimůnková.

Podle starostky Evy Richtrové 
byla změna provozního řádu už 
nutností, protože se na ubytovně 
mnohdy na dvoulůžkových poko-
jích scházely početné návštěvy, 
přestože vůbec neměly oprávnění 
se zde zdržovat. „Stal se například 
případ, kdy se při namátkové kon-

Ubytovně byl změněn řád
trole některé nežádoucí návštěvy 
pokusily před strážníky schovat ve 
skříni,“ uvedla perličku starostka. 
Zjištěno také bylo, že spousta z 
nich na ubytovně také prováděla 
tělesnou očistu a zneužívala toho, 
že se zde platí za vodu nízký pau-
šální poplatek. Dalším problémem 
je úklid společných prostor, který 
je vesměs ignorován. „Provozní 
řád ubytovny by měl být pozmě-
něn hned v několika bodech. Nová 
verze obsahuje například dodatek 
o tom, že občané, kteří zde bydlí, 
se musejí podílet na úklidu společ-
ných prostor, či kdykoliv zpřístupnit 
městské policii vyhrazené prostory 
ke kontrole,“ prozradila tisková 
mluvčí. Změna má rovněž měst-
ským policistům umožnit ihned 
vykázat všechny, kteří se v ubytov-
ně neoprávněně zdržují, a všem 
návštěvám ukládá za povinnost 
zapsat se na vrátnici.        (pp)

Šestnáct pedagogických 
pracovnic ocenili na slav-
nostním setkání zástupci 
frýdecko-místecké radnice. 
Místostarosta Petr Cvik, sám 
bývalý učitel, si při této pří-
ležitosti povzdychl, že mezi 
oceněnými není žáden muž. 

V neformální debatě zazněly 
obavy z dalšího vývoje školství 
ve městě, protože žáků neustále 
ubývá. Dokonce i místostarosta 
byl v uvolněné atmosféře vyzván, 
aby s úbytkem dětí udělal něco 
osobně, ale ten se dušoval, že 
za sebe už má „kvótu“ splněnou. 
„Máme za sebou zrušení školy na 
ulici Cihelní, z něhož jsem neměl 
radost, ale které se s odstupem 
ukázalo jako opodstatněné. Nyní 
žádné další rušení škol ani mateř-
ských školek nepřipadá v úvahu,“ 

Město ocenilo učitele
ujistil místostarosta. Musel nic-
méně připustit, že i když už ve 
školách téměř nefigurují učitelé 
v důchodovém věku, nemají dnes 
zdaleka všichni pedagogové jis-
totu zaměstnání. Školy při nedo-
statku žáků o co nejvíce zaplněné 
lavice doslova bojují, některé jsou 
žádané, jiné méně. „Dnes rodiče 
klidně vozí děti do školy z Místku 
do Frýdku nebo naopak, a to 
nejen kvůli sportu, ale prostě třeba 
proto, že se jim ta která škola 
líbí,“ řekl místostarosta Petr Cvik. 
Vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Ilona Nowaková 
přidala alespoň povzbuzující 
informaci, že děti přibyly alespoň 
v mateřských školách, na druhou 
stranu si musela postesknout nad 
problémy s financováním z Morav-
skoslezského kraje.          (pp)

Přítomní zastupitelé si vyslechli 
výklad Mgr. Marcely Romančoko-
vé, pověřené vedením právního 
odboru, která informovala o 
některých nových povinnostech 
z novely vyplývajících. Zastupitelé 
nesmí využívat svého postavení, 
pravomoci nebo informací k zís-
kání neoprávněných výhod pro 
sebe nebo jinou osobu, zejména 
tedy nesmí po dobu výkonu své 
funkce osobně jednat za sebe 
nebo jinou osobu v obchodních 
záležitostech vůči městu a 
právnickým osobám založeným 
městem nebo obchodním spo-
lečnostem s majetkovou účastí 
města, mají povinnost podávat 
oznámení o osobním prospěchu 
při projednávání věcí, kde může 
vzniknout osobní prospěch jim 
nebo jejich manželům či dětem. 
Do konce března museli podat 
oznámení o podnikatelských 
činnostech. Oznámení je úplným 

přehledem činností, které zastupi-
tel vedle výkonu svého mandátu 
nebo jeho manžel či manželka vy-
konává. Zahrnuje podnikatelskou 
a samostatně výdělečnou činnost, 
členství v řídících, dozorčích nebo 
kontrolních orgánech právnických 
osob, zřízených za účelem podni-
kání, činnost v pracovním, služeb-
ním či obdobném poměru a další 
činnosti. Zastupitelé musí rovněž 
podat oznámení o nemovitém 
majetku. Tato povinnost jim však 
nastává až v roce 2006.

Uvolnění funkcionáři podávají 
oznámení o příjmech za dobu 
výkonu veřejné funkce (také 
až v příštím roce) a nenáleží 
jim, na rozdíl od neuvolněných 
funkcionářů, odměna za účast v 
řídících, dozorčích či kontrolních 
orgánech společností města. 

Z novely zákona vyplývají 
také nové úkoly pro kontrolní vý-
bor zastupitelstva města.     (pp)

Frýdecko-místecká radnice uspořádala seminář k novele zákona 
o střetu zájmů (č. 96/2005 Sb.) pro zastupitele města. Překvapila 
ovšem nízká účast zástupců opozičních stran, ačkoliv na jejich 
popud se akce vlastně uskutečnila. Po výkladu novely totiž volali 
na zasedání zastupitelstva města. 

OCENĚNÍ UČITELŮ: Na slavnostním setkání v kavárně Radhošť byli 
z rukou místostarosty Petra Cvika a vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Ilony Nowakové odměněni nejlepší pedagogové.

Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Slavili jaro?

23. 3. měli strážníci městské 
policie skutečně napilno. Během 
jednoho dne byli nuceni převézt na 
záchytku k vystřízlivění celkem čty-
ři osoby. Nejprve již před devátou 
hodinou ranní zasahovali v Chle-
bovicích proti osmatřicetiletému 
L. K. z Dobré, který v silně podna-
pilém stavu napadal svého syna a 
další členy rodiny, když byl u nich 
na návštěvě. Ještě dopoledne pak 
objevili jednapadesátiletého P. B. 
z Frýdku-Místku, který ležel před 
restaurací Kraken v křoví ve stavu 
vylučujícím jakoukoliv komunikaci 
a chůzi. Ani navečer se situace ne-
zlepšila. Před šestou řešili další fy-
zické napadení v rodině, tentokrát 
jednadvacetiletý mladík ohrožoval 
svou matku. Stejně starý P. Ch. byl 
poslední, který toho dne musel na 
záchytku, když si ustlal uprostřed 
vozovky na ulici Slezská, čímž 
ohrožoval nejen sebe, ale i ostatní 
účastníky silničního provozu.

Chytli zloděje aut
27. 3. před osmou večer jen 

pár desítek minut po vyhlášení 
pátrání po ukradeném osobním 
vozidle značky Škoda Favorit si 
městská policie připsala pěkný 
úspěch, když toto vozidlo zjistila 
na místeckém Malém náměstí, 
jak jede směrem na ulici 8. 
pěšího pluku. Pro podezření z 
trestného činu krádeže hlídka 
řidiče zastavila a předala jej na 
místě Policii ČR.

Rodinné násilí
30. 3. po třetí hodině odpo-

ledne strážníci zakročovali v 
jedné domácnosti na ulici Ost-
ravská proti silně agresivnímu, 
podnapilému čtyřiapadesátile-
tému M. P., který dle sdělení 
v telefonickém oznámení obou 
poškozených fyzicky napadl 
a vyhrožoval fyzickou újmou 
manželce a synovi. Strážníci byli 
nuceni v zájmu ochrany zdraví 
a života napadených osob 
muže převézt, ve spolupráci s 
PČR, na protialkoholní stanici k 
vystřízlivění, přičemž byli nuceni 
pro agresivitu opilce použít pout 
jako donucovacích prostředků.

Hledaný kradl vůz
3. 4. ve dvě hodiny v noci 

strážníci městské policie při 
běžné kontrolní činnosti ulice 
Nad Lipinou a okolí zadrželi 
na ulici Topolová dva muže z 
Frýdku-Místku ve věku 30 a 31 
let při pokusu o krádež osobního 
motorového vozidla. Při zjišťová-
ní totožnosti pachatelů trestného 
činu vyšlo najevo, že jeden z 
mužů je navíc osobou hledanou 
PČR. Oba muži byli tedy na mís-
tě předáni republikovým kolegům 
za účelem vyšetřování trestného 
činu, přičemž jeden z nich se pro 
svou podnapilost nejdříve vyspal 
na frýdecké záchytce.           (pp)

listárna
Chtěla bych touto cestou reagovat na situaci, která vznikla po jed-

nání zastupitelstva města Frýdek-Místek dne 7. 3. 2005. Zastupitelé 
neschválili dotační smlouvy s 19 subjekty zajišťujícími sociální služby.

Jak vyplynulo z jednání, jedním z důvodů, proč nebyly dotace 
schváleny, je naše pobočka Společenství Romů na Moravě. K 
tomu bych chtěla uvést, že v návrhu smlouvy o uzavření dotace je 
opravdu mimo jiné uveden požadavek na nájemné, ale zde se jedná 
o úhradu pronájmu nebytových prostor jak v kontaktním centru na 
náměstí Svobody (zde je nájemné 1,- Kč/m2), ale také o nájemné 
v komunitním centru na ulici Míru 1313 ve Frýdku. Zde nájemné činí 
150,- Kč/m2 pro prostory o výměře 105 m2. Právě z navržené dotace 
ve výši 35 tisíc korun bychom rádi toto nájemné uhradili.

Společenství Romů na Moravě, o.p.s. je jednou z neziskových 
organizací působících ve Frýdku-Místku, která má velmi dobrou 
spolupráci s Městským úřadem ve Frýdku-Místku. Opravdu si toho 
vážíme a doufáme, že tomu tak bude i nadále.

Je nám líto, že právě naše organizace se stala příčinou neschválení 
dotací z rozpočtu města a věřte, že i pro nás bude nyní složité zajistit fun-
gování kontaktního a komunitního centra. Doufáme, že se vše vysvětlí na 
příštím zastupitelstvu a neziskové organizace nakonec peníze dostanou.

Marie Wehrsingerová,
předsedkyně Společenství Romů na Moravě Frýdek-Místek

Rekonstrukce kanalizace na 
třídě T.G.M. ve Frýdku-Místku, 
o níž jsme informovali v minu-
lém čísle zpravodaje, spojená s 
nepříjemnou silniční uzavírkou 
až do konce června, přiměla 
vedení radnice k jednání s in-
vestorem o možnostech urych-
lení stanoveného termínu.

„Aby bylo omezení dopravy v 
centru města a eventuální nepří-
jemné průvodní jevy stavebních 
prací co nejkratší, přislíbila 
dodavatelská firma původní ter-
mín dokončení rekonstrukce, 
smluvně stanovený na 30. 6. 
2005, zkrátit, což však znamená 
práce v prodloužených směnách 
a ve dnech pracovního volna,“ 
informovala o výsledku jednání 
starostka města Eva Richtrová.. 

Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a. s.

Radnice vyjednala zkrácení termínu
25. března zahájily náročnou 
rekonstrukci stokové sítě a sou-
běžně v tomto prostoru probíhají 
i stavby města – rekonstrukce 
chodníků podél třídy T. G. M. 
a výstavba ostrůvku pro pěší u 
katastrálního úřadu. Do výkopu 
pro kanalizační potrubí záro-
veň TS a.s. kladou chráničku 
kabelů. Vzhledem k techno-
logickému postupu výstavby 
kanalizace (postupně proti 
spádu) není podle investora již 
další urychlení, například zvý-
šením počtu pracovníků nebo 
nasazením většího objemu 
mechanizace, možné.

„Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. 
jako investor této akce dělají 
ve spolupráci s dodavatelem 
stavby a městem vše pro to, 
aby frýdecko-místečtí obyvatelé 

pocítili probíhající práce jen ve 
skutečně nejnutnější míře. Nová 
kanalizace zajistí plynulé odvá-
dění odpadních vod a nebude 
již majitele okolních nemovitostí 
při deštích ohrožovat zatápěním 

sklepních prostor,“ přinesla ofi-
ciální stanovisko investora Eva 
Špirochová z útvaru generálního 
ředitele, která současně podě-
kovala občanům Frýdku-Místku 
za toleranci a trpělivost. (pp)

TUDY NE!: V prvních dnech strážníci městské policie trpělivě vysvět-
lovali, jak se s uzavírkou vypořádat.                 Foto: Petr Pavelka

Městská policie začne brzy 
využívat nové kamerové centrum, 
ze kterého budou řízeny všechny 
bezpečnostní kamery města a vy-
hodnocovány kamerové přenosy. 

„Realizace speciálního praco-
viště již probíhá a poslední staveb-
ní práce by měly být dokončeny 
již v nejbližších dnech tak, aby 
mohlo středisko začít fungovat od 
1. června,“ informovala tisková 
mluvčí Městského úřadu ve Frýd-
ku-Místku Kateřina Šimůnková. 
Nové kamerové centrum umožní 
efektivněji monitorovat dění na ně-
kterých veřejných prostranstvích. 
„V současné době máme 23 
kamer, avšak ještě potřebujeme 
dokoupit osm monitorů,“ vysvětlil 
ředitel Městské policie Frýdek-
-Místek Václav Buček, který 
bude v souvislosti se vznikem 

Městská policie bude mít
nové kamerové centrum

tohoto pracoviště přijímat tři nové 
zaměstnance. „Doposud tuto 
činnost prováděl vedoucí směny 
a dispečer, kteří byli tak zane-
prázdněni, že kamery nemohli 
sledovat neustále. To právě nyní 
chceme změnit,“ doplnil Buček. 
Vznik těchto pracovních míst bude 
podporovat Úřad práce ve Frýdku-
-Místku. „Předpokládáme, že by 
tuto práci mohl vykonávat zdra-
votně postižený člověk, žena po 
mateřské dovolené nebo někdo, 
kdo je dlouhodobě nezaměstnán,“ 
řekla k této věci starostka Frýdku-
-Místku Eva Richtrová.

V neposlední řadě je dlužno 
dodat, že na projektu má svou 
zásluhu firma InterDekor ZF 
s.r.o., která městské policii při-
slíbila sponzorský dar ve výši 25 
tisíc korun.       (pp)

Zmizení posledního sně-
hu ve městě jistě po dlouhé 
zimě většina občanů uvítala, 
ale jako obvykle tím byly na 
mnoha místech nemilosrdně 
odhaleny odpadky, množ-
ství posypového materiálu, 
špína a prach. Také některé 
keře, travnaté i jiné plochy 
vypadají vlivem velkého 
množství sněhu neupraveně 
a nevzhledně. Dát vše do po-
řádku, je úkol pro TS a.s. 

„Naším úkolem v tomto ob-
dobí je následky zimy v jednot-
livých lokalitách postupně od-
straňovat. Provádíme čištění a 
úklid města, údržbu travnatých 
ploch, veřejných prostranství, 
péči o stromy a keře, výsadby. 
Prováděno je pravidelné čiště-
ní, což je strojní mytí a zametání 
vozovek, chodníků, veřejných 
prostranství, autobusových če-
káren, žlabů. Také čištění 
silničních vpustí, schodištních 
ploch, skladů a hal. K čištění 
používáme kropicí a zametací 
vozy i ruční zametač. Zároveň 
probíhá i tzv. rajonové čištění. 
Jedná se o ruční čištění města, 
rozděleného do třinácti rajonů. 

Jarní úklid v plném proudu
Zaměstnanci ručně zametají 
a sbírají odpad v daných lo-
kalitách. Veškeré tyto práce 
začaly koncem března čištěním 
chodníků a schodišť. Následují 
jednotlivá sídliště, jejichž čištění 
probíhá postupně až do konce 
června,“ sdělil ředitel TS a.s. 
Jaromír Kohut.

Technické služby zareago-
valy rovněž na žádosti okrajo-
vých částí města – Chlebovic, 
Skalice, Lískovce, Lysůvek. 
Jejich čištění v letošním roce 
zařadily do harmonogramu již v 
měsíci dubnu, a nikoli na konec 
května, jako v minulých letech.

Čištění se dočkají také pře-
chodové lávky v lokalitách Na 
Poříčí, Stará Riviéra, SME, na 
Sadové, Riegrové, Revoluční, 
Národních mučedníků a Pan-
ské Nové Dvory. V návaznosti 
probíhá i čištění dopravního 
značení na ulicích Krásnohor-
ské, ČSČK, Horní, Dlouhé, Čer-
né cestě, Vyhlídce, Politických 
obětí, 28. října, Bezručova, 
ČSA, Pavlíkova, E. Destinové, 
dále na Zámeckém náměstí, 
autobusovém stanovišti.

(pokračování na str. 12)

JARNÍ ÚKLID: Město se čistí ručně i mechanizací.             Foto: TS
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Soutěž v mluveném 
projevu pro žáky 6.-9. roč-
níku uspořádala 23. března 
Základní škola, ČSA 570, 
Frýdek-Místek pod názvem 
Povídám, povídám, která pro-
běhla v rámci oslav 30. výročí 
otevření 8. základní školy.

„Chceme vést žáky ke kultivo-
vanému mluvenému projevu. V 
první části se představili řečníci 
se svým připraveným projevem 
na libovolné téma. Ve druhé se 
„řečnilo“ na dané téma s krátkou 
přípravou. Vše hodnotila porota 
složená ze zajímavých lidí. Za 
všechny bych jmenovala Blan-
ku Rozehnalovou z Univerzity 
Palackého Olomouc a Jaromíra 
Šlosara z České televize Os-
trava,“ sdělila Eva Brudíková, 
odborný garant českého jazyka 
pro region Frýdek-Místek.

Motto celé soutěže „Řečník má 
vyčerpat téma, nikoliv posluchače“ 
se podařilo soutěžícím naplnit. V 
rámci jejich projevů zazněla na-
příklad úvaha o školském zákoně, 
kdy byla kritizována role deváťáků 
coby zkušebních panáků, kteří 
nyní při přijímacích zkouškách na 
střední školy nemají zadní vrátka. 

Školáci soutěžili v mluveném projevu

Jinak se děti neváhaly svěřit se 
svými zájmy, sny i starostmi, obje-
vily se i perličky typu „každý človí-
ček je tak trochu český Honzíček“ 
i úvahy, proč lidé škodí přírodě a 
nebo sobě, například kouřením. 
Námětem se stali i rozvedení ro-
diče, vztahy poznamenané mobily 
a počítači nebo třeba černá díra. A 
jak to všechno dopadlo?

I. kategorie (6. a 7. ročník):
Nejlepší „řečníci“, kteří byli 

oceněni diplomem: Pavel 
Oršel - 2. ZŠ F-M, Michaela 

Pětrulová - 8. ZŠ F-M, Petra 
Žišková - 1. ZŠ F-M.

Výborní řečníci, kteří získali 
pochvalný list: Marek Ivančák 
- 2. ZŠ F-M, Tomáš Valíček 
- ZŠ Staré Město.

II. kategorie (8. a 9. ročník):
Nejlepší „řečníci“ získali diplom: 

Kateřina Hutyrová - 11. ZŠ F-M, 
Libuše Jarošová - 8. ZŠ F-M.

Výborní „řečníci“ obdrželi po-
chvalný list: Martin Sikora - 8. ZŠ 
F-M, Lucie Vláčilová - ZŠ Dobrá.

(pp)

PŘÍPRAVA NA 2. KOLO: Děti si třídily myšlenky na papír, ale vystu-
povat už musely bez něj.                                     Foto: Petr Pavelka

Již tradičně na Základní škole 
Pionýrů 400 probíhá výuka ve 
třídách s rozšířenou výukou 
matematiky, informatiky a příro-
dovědných předmětů, stejně tak 
ve třídách s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy se zaměřením 
na atletiku, házenou a volejbal.

Přijímací zkoušky byly stano-
veny na 26. dubna na 14 hodin, 
a to do školní knihovny pro 

Přijďte mezi nás
zájemce o matematiku a počí-
tače a do tělocvičny pro žáky se 
sportovním zaměřením.

S sebou je zapotřebí si vzít 
přezůvky, psací a rýsovací 
potřeby pro přijímací zkoušky 
z matematiky, nebo přezůvky 
a cvičební úbor pro přijímací 
zkoušku do sportovní třídy.

Všechny zájemce zvou žáci 
„šestky“, jejich budoucí spolužáci.

V souvislosti s celosvěto-
vým Dnem zdraví ve spolu-
práci s dětským oddělením frý-
decké nemocnice, s Krajskou 
hygienickou stanicí Ostrava, 
se zubními lékaři a s pra-
covnicemi kosmetické firmy 
Avon nachystali svým žákům 
zajímavé dopoledne.

„Žáci prvního stupně se 
při besedách s dětskými 
zubaři dověděli spoustu za-
jímavostí o prevenci zubního 
kazu, všichni žáci se zapojí 
do celorepublikové soutěže 
Zdravé zuby. Žáci šestých 
tříd navštívili dětské oddělení 
frýdecké nemocnice, na jejímž 
estetickém vzhledu se svými 
malbami také někteří z nich 
podíleli. Sedmáci besedovali o 
škodlivosti kouření a osmačky 
měly možnost se dovědět, 
jak pečovat o pleť, ale také o 
vhodnosti líčení. Jejich spolu-
žáci si v rámci „buď fit“ změřili 
síly v turnaji ve stolním tenise. 

Den zdraví na „šestce“

Deváťáci měli možnost se do-
vědět mnohé ze zajímavostí o 
prevenci AIDS i o obrovském 
nebezpečí v případě propadu 
drogám,“ referovala Libuše 
Zárubová, ředitelka školy.

Všichni žáci si také připo-
mněli zásady 1. pomoci získa-
né při akci „Den s integrova-
ným záchranným systémem“, 
stejně tak si osvěžili informace 
o náročnosti práce členů hor-
ské služby získané při besedě 
s jejich náčelníkem. Velkým 
zpestřením bylo občerstvení 
ve stylu zdravé výživy, které 
připravily samy žákyně. Své 
spolužáky překvapily cukro-
vím z ovesných vloček a super 
ovocným salátem.

„Den zdraví na „šestce“ se 
vydařil a naše škola se posu-
nula o další krůček vpřed ve 
snaze získat titul Škola podpo-
rující zdraví, o který začala v 
tomto roce usilovat,“ hodnotila 
Libuše Zárubová.             (pp)

Zdraví je hodnota, kterou si člověk uvědomuje spíše až 
v zralejším věku, ale protože je opravdu k nezaplacení a je 
zapotřebí si jej šetřit, učitelé Základní školy na ulici Pionýrů 
(6. ZŠ) připravili zajímavou osvětovou akci.

Nejen pro surfaře na nejroz-
sáhlejší světové síti otevřelo 
vedení frýdecko-místecké 
jedenáctky v měsíci březnu v 
areálu školy nový počítačový 
koutek. Jeho vznik vzbudil 
nejen mezi žáky, ale i jejich 
učiteli velkou pozornost. 

Zpříjemněním školních pro-
storů a chodeb se škola zabývá 
již dlouho. Prvním krokem podle 
jejího ředitele Jiřího Adámka 
byly výtvarné projekty Quo vadis 
a Svět kolem nás,  jimiž si žáci 
pod vedením výtvarnice Zuzany 
Lanzendorferové vyzdobili holé 
stěny vlastními velkoformátový-
mi obrazy, které přibližují dětský 
svět a specifické vidění reality 
všem návštěvníkům školy.

„Děti ve škole tráví podstatnou 

11. ZŠ otevřela koutek pro surfaře 

část dne a je třeba, aby jejich 
prožitky spojené právě se školou 
v sobě nesly mnoho pozitivního. 
To byl jeden z důvodů, proč jsme 
pro ně v loňském roce připravili 
koutek sloužící k odpočinku. 
Odezva našich žáků byla víc 
než kladná,“ uvedl Jiří Adámek 
a pokračoval: „I proto jsme letos 
využili probíhajícího měsíce inter-
netu a uvedli do provozu další 
novinku, tentokrát počítačový 
koutek. Prostor je střežen web-
kamerou a jsou v něm umístěna 
čtyři pracovní místa s počítačem. 
O přestávkách a volných hodi-
nách je našim žákům k dispozici 
přístup na internet, mohou hrát 
hry, mailovat, či využívat textové 
a výukové soubory.“

Počítačový koutek na jedenáct-

ce si už našel své příznivce. „Je to 
fajn, nemusíme už čekat na hodinu 
informatiky, abychom si vyřídili poš-
tu. Taky si tady můžu zopakovat 
slovíčka z angličtiny,“ uvedl jeden z 
jeho častých návštěvníků deváťák 
David Kulhánek a pokračoval: „Je 
mi skoro líto, že už za tři měsíce 
na této škole končím, protože tu 
máme stále něco nového.“                       

Renata Spustová

„Nemusíme už čekat na hodinu informatiky, abychom si vyřídili poštu 
nebo zopakovali anglická slovíčka,“ směje se deváťák David Kulhánek.

Foto: Petr Brablec 

Tradiční výstavku dětských 
prací a výrobků uspořádali ve 
svátečním  velikonočním týd-
nu učitelé prvního stupně na 
11. základní škole.

Již pojedenácté se v období 
Velikonoc konala v prostorách 
základní školy Jiřího z Poděbrad 
výstava věnovaná tradicím a 
oslavě svátků jara. Vytvořili ji 
žáci a učitelé prvního stupně z 
vlastních prací a dekorací, které 
vyráběli v hodinách výtvarné vý-
chovy a pracovního vyučování. 

„V letošním roce výstavka 
zapadla do našeho celoročního 
projektu nazvaného Cestujeme 
po Evropě, v jehož rámci se naši 
žáci seznamují s tradicemi, zvyky, 
zeměpisnými a historickými 
zajímavostmi našich blízkých sou-
sedů,“ uvedla autorka projektu 
Martina Jakůbková a pokračova-
la: „Jaro je pro nás symbolizováno 
tulipány, tedy Holandskem. Ale 

myslíme si, že i naše české tra-
dice mají stále dětem co nového 
nabídnout, a tak jsme výstavku 
pojali opět klasickým způsobem.“ 
Děti si zkrášlily květináče ubrous-
kovou technikou, malovaly na 
sklo, zdobily kraslice a vytvářely 
velikonoční dekorace. Holandské 
tulipány se však hojně objevovaly 
v jejich malovaných motivech.

V koutě opřená budila pozor-
nost dětí ošklivá Morena. „Teprve 
teď vím, že se házela podle starých 
zvyků do vody, aby nás konečně 
opustila zima a přišlo tolik očeká-
vané jaro,“ uvedla Lucie Ševčíková. 
Její spolužák Tomáš jen dodal: „Le-
tos bych ji asi taky do vody hodil, 
aby ta dlouhá zima skončila.“ 

Renata Spustová

Na velikonoční výstavce zahnali Morenu 

Tomáš Šulaj a Lucie Ševčíková si prohlížejí symbol odcházející zimy 
- strašlivou Morenu.                                              Foto: Petr Brablec
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Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku (5.) 

Investiční činnost města
- budeme rozvíjet a dále 

budovat dopravní a technic-
kou infrastrukturu

V roce 2003 byl zastupitel-
stvem města schválen Plán oprav 
a výstavby místních komunikací, 
podle kterého postupujeme.

- dobudujeme okolí místec-
kého náměstí - Antonínovo 
náměstí, ul. J. V. Sládka a ul. 
U staré pošty

Ulice J. V. Sládka a U Staré 
pošty byly v roce 2003 rekon-
struovány nákladem 9,5 mil. Kč, 

a to za významné účasti dotač-
ních prostředků Evropské unie 
ve výši 5,5 mil. Kč a s minimál-
ními náklady vlastního rozpočtu 
města Frýdek-Místek.

V závěru roku 2003 byla rekon-
struována další část historického 
jádra města, ulice Hlavní a Mlýn-
ská, investičním nákladem 10,3 
mil. Kč, z toho dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj činila 6,6 mil. Kč.

Rekonstrukce Antonínova ná-
městí byla zahájena v říjnu 2004 
a byla ukončena  v 1. čtvrtletí 
2005 s nákladem 19,8 mil. Kč.

- postavíme sportovní halu 
pro míčové sporty

Vzhledem k tomu, že město 
Frýdek-Místek získalo v dražbě 
víceúčelovou sportovní halu, 
kterou lze dle potřeby upravit pro 
míčové sporty v případě větších 
akcí, rekonstruovalo tělocvičnu u 
ZŠ, ul. Pionýrů, ve Frýdku-Místku 
a nedávno byla dokončena také 
rekonstrukce tělocvičny u ZŠ, ul. 
1. máje, ve Frýdku-Místku. Tím 
považujeme problematiku po-
třeby sportovní haly pro míčové 
sporty za splněnou. Kapacita 
sportovišť pro míčové sporty je 

V dnešním čísle přinášíme poslední kapitoly plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-
-Místku, které vyplynulo z výsledků voleb do Zastupitelstva města Frýdku-Místku v listopadu 2002 a 
rozpracovává hlavní záměry volebních programů politických subjektů, které se podílejí na složení a 
činnosti Rady města Frýdku-Místku. Vychází ze zkušenosti při prosazování a vyhodnocování progra-
mového prohlášení Rady města Frýdku-Místku za volební období 1998-2002. Je zásadním koordinač-
ním dokumentem, kterým se politické subjekty a rada města řídí při jeho prosazování v zastupitelstvu 
města i na veřejnosti, včetně potřebného finančního, personálního a technického zabezpečení. Rada 
města věří, že na konci jejího funkčního období bude moci podobný seriál uvést znovu již s maximál-
ním plnění všeho, co si na začátku volebního období předsevzala.

dostatečná a není již třeba budo-
vat další samostatnou sportovní 
halu pro míčové sporty.

- vybudujeme venkovní 
koupaliště s 50 m bazénem

V současné době je dokonče-
na akce Rekreační a oddechový 
komplex zóny Olešná - vnější 
část. Tuto akci jako zadavatel 
zajišťuje spol. Sportplex Frýdek-
-Místek, s.r.o., jejímž vlastníkem 
je město Frýdek-Místek. Dílo 
je již zkolaudováno a provoz 
aquaparku bude zahájen v mě-
síci květnu až červnu r. 2005, v 

závislosti na vývoji počasí.
V současné době probíhá 

příprava zadání zakázky na do-
dávku Projektové dokumentace 
pro stavební řízení na akci „Krytý 
areál rekreační zóny Olešná“ 
– tedy krytého bazénu, který by 
navazoval na již vybudovanou 
vnější část koupaliště.

- dobudujeme průmyslové 
zóny Chlebovice a Lískovecká

„Průmyslová zóna Chlebovice“ 
je připravena pro strategického 
investora, pro kterého zbývají 
ještě dvě třetiny z celé průmyslové 
zóny, třetina je již pronajata spol. 
BLANCO  CZ s.r.o., jejímž vlast-
níkem je spol. BLANCO, GmbH. + 
Co. KG ze SRN. Tato společnost 
v současné době dokončila vý-
stavbu svého závodu, který je ve 
zkušebním provozu a bude brzy 
zkolaudován. Společnost vyrábí 
předměty a zařízení z nerezové 
oceli pro potravinářské a hygienic-
ké účely. Využití zbývající části této 
průmyslové zóny řešíme ve spo-
lupráci s agenturou pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest, 
včetně možnosti získání dotace na 
vybudování technické a dopravní 

infrastruktury uvnitř zóny. Stejná 
situace je v „Průmyslové zóně 
Lískovecká“, která je rozdělena na 
více segmentů a měla by sloužit 
pro více investorů. V současné 
době byla dokončena výstavba zá-
vodu spol. VIROPLASTIC CZ a.s. 
Po zkušebním provozu v 1. čtvrtletí 
roku 2005 bude zahájen řádný 
provoz závodu, jejímž vlastníkem 
je italská firma z Florencie. Závod 
bude vyrábět více než 1,5 mld. 
kusů plastových uzávěrů ročně.

- dokončíme park „Pod 
zámkem“

Investiční akce park Pod zám-
kem v hodnotě téměř 17 milionů 
korun s dotačními prostředky 
ministerstva pro místní rozvoj ve 
výši 8,4 milionů, byla ukončena 
ve 4. čtvrtletí r. 2003. Slavnostní 
otevření proběhlo v květnu 2004. 

Dopravní obslužnost,
napojení na integrovaný 

dopravní systém
- zlepšíme dostupnost 

městské autobusové dopravy 
ve všech částech města 

Do jízdních řádů zapraco-
váváme konkrétní požadavky 
občanů zejména z okrajových 
částí města, po konzultaci s 
osadními výbory. Dopravní ob-
služnost je kromě spojů MHD 
zajišťována i spoji příměstské 
autobusové dopravy, ve kterých 
lze na území města cestovat za 
tarif MHD. V současné době se 
také zpracovává studie možnos-
ti rozšíření spojů a linek MHD do 
místních částí Skalice, Zelinkovi-
ce, Lysůvky a Chlebovice.

- budeme dbát na návaz-
nost MHD na příměstskou 
dopravu a všechny složky 
dopravního systému

Na linky příměstské autobuso-
vé dopravy je návaznost zajištěna 
v rámci vybudovaného integro-
vaného dopravního systému, 
návaznost na vlaky se provádí 
po každé změně jízdního řádu 
Českých drah. Jízdní řády MHD 
se průběžně upravují právě z dů-
vodu zajištění návaznosti na další 
složky dopravního systému.

- rozšíříme počet nízko-
podlažních autobusů na 
nejfrekventovanějších lin-
kách ve městě

Od začátku našeho voleb-
ního období jsme zakoupili 4 
nízkopodlažní autobusy, které 
jezdí na nejfrekventovanějších 
linkách 9, 10, resp lince 1, 2.

- dále se budeme věnovat 
problematice parkování ve měs-
tě, především pak na sídlištích 
Slezská, Riviéra a Kolaříkovo

Problematiku parkování řešíme 
průběžně, od začátku volebního 
období jsme doposud vybudovali 
parkoviště na ulici Z. Štěpánka, do 
konce roku 2005 bude radě města 
předložen k projednání plán vý-
stavby do konce volebního období, 
v němž je na sídlištích navrhováno 
8 parkovišť a 4 náhradní.

- budeme pokračovat v pří-
pravě výstavby třetího mostu 
přes Ostravici

V roce 2002 byla zpracována 
technická studie s variantním 
řešením a odhadem finančních 
nákladů na zhruba 50 mil. Kč. 
Momentálně je zadán projekt 
monitorování dopravy ve městě 
(aktualizace z roku 1998), který 
následně poslouží jako aktuální 
podklad dalšímu směřování 
případné výstavby. 

- více finančních prostředků 
uvolníme na opravy komunikací 
a chodníků, včetně možnosti 
bezbariérového pohybu občanů

Město Frýdek-Místek mimo jiné 
předkládá žádost o poskytnutí fi-
nančních prostředků ze strukturál-
ních fondů Evropské unie na akci 
„Zpřístupňování dopravy osobám 
s omezenou schopností pohybu a 
orientace“. Náklady na realizaci to-
hoto projektu se pohybují v rozpětí 
17 až 27 milionů Kč. Nejedná se o 
jednu stavbu, ale o soubor něko-
lika desítek staveb a stavebních 
úprav na území celého města.

V r. 2003 jsme na úpravy 
místních komunikací a chodníků 
vynaložili téměř 33 mil. Kč, v r. 
2004 to bylo 28 mil. Kč a v r. 
2005 je částka 32 mil. Kč.

V r. 2004 byla zahájena 
intenzivnější spolupráce se Sdru-
žením zdravotně postižených 
ČR a Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých. V r. 
2005 by se na základě jednání s 
těmito organizacemi měly doplnit 
některé křižovatky se silničním 
signalizačním zařízením o zvuko-
vou signalizaci na dálkové ovlá-
dání a přechody pro chodce by 
se měly doplnit vodícími lištami 
pro nevidomé a slabozraké.

V r. 2003 a 2004 bylo z rozsáh-
lejších oprav komunikací prove-
deno položení nového živičného 
povrchu na ul. Palackého – Bez-
ručova, Nádražní, Lubojackého, 
Hlavní, Zámecká, 28. října, J. Hory. 
Opravena byla další část cesty na 
Frýdeckou skládku.

Z větších oprav chodníků byly 
např. opraveny chodníky na ul. 
Riegrova, 1. máje, Frýdlantská, 
Hlavní, Nádražní, 28. října, Palac-
kého, Národních mučedníků, Tě-
šínská, Mozartova, Příborská, Po-
litických obětí, J. Myslivečka, TGM 
u parku a rekonstrukce chodníku k 
prameni v Hájku. Opraveny byly 
schodiště na Růžovém pahorku, 
ul. Mánesova, TGM a Bruzovská. 
Byla také zrekonstruována lávka 
pro pěší na ul. Revoluční.

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

PARK POD ZÁMKEM: O Frýdku-Místku už se hovoří jako o „ze-
leném“ městě.                                              Foto: Petr Pavelka

AQUAPARK NA OLEŠNÉ: Lidé už se nemohou dočkat, až si jej 
vyzkouší.                                                             Foto: Petr Pavelka

CHLEBOVICKÁ ZÓNA: Nový závod společnosti BLANCO CZ již stojí.
Foto: Petr Pavelka
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Působnost města se upravu-
je v zákoně č. 128/2000 Sb., o 
obcích (dále jen zákon) § 7 a ten 
determinuje působnost jako: 

a) samostatnou (záležitosti, 
které spravuje město samo-
statně)

b) přenesenou (výkon státní 
správy, který byl městu svěřen 
zákonem).

To mj. znamená, že město v 
rámci své činnosti nevykonává 
nic jiného, než právě působnost 
samostatnou či přenesenou. 
Tedy, že mezi tím již neexistuje 
žádná jiná působnost.

Samostatná působnost je 
konkretizována v § 35 zákona 
o obcích, a to takto: Do samo-
statné působnosti města patří 
záležitosti:

I. Které jsou v zájmu města 
a občanů města, pokud nejsou 
zákonem svěřeny krajům, 
pokud nejde o přenesenou 
působnost orgánů města nebo 
o působnost, která je zákonem 
svěřena jiným úřadům (např. fi-
nanční úřad, úřad práce apod.).

II. Které do samotné působ-
nosti svěří zákon. V této části 
se má na mysli především to, 
že město ve svém územním 
obvodu dále pečuje v soula-
du s místními předpoklady a 
místními zvyklostmi o vytváření 
podmínek pro rozvoj sociální 
péče a pro uspokojování 
potřeb svých občanů. Mezi 
tyto potřeby se zahrnuje byd-
lení, ochrana a rozvoj zdraví, 
ochrana a rozvoj dopravy a 
spojů, uspokojování potřeby in-
formací, výchovy a vzdělávání, 
celkového kulturního rozvoje, 
ochrany veřejného pořádku.

Obecně lze u výše uvede-
ného konstatovat, že se jedná 
o záležitosti veřejné správy, 
na nichž není možné vytvá-
řet zisk (rekonstrukce silnic, 
starost o životní prostředí 
atd.) a na kterých společnost 
nechce vytvářet zisk, re-
spektive nechce tyto oblasti 
podřídit výhradně tržnímu 
hospodářství (typicky školství 
nebo zdravotnictví).

III. Zakládaní (ve F-M např. 
technické služby TS a.s., 
DISTEP a.s, Frýdecká skládka 
a.s.) a zřizování (např. základ-
ní školy, domovy důchodců) 
právnických osob 

IV. Vydávání obecně závaz-
ných vyhlášek města (OZV), 
které upravují práva a povinnosti 
občanů města (např. OZV o 

Co má radnice ve své působnosti

závazné části územního plánu 
města F-M)

Ve stručnosti lze shrnout, 
že vše, co není přenesenou 
působností a vykonává to podle 
zákona město, je samostatnou 
působností města.

Přenesená působnost města 
je podrobněji upravena v § 61 
zákona. Jde o oblast, kterou 
si lze představit zjednodušeně 
takto, že město vykonává na ob-
jednávku státu a místo něho, 
agendu, kterou je povinen dělat 
stát, ale mj. díky zrušení okres-
ních úřadů tato povinnost přešla 
ze zákona na město (typicky 
vydávání řidičských průkazů, 
projednávání přestupků v sil-
niční dopravě, sociálně-právní 
ochrana dětí atd.). Přenesené 
působnosti se budeme věnovat 
podrobně a velmi rozsáhle v 
dalších vydáních zpravodaje, 
proto tuto oblast v současné 
době opustíme.

Připomínám, že město, jak 
jsem již uvedl v minulém čísle, 
vystupuje v právních vztazích 
svým jménem a nese odpo-
vědnost z těchto vztahů vyplý-
vajících. To znamená, že město 
za sebe samo rozhoduje a samo 
nese důsledky těchto rozhodnu-
tí, ať jsou pozitivní nebo negativ-
ní. Při hospodaření se svým 
majetkem je stanoveno, že:

• Majetek města musí být 
využíván účelně a hospodárně 
v souladu s jeho zájmy a úkoly 
vyplývajícími ze zákona.

• Město je povinno pečovat o 
zachování a rozvoj svého majet-
ku a musí o něm vést evidenci.

• Majetek města musí 
být chráněn před zničením, 
poškozením, odcizením nebo 
zneužitím. 

Výše uvedené zákonné po-
vinnosti hovoří zcela jasně, je 
však paradoxní, že v právní ter-
minologii se jedná o ustanovení 
nevymahatelná. Města totiž v 
případě, kdy neužívají majetek 
účelně, hospodárně, kdy o něj 
nepečují, nerozvíjejí, nechrání, 
nelze nijak postihnout. Případy 
některých měst v posledních le-
tech jsou toho jasným důkazem.

• Město nesmí ručit za závaz-
ky fyzických a právnických osob 
(až na určité výjimky).

• Stát neručí za hospodaření 
a závazky města, pokud tento 
závazek nepřevezme stát 
smluvně. Jde o velice problema-
tické ustanovení, neboť stát vý-
znamně ovlivňuje samosprávu, 

tzn. její hospodaření, a to legis-
lativou (pravidla hry dává stát a 
stěží se pak může liberalizovat 
z toho, že pravidla nefungují) a 
dále svou finanční politikou, 
kdy města musí mít na samo-
správu finanční prostředky, a 
pokud tyto nemají, ovlivňuje 
to i přístup k hospodaření, tzn. 
např. k hromadnému výprodeji 
nemovitého majetku měst. 

• Město je povinno chránit 
svůj majetek před neoprávně-
nými zásahy a včas uplatňovat 
právo na náhradu škody a prá-
vo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

• Město je povinno trvale 
sledovat, zda dlužníci včas a 
řádně plní své závazky a je po-
vinno zabezpečit, aby nedošlo 
k promlčení nebo zániku z nich 
vyplývajících práv.

Důležitým úkonem při hospo-
daření s nemovitým majetkem 
města je tzv. zveřejňování 
záměrů města.

Konkrétně to znamená, 
že záměr města nemovitosti 
prodat, směnit, darovat, 
pronajmout, poskytnout jako 
výpůjčku město zveřejnění po 
dobu nejméně 15 dnů před 
rozhodnutím v příslušném 
orgánu města, vyvěšením na 
úřední desce Městského úřa-
du F-M (MěÚ F-M). V našem 
městě se tak děje nejen na 
úředních deskách, ale proto-
že město chce dobře prodat, 
pronajmout apod., tak i na we-
bových stránkách města či na 
stránkách tohoto zpravodaje.

Co je účelem tohoto zve-
řejnění?

1. Aby se k němu mohli 
zájemci vyjádřit (např. podat 
protest proti prodeji, souhlas, 
jiný námět, jak nemovitost ve 
městě využít).

2. Aby mohli předložit své 
nabídky a tímto se mohli sami 
o uzavření smlouvy s městem 
ucházet. Je proto zcela chybná 
praxe (která se samozřejmě na 
MěÚ F-M neuplatňuje) zveřej-
ňovat záměr tak, že město už 
udává, komu chce prodat, komu 
chce pronajmout, protože je to 
matoucí a brání to jiným subjek-
tům se přihlásit. 

Co se stane, když obec 
záměr nezveřejní? Je to jedno-
duché - tento právní úkon je od 
počátku neplatný. 

Co se nemusí zveřejňovat? 
Nemusí se zveřejňovat záměr 
darovat, zakoupení nemovi-
tosti, vypůjčit či pronajmout 
si nemovitost. Výslovně zákon 
uvádí, že město nemusí dále 
zveřejňovat záměr, jedná-li se 
o pronájem bytů a hrobových 
míst a o pronájem nebo vý-

půjčku majetku obce na dobu 
kratší než 30 dnů. 

Možná nejdůležitějším po-
jmem je cena. Tato cena musí 
být v místě a čase obvyklá. 
Zákon uvádí, že při úplatném 
převodu majetku se cena sjed-
nává zpravidla ve výši, která je v 
daném místě a čase obvyklá, ne-
jde-li o cenu regulovanou státem 
(např. nájemné). Dále pak zákon 
uvádí, že odchylka od ceny ob-
vyklé musí být zdůvodněna.

Jak se vlastně cena v místě a 
čase obvyklá zjistí? Zcela pros-
tě, a to poptávkou na trhu. 

Velice podstatné je, aby o 
hospodaření s majetkem rozho-
dl konkrétní orgán města, který 
je k tomu  příslušný. Toto se pak 
vyjadřuje tzv. doložkou, která 
osvědčuje tuto skutečnost. 

V praxi to znamená, že 
např. smlouva o prodeji nemo-
vitosti má na závěrečné straně 
uvedeno, který orgán a kdy 
prodej schválil.

Správný schvalovací pro-
ces při hospodaření s majet-
kem ve městě je následující:

1. Konkrétní věc nasměrovat 
k projednání do správného 
orgánu obce (rady města nebo 
zastupitelstva města).

2. Tento příslušný orgán 
musí rozhodnout zákonným 
způsobem.

3. Své rozhodnutí musí vy-
jádřit jasně ve svém usnesení, 
které je výsledkem hlasování.

4. Toto rozhodnutí musí být 
vyjádřeno v příslušném doku-
mentu (typicky ve smlouvě o 
prodeji nemovitosti).

5. Tento dokument musí 
být opatřen výše zmiňovanou 
schvalovací doložkou.

Velice významným rysem 
samosprávy města je i možnost 
spolupracovat s jinými městy 
a obcemi, a to zejména: 

1. Na základě smlouvy 
uzavřené ke splnění kon-
krétního úkolu (např. smlou-
va o společném postupu při 
budování silničního obchvatu 
obcí). V praxi se jedná o velmi 
častou formu spolupráce.

2. Na základě smlouvy o vy-
tvoření dobrovolného svazku 
měst a obcí (v našich pod-
mínkách je město F-M členem 
Svazku obcí Frýdecko-Místecka 
a Svazku obcí povodí Olešná).

3. Zakládáním právnických 
osob (akciových společností, 
společností s ručením omeze-
ným, družstev apod.) dvěma 
nebo více městy a obcemi.

Obecně platí, že cíle svazku 
obcí a měst nemohou být v 
rozporu se zákonem a měly by 
být v souladu s veřejnoprávním 
postavením obce. 

Vážení občané, 
v minulém čísle zpravodaje jsme si stručně vysvětlili pojmy veřej-

né správy a státní správy, samosprávy, veřejného zájmu atd. Dnes 
se budeme podrobněji zabývat pojmy, jako je město a jeho působ-
nost, hospodaření města a spolupráce mezi obcemi a městy.

KATEŘINA ŠIMŮNKOVÁ: 
Tisková mluvčí Městského 
úřadu ve Frýdku-Místku.

Kateřina Šimůnková je 
od 1. dubna novou tiskovou 
mluvčí Městského úřadu 
Frýdek-Místek. Má za sebou 
novinářskou praxi v různých 
okresních titulech a právě 
ukončuje studium Přírodo-
vědecké fakulty Ostravské 
univerzity. Nyní má před stát-
nicemi z oboru systematická 
biologie a ekologie, ale znovu 
se vrátila k práci v médiích.

Necítíte se v nové funkci 
coby novinářka tak trochu 
na druhé straně barikády?

„Samozřejmě, že mě teď 
čeká trochu jiná práce, ale ni-
kdy jsem novinářskou profesi 
nezužovala na čistě negati-
vistický přístup. Vím, že nyní 
je mým úkolem prezentovat 
na veřejnost informace z po-
hledu radnice a případný jiný 
úhel pohledu je samozřejmě v 
kompetenci kolegů novinářů.“ 

Co vidíte ve své funkci 
jako svůj hlavní úkol?

„Chci se podílet na co nej-
větší informovanosti občanů, 
ať už přímo prostřednictvím 
informačních kanálů města 
nebo přes ostatní média tak, 
aby lidé z Frýdku-Místku měli 
co nejlepší přehled o tom, co 
se ve městě děje. Čím víc 
těch informací občané mají, 
tím lépe mohou zhodnotit, co 
pro ně radnice vlastně dělá.“

A jak jde práce tisko-
vé mluvčí dohromady s 
biologií?

„Myslím, že město je také 
docela složitý a zajímavý „or-
ganismus“. Jinak je třeba říct, 
že i město řeší problematiku 
životního prostředí, která ve-
řejnost hodně zajímá. To, že 
jsem nyní přímo na radnici, 
mi dává možnost tuto a taky 
jiné oblasti dokonale poznat 
a informace chci v co největší 
míře předávat dál.“         (pp)

Důležité je uvést, že ob-
čané měst a obcí, které jsou 
v těchto svazcích, mají svá 
práva i vůči těmto svazkům a 
jeho orgánům.

Především statutem občana 
a jeho právy budeme pokračo-
vat příště.             Petr Menšík,

tajemník MěÚ F-M
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házená

Ve dnech 24.-28. března 
uspořádala Beskydská ša-
chová škola pod záštitou 
Města Frýdek-Místek a Mo-
ravskoslezského kraje 26. 
ročník Turnaje šachových 
nadějí 2005, který se usku-
tečnil v prostorách Národní-
ho domu v Místku. 

Turnaj je republikovým 
šachovým svazem uznán 
jako oficiální příprava českých 
šachových reprezentantů do 
10, 12 a 14 let na mládežnické 
mistrovství světa a Evropy. 
Tomu odpovídá i každoročně 
vysoce kvalitní účast domá-
cích a zahraničních výprav, 
čímž se turnaj ve Frýdku-
-Místku jednoznačně řadí svou 
kvalitou na úroveň evropského 
šampionátu. O průběhu tohoto 
šachového svátku jsme si 
povídali s Antonínem Surmou, 
ředitelem Beskydské šachové 
školy Frýdek-Místek.

„Letošního, již 26. ročníku 
Turnaje šachových nadějí se 
zúčastnilo celkem 172 šachis-
tů, kteří se do Frýdku-Místku 
sjeli z deseti zemí Evropy. 
Jako každoročně jsme pro ně 
připravili nejen kvalitně obsa-
zený turnaj v příjemném a dů-
stojném prostředí Národního 
domu, ale také bohatý dopro-
vodný program, korunovaný 
sobotní Dětskou šachovou 
superšou, což je akce, na kte-
ré se snažíme zpopularizovat 
šachovou hru mezi veřejností 
a zároveň umožnit startujícím, 
aby se tak trošku šachově 
vyřádili. Mají zde možnost 
zahrát si simultánky s několika 
mezinárodními mistry, změřit 
své síly s počítačem nebo si 

26. ročník Turnaje 
šachových nadějíVe dnech 26.-27. března 

se naší mladí hokejisté 8. tříd 
pod vedením trenéru Radima 
Nečase a Pavla Paláta zúčast-
nili mezinárodního hokejové-
ho turnaje v Ostravě Sareze.

K prvnímu utkání nastoupili 
proti hokejistům z Kopřivnice a 
vysokou výhrou 10:3 nastartovali 
fantastické vítězné tažení celým 
turnajem. Ve druhém zápase naši 
hokejisté porazili slovenský tým z 
Martina 8:2. Těmito výsledky jsme 
ukončili první den turnaje.

Na druhý den chlapci porazili 
ve velice kvalitním utkání hokejis-
ty z Piešťan výsledkem 4:0, v po-
sledním zápase jsme remizovali 
s pořádajícím mužstvem Sarezou 
3:3. Bez jediné prohry jsme se 
umístili na 1. místě. Na druhém 
místě se umístily Piešťany, třetí 
byla Ostrava Sareza, čtvrtá byla 
Kopřivnice a pátý Martin.

O tom, že se u nás v hoke-
jovém oddíle FM vychovávají 
dobří hráči pod kvalitním vedení 
trenérů, svědčí také fakt, že tři z 

Hokejisté vyhráli turnaj

vyzkoušet velice atraktivní, ale 
náročnou hru naslepo,“ reka-
pituloval Antonín Surma.

V pětidenním zápasovém 
maratónu si dobře vedli frý-
decko-místečtí šachisté. Veli-
kým úspěchem skončil turnaj 
pro Jana Krejčího a Jiřího Ko-
čiščáka, kteří oba suverénně 
vyhráli své kategorie, přičemž 
prvně jmenovaný vyhrál všech 
devět partií a Kočiščák ztratil 
pouhý půlbod! V kategorii H14 
potvrdil svou vzrůstající výkon-
nost T. Pecha, který skončil na 
devátém místě, naopak turnaj 
příliš nesedl jedenáctému 
M. Uherkovi. V nejpočetnější 
kategorii H12 kromě zvítě-
zivšího Kočiščáka dosáhli 
solidních výsledků J. Rabatim 
(9. místo), M. Mojžíšek (14.) 
a A. Preči (19.). V nejmladší 
kategorii H10 obsadilo duo 
Bujnošek-Fiala šestou a sed-
mou příčku, mezi dívkami se 
umístila na pěkném desátém 
místě M. Pavelková.

Tradičně velmi oblíbenou a 
zároveň napínavou podívanou 
je soutěž družstev. Do letoš-
ního ročníku soutěže družstev 
přihlásilo svou soupisku cel-
kem 18 družstev, přičemž na 
prvních pět týmů čekala sladká 
odměna v podobě dortů. „Pří-
znivce frýdecko-místeckého 
šachu může těšit, že dva z 
nich zůstali doma, neboť naše 
„áčko“ celou soutěž suverénně 
vyhrálo a „béčko“ skončilo na 
čtvrtém místě. Celkově se tak 
dá říci, že 26. ročník Turnaje 
šachových nadějí splnil naše 
očekávání a věřím, že podob-
ných výsledků se dočkáme i za 
rok,“ uzavřel Antonín Surma.

pěti hlavních cen turnaje získali 
naši hráči a trenér. Nejlepší stře-
lec turnaje byl vyhodnocen On-
dřej Palát. Nejlepším brankářem 
turnaje se stal Stanislav Taťák 
také z HC FM. A cenu nejlepší 
Coach turnaje získal po zásluze 

Radim Nečas z HC FM.
„Poděkování patří všem 

zúčastněným hráčům za jejich 
bojovnost a vzornou reprezen-
taci našeho oddílu a města 
Frýdek-Místek,“ řekl vedoucí 
mužstva p. Gottwald.

VRCHNÍ ŘADA ZLEVA: Robin Kimla, Tomáš Kocurek, Robin Koneč-
ný, David Ostřížek, Ondřej Palát, Jan Matysz, Ondřej Bret, Tomáš 
Slunský, Jakub Farka, Jakub Mudrák. PROSTŘEDNÍ ŘADA ZLEVA: 
Petr Slovák, Tomáš Slípek, Michael Gottwald. SPODNÍ ŘADA ZLE-
VA: Aleš Hlisnikovský, Stanislav Taťák, Jakub Alina, Dalibor Herman

Ilustrační foto: Martin Bret

ZAHÁJENÍ TURNAJE: Starostka Eva Richtrová přeje dětem z růz-
ných končin Evropy hodně zdaru.                        Foto: Petr Pavelka

hala SOUT,
tř. Pionýrů Frýdek-Místek

Sobota 16. 4. 
8.00 hodin

Divize ml. žáci A SKP – Zubří
9.00 hodin

Divize st. žáci A SKP – Zubří
10.30 hodin

Liga ml. dorostu SKP – Kuřim
12.00 hodin

Liga st. dorostu SKP – Litovel
13.50 hodin

II. liga muži SKP – Nový Jičín

atletika
Prázdniny v pohybu

Kam s dítětem o prázdni-
nách? Nemáte dostatek babi-
ček? Máme pro vás řešení!!

Již čtvrtým rokem pořádá 
atletický oddíl TJ Slezan FM 
příměstský sportovní tábor pod 
názvem „Prázdniny v pohybu“. 
Jde o týdenní organizovaný 
pobyt dětí (roč. narození 1991-
1998) od pondělí do pátku vždy 
v době od 9 do 17 hod. Pro ně 
je zajištěno všeobecné sportovní 
vyžití během celého týdne, spo-
lečný výlet do Beskyd, návštěva 
koupaliště či bazénu, závěrečná 
sportovní olympiáda. Děti mají 
zajištěny obědy, svačiny, pitný 
režim, pojištění. Vše probíhá pod 
dohledem kvalifikovaných trené-
rů atletiky. Cena celého pobytu je 
900,- Kč. V případě zájmu o další 
informace volejte 723 973 856 či 
606 257 453 nebo přímo na sta-
dionu TJ Slezan v pondělí, středu 
či pátek od 15,30-17,30 hod.

Povrch je super
Od dubna začaly pravidelné 

tréninky atletů na nově zrekon-
struovaném stadionu TJ Slezan. 
„Dráha s umělým povrchem tak 
umožňuje trénink i za deštivého 
počasí, což starý škvárový povrch 
neumožňoval,“ řekla Klára Maš-
talířová, trenérka oddílu. „V sou-
těžích máme přihlášena všechna 
družstva, ale rádi mezi sebou 
přivítáme nové atletické naděje 

všech věkových kategorií.“
Pro zájemce o královnu spor-

tu jsou tréninky přípravky (ročník 
1994 a mladší) v úterý, čtvrtek a 
pátek od 14,30 do 16,00 hod, 
všechny ostatní kategorie trénují 
pondělí středa, pátek od 15,30.

Májové závody
V neděli 1. května 2005 

se na stadionu ve Frýdku-
-Místku uskuteční jako každý 
rok atletický mítink MÁJOVÉ 
ZÁVODY. Tentokrát však bude 
závod výjimečný – uskuteční 
se na novém umělém povrchu, 
který bude 9,45 hod. slavnostně 
otevřen za přítomnosti řady 
významných osobností. Pak už 
bude k vidění mnoho atletických 
disciplín, kromě běhů na 60 až 
1500 metrů to bude dálka, výš-
ka, hod oštěpem, hod kladivem 
a vrh koulí ve všech věkových 
kategoriích. Závodit budou ne-
jen atleti z Frýdku-Místku, ale 
také z řady moravských oddílů, 
kteří si přijedou zazávodit na no-
vou dráhu. Na stadion jsou tedy 
zváni všichni diváci a příznivci 
atletiky od 9,45 do 13 hod.

Boj o volejbalové finále pokračuje
Volejbalistky Sokola Frýdek-Místek mají za sebou první dvě 

semifinálová utkání na brněnské palubovce. S Brnem, obhájcem 
titulu, nejprve prohrály 3:2, ale druhý zápas vyhrály poměrem 1:3. 
V domácím prostředí se představí 16. a 17. dubna v 17 hodin.

O víkendu 26.-27. března 
uspořádal Šachový svaz ČR 
ve spolupráci s Beskydskou 
šachovou školou Mistrov-
ství české republiky dětí do 
8 let v šachu. 

Na turnaj, který se usku-
tečnil v prostorách Národního 
domu, se sjelo 46 hochů a 20 
dívek nejen z Česka, ale také 
z Německa, Slovenska, Polska, 
Běloruska a Estonska. V silné 
konkurenci prokázali frýdecko-
-místečtí šachisté, že Beskydská 
šachová škola je opravdovou 
líhní mladých talentů, která 
nemá v česku obdoby. 

Mezi dívkami si ziskem osmi 
bodů z devíti možných zajistila fan-

tastické první místo a tím i zároveň 
titul mistra ČR domácí Vendulka 
Nováková. V kategorii chlapců se 
na celkově třetím a v rámci ČR 

druhým místě umístil Tomáš Pave-
lek se 6,5 body. Oběma mladým 
šachistům gratulujeme a přejeme 
jim mnoho dalších úspěchů.

Mistrovství ČR 
dětí do osmi let

Mužský tým hraje s 

Duklou Praha 23. a 24. 

dubna od 17 hodin

v hale 6. ZŠ.
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Adresa: 8. pěšího pluku 1975,
 738 02 Frýdek-Místek
Odpovědný zástupce:
 Marie Machová
Telefon: 558 434 850,
 558 434 376
E-mail: cck-fm@quick.cz
Web: www.cck-fm.cz
Místo působení: 8. pěšího plu-
ku 1975, 73802 Frýdek - Místek
Zaměření: děti a mládež od 6 
do 26 let, dospělí, senioři
Český červený kříž je národní 

společností Mezinárodního hnutí 
Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce na území České re-
publiky, která je v souladu s 
ustanoveními Ženevských úmluv 
vedena snahou v měřítku národ-
ním i mezinárodním předcházet a 
zmírňovat utrpení, chránit zdraví a 
úctu k lidské bytosti, podporovat 
vzájemné porozumění, přátelství 
a mír mezi národy, přičemž nečiní 
žádných národnostních, rasových, 
náboženských, třídních ani politic-
kých rozdílů, nestraní znepřátele-
ným stranám a neangažuje se ve 
sporech politické, náboženské, 
rasové či ideologické povahy, 
je nezávislá a základem její čin-
nosti je dobrovolná služba členů 
zaměřená na poskytování pomoci 
bez očekávání zisku. Tím se 
přihlašuje k základním principům 
hnutí Červeného kříže, jimiž jsou 
humanita, nestrannost, neutralita, 
nezávislost, dobrovolná služba, 
jednota a světovost, a zavazuje 
se usilovat o jejich naplňování. 

Oblastní spolek Českého červe-
ného kříže ve Frýdku-Místku patří k 
neziskovým organizacím, které se 

Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Frýdku-Místku
již řadu let snaží na území města a 
širokého okolí realizovat činnosti v 
oblasti zdravotní či sociální.

Naše aktivity jsou zaměřeny 
stejně tak na děti a mládež 
jako na dospělé.
- akreditované kurzy první pomoci
- výuka první pomoci dětí, mlá-
deže a dospělých
- podpora, propagace a oceňování 
bezpříspěvkového dárcovství krve
- provoz ošacovacího střediska 
pro sociálně potřebné
- zahraniční a tuzemské rekon-
diční pobyty
- letní tábory a studijní střediska
- zajištění zdravotnických dozorů

Výuka první pomoci
dospělých

Umět poskytnout první pomoc 
v případě nečekané životní udá-
losti by mělo být samozřejmostí.

Lékaři a zdravotničtí instruktoři 
ČČK vyučují znalostem první po-
moci v těchto základních normách:  
Základní norma znalosti první 
pomoci, Zdravotník zotavovacích 
akcí, Příprava uchazečů o řidičský 
průkaz, Školení zaměstnanců, 
Ochrana člověka za mimořádných 
událostí. Všechny normy jsou 
akreditovány MZČR a OS ČČK 
FM je držitelem Evropského certi-
fikátu. Na OS ČČK lze také zakou-
pit učebnice první pomoci, které 
jsou zpracovány dle nejnovějších 
poznatků z této oblasti. Standar-
dy první pomoci byly přijaty jako 
obecně závazné pro výuku první 
pomoci laiků v ČR.

Výuka první pomoci
dětí a mládeže

Program je realizován ve spo-

lupráci s Mládeží ČČK ve Frýdku-
-Místku. Výuka probíhá formou 
přednášek na ZŠ a SŠ, ale také 
již v mateřských školách. Reali-
zujeme také tzv. studijní střediska 
pro děti a mládež. Každoročně je 
pořádána soutěž Hlídek mladých 
zdravotníků, ze které postupují 
nejlepší družstva ve svých věko-
vých kategoriích do regionálních a 
posléze do republikového kola.

Podpora, propagace
a oceňování bezpříspěvkového

dárcovství krve
„Dar krve, dar života“ není 

pro nás jen prázdnou frází, a 
proto nám záleží na tom, aby 
bezpříspěvkoví dárci krve byli 
také oceněni. OS ČČK uděluje 
bezpříspěvkovým dárcům krve 
medaile MUDr. Jána Jánského 
a Zlaté kříže 10, 20, 40 odběrů  -  
Bronzová, stříbrná, zlatá medaile 
80, 120, 160 odběrů  -  Zlatý kříž  
III., II., I. třídy

Zahraniční a tuzemské
rekondiční pobyty

Zahraniční pobyty jsou určeny 
široké veřejnosti. Každého pobytu 
se účastní delegát ČČK a lékař.

Rovněž je účasten vedoucí, 
který má za úkol vytvořit pro 
účastníky, především děti, na ur-
čitou část dne zábavný program. 
Tuzemské pobyty jsou určeny 
dětem a mládeži, především 
alergikům, astmatikům, či dětem 
s ortopedickými problémy. Naši 
vedoucí mají bohaté zkušenosti 
pedagogické i zdravotnické. Do-
kážeme zohlednit zdravotní stav 
dětí a vytvořit pro ně plnohod-
notný a bezpečný program.

Klub Míša sdružuje zdravotně postižené děti
Adresa: Asociace rodičů a přá-
tel zdravotně postižených dětí, 
Kolaříkova 653, Frýdek-Místek
E-mail: lukesovadorota@seznam.cz
Telefon: 558 676792, 775 028782

Jsme Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR – 
klub Míša Frýdek-Místek. Sdružuje 
rodiče a jejich zdravotně postižené 
děti. Je občanským sdružením 
s právní subjektivitou a působí 
v celém regionu Frýdek-Místek. 
Hlavním posláním je ochrana práv, 
zájmů a potřeb zdravotně postiže-
ných dětí a jejich rodičů a podpora 
jejich nezávislého způsobu života.

Mít zdravotně postižené dítě 
znamená, že rodina má jiný vztah 
k veřejnosti – je zranitelnější. Tyto 
rodiny mají svá přání, ale bojí 
se diskutovat o změně životní 
situace. Jsou uzavřené a spousta 
z nich ztrácí nejenom své ideální 
dítě, ale – a to je důležité, také 
svobodu předvídat jeho budouc-
nost a budoucnost celé své rodi-
ny. A proto jsme tu i my. Snažíme 
se zpestřit a zpříjemnit život na-
šich dětí a celých rodin. Od toho 

se také odvíjí naše činnost.
Plán akcí zpracováváme spo-

lečně dle zdravotníka postižení 
našich dětí. Na organizování 
akcí se podílejí rodiče dětí a za 
obětavost jim náleží velké po-
děkování. Nabízíme společné 
chvíle radosti a porozumění.

Pořádáme víkendové ozdrav-
né a psychorehabilitační pobyty, 
volnočasové aktivity a akce 

Zajišťování zdravotnických 
dozorů na akcích

Zdravotničtí instruktoři ČČK 
a ostatní vyškolení dobrovolníci 
zajišťují zdravotnické dozory 
na rozmanitých kulturních 
či sportovních akcích, např. 
Mezinárodní folklórní festival, 
streetball, Středověké slavnosti 
apod. Naším cílem není nahra-
dit práci profesionálů, ale jsme 
si vědomi, že čekat na příjezd 
záchranné služby v mnoha 
situacích nestačí. My dokážeme 
tuto časovou mezeru vyplnit.

Příprava na katastrofy 
Naše Humanitární jednotka je 

připravena pomoci profesionál-
ním jednotkám Integrovaného 
záchranného systému v případě, 
že tato pomoc je žádána. Za tímto 
účelem se několikrát ročně účast-
níme nejrůznějších součinnostních 
cvičení. Při živelných událostech 
ČČK rovněž vybírá a dále distribu-
uje humanitární pomoc do potřeb-
ných oblastí v ČR i v zahraničí.

Oblastní skupina Mládeže 
Českého červeného kříže 

Frýdek-Místek
Oblastní skupina Mládeže ČČK 

vznikla ve Frýdku-Místku v roce 
1996. Do naší klubovny dochází 
jednou týdně 30 členů ve věku 
od 6 do 26 let. Základním cílem je 
umožnit mladým lidem sebereali-
zaci v rámci jednotlivých aktivit a 
v přípravě a uskutečňování vlast-
ních programů a vychovat mladé 
lidi k osobní zodpovědnosti za 
život a zdraví. Naše činnost je za-
měřena na oblast sociální, huma-
nitární a zdravotně preventivní.
Mezi naše hlavní aktivity patří: 
- výuka první pomoci dětí, mládeže
- naši členové, kteří absolvovali 
potřebné školení, zajišťují zdra-
votnické dozory na různých kul-
turních a společenských akcích
- rozvíjíme aktivity v rámci projektu 
Help trans a dokonce máme k dis-
pozici cannisterapeutického pejska
- v rámci projektu Alenka do-
cházíme do mateřských školek 
s výukovým programem
- ve spolupráci s Oblastním spol-
kem ČČK organizujeme tábory, 
které jsou vhodné pro děti ve věku 
od 6 do 15 let se zdravotními pro-
blémy (alergie, astma bronchiale, 

kožní ekzémy epilepsie, poruchy 
pohybového aparátu, obezita)

Ale vůbec nezapomínáme na 
zábavu. Několikrát do roka pořá-
dáme víkendové výlety do přírody, 
na jaře se scházíme ke smažení 
vaječiny a účastníme se spousty 
soutěží v první pomoci. Naším 
heslem je: „Bav se a pomáhej“.

Základní cíle Mládeže ČČK 
jsou realizovány prostřednictvím 
těchto projektů:

Výuka první pomoci
dětí a mládeže

Cílem je seznamovat děti a 
mládež s principy ochrany zdraví 
a záchrany života pomocí školení 
a soutěží. Proškolení dobrovolní-
ci zdravotnicky zabezpečují hro-
madné akce a rovněž následně 
školí první pomoc. Jednotlivé 
výukové stupně rozčleněné 
podle věku dobrovolníků na sebe 
navzájem navazují a každý další 
stupeň rozšiřuje možnosti uplat-
nit své znalosti v rámci projektu 
i v praxi. Tento projekt je reali-
zován ve spolupráci s Českým 
červeným křížem.
Help Trans (pomoc v pohybu)
Tento projekt se snaží o pomoc 

zdravotně postiženým a starým 
lidem, snažíme se ulehčovat 
zdravotně postiženým lidem 
běžné činnosti, když s ohledem 
na své postižení potřebují asi-
stenci a nemají další možnosti 
(pečovatelku, vůz aj.) Zahrnuje 
krátkodobé asistenční služby spe-
ciálně vyškolených dobrovolníků. 
Nedílnou součástí je také snaha o 
znovuzařazení do okolního světa. 
Cílem projektu je snaha zvednout 
povědomí zdravých lidí o specifi-
kách zdravotně postižených a tím 
jim pomoci s vytvářením kladného 
postoje k takto postiženým lidem.

Projekt děti a Alenka
Projekt pro ty, kdo mají zájem 

pracovat s dětmi ve věku od 6 do 
15 let. Cílem je naučit děti zákla-
dům první pomoci, tábornickým 
dovednostem a v neposlední řadě 
i všemu potřebnému, co je třeba k 
přežití v moderní společnosti. To 
vše formou her, soutěží, táborů 
apod. Dětem tyto aktivity posky-
tují zajímavé využití volného času 
a vedoucím skupinek možnost 
seberealizace v práci s dětmi.

zaměřené na různé výtvarné 
činnosti rozvíjející motoriku dětí.

Například Den dětí, Mikuláš, 
Velikonoce, opékání párků, blbnutí 
na sněhu, diskotéky a společné 
výlety. Jednou týdně navštěvuje-
me bazén ve Frýdlantě a jednou 
měsíčně prostory klubu Nezbeda, 
propůjčené od Charity Frýdek-
-Místek. Snažíme se oslovit také 
další rodiče, přijďte mezi nás.
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Soukromá střední
odborná škola
Frýdek-Místek, s.r.o.
T. G. Masaryka 456

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

www.ssosfm.cz

Nabízíme studijní obory:
Veřejnosprávní činnost

s maturitou
Sociální činnost 

s maturitou
Způsob studia:

- studium DENNÍ (4-leté)
- studium DÁLKOVÉ 

(5-leté)

Kontaktní osoby:
PaeDr. Václav Průcha

Gabriela Stepková

Mohutné svaly našich nejlepších kulturistů a elegantní muž-
ské postavy ve fitness budou k vidění na nejvyšší mistrovské 
soutěži - Mistrovství České republiky v kulturistice, fitness a 
body fitness mužů pro rok 2005. Soutěž proběhne v sobotu
23. dubna ve víceúčelové sportovní hale ve Frýdku-Místku. 

Dopoledne od 8.30 budou na pořadu semifinálové boje, 
odpoledne od 15.00 začíná finálový program. Pořadatelem 
mistrovství jsou Brifit sport s.r.o. Frýdek-Místek, Age 21 a.s. a 
E-motion s.r.o. Praha. Záštitu na soutěží převzalo město Frý-
dek-Místek s patronací starostky města ing. Evy Richtrové. Na 
tomto mistrovství uvidíme špičkové závodníky České republi-
ky, z nichž mnozí nás úspěšně reprezentovali na mistrovství 
Evropy a světa. Velmi atraktivní podívanou bude soutěž mužů 
v kategorii fitness a vůbec poprvé na tomto mistrovství se 
představí závodníci v nové kategorii bodyfitness. V těchto 
disciplínách se nehodnotí ani tak mohutnost svalů, ale spíše 
symetrie a vyváženost postavy a celková elegance. Velice při-
tažlivé pro oko diváka budou zejména volné sestavy kategorie 
fitness a bodyfitness, které jsou nabity gymnastickými prvky, 
obratností, prvky bojových umění, sílou a dynamikou. Sportov-
ní dění v hale bude obohaceno doplňkovým programem, jehož 
zlatým hřebem bude vystoupení slovenského profesionálního 
kulturisty, účastníka nejvyšší profesionální soutěže Mr. Olym-
pia Jaroslava Horvatha. Celý program soutěže slibuje velmi 
zajímavou a atraktivní podívanou, jak ostatně dokázaly už pře-
dešlé ročníky nejvyšších soutěží, konané v nedávné minulosti 
ve Frýdku-Místku. Vstupenky na soutěž si můžete zakoupit v 
předprodeji, který bude probíhat ve fitness centru Sport Relax 
fit clubu v hale od pondělí 18. 4. do čtvrtka 21. 4. v době od 9 
do 20 hodin a v pátek 22. 4. od 9 do 12 hodin. V den soutěže 
bude prodej vstupenek realizován před hlavním vstupem do 
haly od 8 do 16 hodin. Zvolte si nabízený program a určitě 
strávíte příjemnou sobotu s atraktivním sportem.

Přehlídka svalů a elegance
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Dvě skupiny šesťáků měly 
příležitost podebatovat s mís-
tostarostou Petrem Cvikem, 
který se tak na chvíli vrátil 
před katedru, odkud žákům 
především zdůrazňoval, jaké 
jim dnešní svět ve srovnání s 
minulostí přináší příležitosti.

Petr Cvik nejprve využil své 
zkušenosti a sám děti vyzkoušel, 
jaký mají přehled o tom, kdo a 
odkud život ve městě řídí. Jméno 
starostky z přítomných ještě 
vymámil, ale ukázalo se, že děti 
zajímají spíše praktičtější otázky.

„Republiku už nemáme 
obehnanou ostnatým drátem, 
jsme v Evropské unii a odbou-
rání hranic je nesmírně důleži-
té. Všem nabízí větší možnosti 
a záleží i na každém z vás, 
jak s těmi šancemi naložíte,“ 
apeloval především na studium 
jazyků místostarosta Petr Cvik, 
který musel dětem vysvětlit, že 
metro se ve městě zcela jistě 
stavět nebude, ale že nutně po-
třebuje obchvat, a také musel 
odpovídat na otázku, proč se 
musí platit za dopravu do školy. 
„Doba je taková, že nic není 
zadarmo. Ale jízdné u nás je 
suverénně nejlevnější, protože 
městskou hromadnou dopravu 
dotujeme dvaceti miliony korun 

Místostarosta diskutoval se školáky

ročně,“ zasvěcoval šesťáky, 
v jakých řádech se pohybují 
městské finance. Ti neměli 
příliš představu, kolik peněz si 
vyžádala třeba jen rekonstrukce 
podlahy v jejich tělocvičně. Mís-
tostarosta na otázku, co by v 
jejich škole ještě změnil, kdyby 
mohl, jmenoval lepší sportovní 
zázemí, současně ale upozor-
nil, že město má řadu školních 
zařízení a nemůže najednou 
zafinancovat veškeré potřeby. 
Děti se také ptaly na aquapark, 
který se některým zdál malý a 
s nedostatkem stínu. „Kapacita 
bude téměř dva tisíce lidí, což 
málo určitě není, a co se týče 
stínu, tak provoz v prvním roce 
nám ukáže, pokud bude lidem 
chybět. Každopádně režim v 
aquaparku je vymyšlen tak, aby 

návštěvníci mohli vlastní areál 
opustit a pohybovat se po celé 
Olešné, takže se nebojím, že by 
nenašli, co potřebují,“ řekl mís-
tostarosta, kterého překvapilo, 
že se řeč stočila třeba i na daň 
z přidané hodnoty. Mezi zají-
mavé otázky patřil i dotaz, zda 
by vyměnil své povolání. „Jsou 
chvíle, kdy o tom uvažuji docela 
intenzivně, protože je to docela 
náročná a občas nevděčná 
práce. Umím si představit, že 
jednou zase půjdu dělat uči-
tele,“ reagoval místostarosta, 
kterého se školáci dotazovali 
ještě například na cyklostezky 
nebo možnosti lyžování, ale s 
upřímností dětem vlastní třeba 
také, kdy bude ve Frýdku-Míst-
ku McDonald´s nebo proč je ve 
městě tolik Vietnamců.       (pp)

BESEDA S ŽÁKY: Šesťáci na místostarostu Petra Cvika mířili zvída-
vými dotazy.                                                         Foto: Petr Pavelka

Letos již počtvrté uspořá-
dala humanitární organizace 
ADRA veřejnou sbírku pod 
názvem „Pomáhat může kaž-
dý“. Ve dnech 22.-23. března 
2005 proběhla tato akce sou-
časně ve 120 městech České 
republiky. Organizátorem ve 
Frýdku-Místku bylo Dobrovol-
nické centrum ADRA. 

„Díky spolupráci s místními 
školami se dobrovolníky pro 
velikonoční sbírku stali převážně 
studenti, kteří po dva dny oslo-
vovali s pokladničkami veřejnost 
v ulicích města. Každý, kdo 
měl zájem pomoci a finančně 
přispět, obdržel za minimální 
částku 20 korun symbolický 
domeček s logem Adry a in-
formační leták. Snad i vlivem 
slunečného jarního počasí byli 
lidé většinou vstřícní, ochotní 
věnovat peníze a sbírka tak byla 
úspěšná,“ zhodnotila charitativní 
akci Ivana Kovaříková.

Celková vybraná částka
67 681,50 Kč bude podle plánu 
rozdělena do tří oblastí. Jedna 
třetina bude věnována na soci-
ální programy v jednotlivých re-
gionech České republiky, druhá 

Již potřetí se ve Frýdku-
-Místku uskuteční Bambiriá-
da, největší aktivní přehlídka 
činností desítek nejrůznějších 
dětských a mládežnických 
sdružení, školních klubů a 
středisek volného času.

Letošní Bambiriáda se usku-
teční ve 27 městech po celé 
České republice, Frýdek-Místek 
nevyjímaje, a datum konání bylo 
stanoveno na pátek 27. a sobotu 
28. května. Akce, jejímž hlavním 
smyslem je upozornit veřejnost 
na činnost organizací, které se 
po celý rok věnují mimoškolní 
výchově dětí a nabízejí jim atrak-
tivní program trávení volného 
času, se uskuteční v areálu 
Sokolík (bývalé divadélko DUO) 
a sadech B. Smetany v Místku. 
Na Bambiriádě se organizace 
obvykle prezentují především 
zábavnou formou her, soutěží a 
sportovních klání. Dětem i jejich 
rodičům předvede ukázky svých 
činností řada organizací a spolků 
od sportovních, přírodovědných, 

Znovu se chystá Bambiriáda
výtvarných, až po kulturní.

„V současné době mají orga-
nizace působící na území města 
Frýdek-Místek a jeho okolí mož-
nost se ještě k účasti na Bam-
biriádě přihlásit. Mohou se pak 
prezentovat několika formami, a 
to například výstavkou činnosti 
na výstavních panelech nebo ve 
stánku na ploše, předvedením 
sportu, soutěží, her, výtvarných 
činností, táboření a jiných aktivit 
s možností přímého zapojení 
dětí přímo v areálu Bambiriády. 
Taky míváme předvedení tance, 
sportovních sestav, hudebního 
vystoupení a dalších aktivit na 
pódiu,“ objasnil hlavní koordinátor 
Martin Sysala z odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy frýdecko-
-místeckého městského úřadu.

Přihlášky jsou k dispozici na 
www stránkách města Frýdek-
-Místek pod odborem školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
a také na stránkách www.klub-
kofm.cz. Uzávěrka přihlášek je 
do konce dubna.       (pp)

Velikonoční sbírka: 67 tisíc 
třetina poputuje na zahraniční 
humanitární projekty. „Jedná 
se například o pomoc v Bosně, 
Srbsku a Kosovu, financování 
pojízdné zubní ambulance v 
Moldávii nebo zdravotní a so-
ciální podporu dětí nakažených 
HIV v Kambodži,“ přiblížila Ivana 
Kovaříková. Prostředky budou 
využity i na psychosociální 
pomoc postiženým po teroris-
tickém útoku v Beslanu v září 
2004. Zbývající suma je určena 
na vytvoření Fondu pro nalé-
havé krizové situace - přírodní 
katastrofy, války a podobně.

Adra prostřednictvím Zpravo-
daje Rady města Frýdek-Místek 
srdečně děkuje za spolupráci 
všem, kteří pomohli s realizací 
velikonoční sbírky. „Děkujeme 
Městskému úřadu ve Frýdku-
-Místku, technickým službám 
města F-M, ČSAD a firmám, 
které umožnily propagaci akce. 
Zároveň také vedením a stu-
dentům zúčastněných škol. Sa-
mozřejmě nemalý dík patří také 
občanům, kteří svým finančním 
příspěvkem projevili solidaritu a 
ochotu pomoci potřebným,“ uza-
vřela Ivana Kovaříková.       (pp)

odchycení psi

27.3. Kříženec hnědý štěně (fena) Nad Rybníkem 
26.3. Kříženec NO černý (fena) 
26.3. NO štěně (pes) Beskydská 
22.3. Kříženec rezavý štěně (pes) 
20.3. Kříženec tmavý štěně (fena) Zámecké nám. 
19.3. Kříženec pudla bílý chundelatý (pes) Hlavní třída 
18.3. Kříženec černobílý (pes) - udán 
18.3. Jezevčík hnědý hladkosrstý (pes) - udán Janáčkova 
16.3. NO štěně (fena) J.Hakena 
15.3. Vlčí špic černohnědý (pes) Hlavní třída 
14.3. Pitbulteriér žíhaný (pes) - udán Hlavní třída 
11.3. Labrador retrívr štěně (fena) - udán Černá cesta 
11.3. Kříženec černý menší - udán Třanovského 
9.3. Kříženec bílohnědý - udán Politických obětí 
5.3. Yorkshir terier (pes) - udán Lískovecká 
26.2. Kříženec černý spálením (fena) H.Salichové 
26.2. Kříženec hnědobílý štěně (pes) - udán H.Salichové 
26.2. Kříženec hnědý štěně (pes) - udán H.Salichové 
26.2. Kříženec hnědý štěně (fena) - udán H.Salichové 
26.2. Kříženec černý štěně (fena) - udán H.Salichové 
24.2. Kříženec černobílý (pes) třída T.G.Masaryka 
23.2. Dalmatin (fena) Puškinova 
22.2. Pudl malý bílý (pes) - udán Pavlíkova 
21.2. Kříženec hnědý (fena) Vrchlického 
21.2. Kříženec střední černý (pes) - udán Černá cesta 
19.2. Kříženec boxera (fena) - udán 
19.2. Kokršpaněl zlatý (pes) - utracen Riegrova 
19.2.. Kříženec pudla černý (pes) - udán Těšínská

V neděli, dne 3. 4. 2005 
byl po 15 hod. ukraden 
nebo vypuštěn z auta u 
frýdecké nemocnice 
(boční vchod do zahrady u 
„Bestu“) tříletý pejsek york-
shirského teriéra slyšící na 
jméno „MANY“. 
Prosíme, kdo by ho viděl 
nebo našel, ať volá na tel: 
724 617 864. Odměna jistá!

Vyšší odborná škola Go-
odwill uspořádala počátkem 
měsíce tradiční Anglické 
dny, které mají ozvláštnit 
výuku, zaktualizovat nejžha-
vější světová témata a dát 
možnost osvětlit nejrůznější 
problémy v anglicky mluví-
cích zemích.

„Loni byl samozřejmě téma-
tem číslo jedna Irák, předloni 
americké volby, uvidíme, kam 
se debata stočí letos. Naše 

Výuka s čajem a sušenkami
škola se zaměřuje na cestov-
ní ruch a zahraniční obchod, 
takže se snažíme, aby se 
studenti vždy něco dověděli z 
oblasti politiky, strategie nebo 
historie. Snažíme se mít na 
přednáškách rodilé mluvčí i 
studenty, kteří mají zkušenosti 
s pobytem v zahraničí. Naším 
cílem je totiž motivovat ostatní, 
ať jezdí ven a sbírají zkušenos-
ti,“ shrnula podstatu Anglic-
kých dní Žaneta Mojžíšková, 

vyučující anglického jazyka. 
Zahajovacím hostem Ang-

lických dní se stal Adrian Abra-
hamson, anglofilog, původem z 
Havaje, který byl pro studenty 
atraktivní už tím, že krajinu pro 
většinu z nás spojenou s rájem 
na Zemi na dlouhé roky opus-
til. Studenti si mohli také zvolit 
film v původním znění, který 
chtěli zhlédnout, a anglickou 
atmosféru dotvářel i čaj Lipton 
a sušenky.      (pp)
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stalo se před rokemFrýdek-Místek v roce osvobození (7.)
Co předcházelo osvobozova-

cím bojům o Frýdek a Místek?
Vojenské dějiny Českoslo-

venska připomínají, že ostrav-
ská osvobozovací operace trva-
la celkem 57 dnů. Byla zahájena 
10. března a jejím cílem bylo 
útokem 38. a 1. gardové armády 
4. ukrajinského frontu ve směru 
Fryštát, Místek, Olomouc rozdrtit 
1. německou tankovou armádu, 
osvobodit Ostravu a postoupit 
až k Olomouci. Útok však nepro-
bíhal podle očekávání.

Druhá fáze ostravské operace 
začala 24. března. Českosloven-
ská tanková brigáda společně se 

sovětskou pěchotou osvobodila 
město Wodzislaw. Měla pokra-
čovat v útoku a proniknout nej-
kratší cestou k československým 
hranicím směrem na město 
Bohumín. Nepřítel však urputně 
bránil svá postavení, postup 
vojsk ztěžoval i terén s množ-
stvím říček a mokřin. 

Těžké boje se rozpoutaly o 
přechod Odry v prostoru města 
Tworków a v polovině dubna o 
Bolatice. Tím vstoupila ostravská 
operace do svého třetího období. 
22. dubna 4. ukrajinský front ge-
nerála A. I. Jeremenka osvobodil 
Opavu. 29. dubna nastala rozho-

dující etapa bojů o Ostravu. 30. 
dubna byl útok na město veden 
současně z několika směrů. Hr-
dinským činem Miloše Sýkory byl 
zachráněn most přes Ostravici, 
po němž přejely sovětské tanky 
na východní břeh, aby dokončily 
osvobození města.

V bojích o Ostravu se prosla-
vila i 1. čsl. samostatná tanková 
brigáda. Její tanky s výsadkem 
samopalníků se účastnily
1. května pronásledování ne-
přítele ustupujícího směrem na 
Novou Bělou a Krmelín.

Anna Nováková,
kronikářka obce Skautské dny s programem a s veřejnou sbírkou na opravu skautského 

domu organizovalo 16. a 17. dubna v našem městě středisko Kruh Juná-
ka - Svazu skautů a skautek. 19. dubna se konalo u Okresního soudu ve 
Frýdku-Místku soudní přelíčení se dvěma obviněnými policisty Policie ČR. 
Byli obviněni ze zneužití pravomoci veřejného činitele. 20. dubna započal 
veletrh URBIS, na němž se v Brně prezentovalo mezi 26 vystavovateli 
i město Frýdek-Místek. V sále Lidového domu ThDr. Josef Hromádka 
přiblížil přednáškou východní náboženství. Do ISŠ na Lískoveckou ulici 
přijeli účastníci soutěže O zlatý pohár Linde. O den později byli přijati před-
staviteli radnice. Beskydská muzejní a vlastivědná společnost zvala na 
akci Každý den ať je Den Země. 21. dubna vyhlásilo patnáct odborových 
svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy jednoho-
dinovou výstražnou stávku v době od 8 do 9 hodin. 22. dubna na Den 
Země mnohé školy připravily pro své žáky ekologicko-sportovní aktivity. 
Odbor životního prostředí města F-M byl hlavním organizátorem celodenní 
městské akce v sadech Smetany spolu s dalšími organizacemi – VITA, 
Frýdecká skládka, a. s., Stanice mladých turistů. 23. dubna uspořádalo 
Střední odborné učiliště zemědělské v Kině P. Bezruče školní akademii 
plnou scének, písniček, kouzlení a soupeření. V kulturním domě Válcoven 
plechu se uskutečnil koncert, kde před asi 800 diváky vystoupilo několik 
hudebních skupin (Tři sestry, Visací zámek, Prouza, Echt) bez nároků 
na honorář, protože výtěžek byl určen na charitativní účely. Symbolická 
částka putovala též místním skautům. 24. dubna se konal Den Země v 
prostoru Staříč-Hatě, který zorganizovala Stanice mladých turistů s ob-
čanským sdružením MLÁ-DĚ. SLPT Ostravica se svými bývalými členy i 
s přáteli oslavil bohatým programem v Nové scéně Vlast životní jubileum 
své zakladatelky paní Věry Šimkové. Od 26. dubna do 6. května byl kvůli 
nutné údržbě uzavřen most přes Ostravici u železniční stanice Lískovec. 
28. dubna se stal hudební klub Stoun pořadatelem turnaje ve stolním 
fotbale. 29. se setkali s představiteli radnice vyhodnocení žáci základních 
a středních škol. Extraligové hráčky TJ Sokol Frýdek-Místek zakončily 
vydařenou sezonu ziskem bronzové medaile, kterou si přivezly domů z 
druhého zápasu o třetí místo s celkem UP Olomouc. V Lidovém domě se 
konal vzpomínkový večer věnovaný tvorbě básníka a člena mezinárodní-
ho PEN klubu kněze Libora Kovala. Jarního koncertu pěveckých sborů 
v Národním domě 30. dubna se zúčastnily tři sbory – Pěvecké sdružení 
Kopřivnice, Trenčiansky zpevácky zbor a Ženský pěvecký sbor Bohusla-
va Martinů z Frýdku-Místku.                     Anna Nováková

OCENĚNÍ ŽÁCI: Setkání na radnici.                              Foto: Archiv

Úřad práce ve Frýdku-
-Místku mohl v minulém 
měsíci po čase avizovat 
mírné zlepšení na trhu 
práce. Pozitivnější vývoj v 
odvětví hutnictví a těžké-
ho strojírenství znamená 
ukončení rozsáhlejších re-
strukturalizačních procesů 
a až na výjimky tak převlá-
dá ze zaměstnavatelských 
subjektů spíše uvolňování 
jednotlivých osob. 

S úřadem práce jedná 
i Městský úřad ve Frýdku-
-Místku, který s ním spolu-
pracuje při vybudování ka-
merového centra městské 
policie a sonduje možnosti 
projektu Moje město, moje 
práce, který by měl dále 
snížit nezaměstnanost ve 
městě. „Je to velice úspěš-
né v Liberci a zaujalo nás to 
tak, že pojedeme zjistit, jak 
se věci mají, přímo na místo 
samé,“ avizovala pracovní 
návštěvu na sever Čech 
starostka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová. 

„Trend pozvolného 
poklesu nezaměstnanosti 
pokračuje, bojujeme o kaž-
dého uchazeče, o každou 
desítku. Nejhůř jsou na 
tom pomocní a nekvalifi-
kovaní dělníci a musíme 
více sledovat kvalifikační 
potřeby zaměstnavatelů, 
kteří potřebují kovoobrábě-
če, soustružníky, svářeče. 
Momentálně jsou masivní 
restrukturalizační procesy 
ukončeny, ohrožení však 
přichází ze strany úplně 
jiné – z oblasti dřevozpra-
cujícího průmyslu a opět se 
mluví o Slezanu, který se 
musí vyrovnávat s konku-
rencí z Asie,“ prohlásil na 
tiskové konferenci Úřadu 
práce ve Frýdku-Místku 
ředitel Libor Černý. 

Nezaměstnanost pozvolna klesá
30 lidí v Toyotě

Jarmila Krpcová, vedoucí 
odboru zprostředkování, infor-
movala, že 32 lidí odešlo pra-
covat do Toyoty, dva se ovšem 
nakonec vrátili. „Ten zájem byl 
o hodně větší, lépe v testech 
uspěli mladí lidé do 35 let,“ řek-
la Jarmila Krpcová. Vyjádřila se 
i k otázce důlních profesí, které 
stále častěji vykonávají lidé ze 
zahraničí. „Není pravda, že naši 
lidé nechtějí v dolech pracovat, 
prostě nemáme hotové vyuče-
né zdravé horníky. Hledáme 
cesty, jak se s tím vypořádat, 
ale chce to i větší vstřícnost 
dolů, pro které je asi jednodušší 
dovézt hotového člověka ze 
zahraničí. U nás je problém i 
v tom, že pod zemí se může 
pracovat až od 21 let, takže 
vyučení by byli tři roky bez prá-
ce.“ Je však už navržen projekt 
v rámci evropských fondů, který 
by měl vzdělávání v tomto obo-
ru řešit, aby se otevřely dveře 
i těm uchazečům, kterým jsou 
momentálně uzavřeny.

Protože na každou pracovní 
příležitost je spoustu zájemců, 
zaměstnavatelé si zvykli stě-
žovat na nekvalitní uchazeče 
a mají zájem, aby jakýsi před-
výběr udělal za ně úřad práce. 
Další nepříjemnou záležitostí 
je obrovský přetlak u veřejně 
prospěšných prací.

Další vyhlídky
Mírné zlepšení situace na 

trhu práce kromě již zmíněných 
aspektů ovlivňuje i stabilizova-
nější stav zbývajících subjektů v 
odvětví zemědělství především 
v důsledku vstupu do Evropské 
unie, v důsledku kterého roste 
i počet občanů, kteří si hledají 
práci v cizině a mnohem častější 
je nyní i poptávka po pracovních 
příležitostech mimo okres. Na 
druhou stranu se dá očekávat 
také větší příliv kvalifikované 

pracovní síly ze zemí bývalého 
východního bloku. Pozitivem 
je pokračující rozvoj odvětví 
stavebnictví, nedaří se ovšem 
zastavit méně příznivý vývoj v 
oblastech, které zasahují do 
podhorských oblastí Beskyd a 
vykazují nižší koncentraci pod-
nikatelských aktivit. „Ovlivnění 
vysoké nezaměstnanosti bude 
nutné nadále intenzivně hledat 
ve spolupráci všech regionál-
ních a mimoregionálních insti-
tucí,“ říká ředitel Úřadu práce ve 
Frýdku-Místku Libor Černý.

Březnové údaje
K 31. 3. 2005 úřad práce evido-

val 16798 uchazečů o zaměstnání 
(v roce 2004 17531), což je o 317 
méně než v minulém měsíci. Míra 
nezaměstnanosti činila 14,20 % (v 
roce 2004 15,83 %) a v porovnání 
s předcházejícím měsícem po-
klesla o 0,33%-ního bodu (podle 
původní metodiky platné do 30. 6. 
2004 by míra nezaměstnanosti k 
31. 3. 2005 činila 15,27 %).

V evidenci bylo 8244 žen, 
což je 49,1 % z celkového 
počtu evidovaných uchazečů 
o zaměstnání.

Při srovnání s minulým 
měsícem se počet absolventů 
a mladistvých snížil o 30 a na 
konci března úřad práce evido-
val v této skupině 1443 osob (ve 
srovnání se stejným obdobím 
roku 2004 to je o 22,1 % méně).

Pokles o 20 osob oproti mi-
nulému měsíci byl zaznamenán 
v kategorii osob se zdravotním 
postižením, kterých bylo evido-
váno ke konci března 2641. V 
průběhu března 2005 požádalo 
o zprostředkování zaměstnání 
995 nových uchazečů (oproti 
stejnému období loňského roku 
to je o 193 osob méně).

Největší počet z nich 
představovali zaměstnanci z 
odvětví výroba kovů a kovo-
dělných výrobků.

Z nově zaregistrovaných 
uchazečů o zaměstnání 63 
ukončilo samostatně výděleč-
nou činnost. 

Vyřazeno bylo 1312 ucha-
zečů o zaměstnání (oproti 
stejnému období loňského roku 
to je o 86 osob více), z tohoto 
počtu bylo pro 921 vyřazených 
důvodem ukončení evidence 
nástup do zaměstnání. Nejvíce 
vyřazených uchazečů našlo 
uplatnění především v odvětvích 
služby a stavebnictví. 

Z hlediska pracovních příle-
žitostí evidoval úřad práce k 31. 
březnu celkem 420 volných míst 
s místem výkonu práce v okrese 
Frýdek-Místek. Na jedno volné 

pracovní místo připadalo 
40 uchazečů, pro dělnické 
profese bylo nabízeno 295 
vhodných volných míst a pro 
ostatní profese 125 vhodných 
volných míst. Pro osoby se 
zdravotním postižením bylo 
v nabídce úřadu práce pět 
vhodných volných míst, pro 
absolventy a mladistvé 78 
vhodných volných míst. „V 
březnu 2005 zaměstnavatelé 
hlásili úřadu práce nejvíce 
volných pracovních míst v 
dělnických profesích, zejmé-
na v profesích pomocný děl-
ník, zedník, prodavač, číšník 
– servírka a zámečník,“ hlásil 
Libor Černý.                    (pp)
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k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 55,34 m2

(V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

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

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

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

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

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

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

(V.NP – kanc. č. 503)
4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)

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

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 239,21 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 206,84 m2 (I.PP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 65,70 m2 (II.NP)

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

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

Agentura domácí péče Pomad
Frýdek-Místek, V . Nezvala 604

tel.č. 558 436 055 
Alternativní doplňková
pečovatelská služba
Svazu důchodců ČR

Frýdek-Místek, 17. listopadu 147
tel.č. 558 647 846

Azylový dům Bethel
Frýdek-Místek,

Bahno-Příkopy 1309 
tel.č. 558 638 709

Centrum pro zdravotně posti-
žené Moravskoslezského kraje

Frýdek-Místek,
Kolaříkova 653

tel.č. 558 431 889

Domov důchodců Frýdek-Mís-
tek, příspěvková organizace

Frýdek-Místek,
28. října 2155

tel.č. 558 441 809

Domy zvláštního určení 
– Domy s pečovatelskou služ-
bou, Penzion pro důchodce

Frýdek-Místek,
Radniční 1149

tel.č. 558 609 324-5

Dům pokojného stáří
u Panny Marie Frýdecké

Frýdek-Místek,
Mariánské náměstí 146

tel.č. 558 632 719

Léčebna dlouhodobě
nemocných Gaudium, s.r.o.
Frýdek-Místek, Revoluční 1282

tel.č. 558 630 327

Nemocnice Frýdek-Místek 
– sociální pracovnice

Frýdek-Místek, El. Krásnohor-
ské 321 (v budově lékárny)

tel.č. 558 415 980

Důležitá telefonní čísla
pro seniory a postižené

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví informuje o důležitých tele-
fonních číslech pro seniory a občany se zdravotním postižením: 

Osobní asistence –
Podané ruce, o.s.

Frýdek-Místek,
Malý Koloredov 811
tel.č. 558 648 134

Pečovatelská služba Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace
(úklidy, nákupy, rozvoz obědů, 
doprovody, středisko osobní 

hygieny, domovinka)
pro část Frýdek a městskou 

část Lískovec 
Dům s pečovatelskou službou

Frýdek-Místek, Sadová 604
tel.č. 558 630 816

pro část Místek a městské 
části Skalice, Chlebovice, 

Zelinkovice, Lysůvky
Dům s pečovatelskou službou

Frýdek-Místek, 17. listopadu 147
tel.č. 558 434 404

Pečovatelská služba Charity 
Frýdek-Místek, F. Čejky 450 

tel.č. 558 435 449

Sdružení Kafira (pro nevidomé) 
Frýdek-Místek,

Zámecké náměstí 44
tel.č. 777 574 361

Sjednocená organizace nevi-
domých a slabozrakých ČR
Frýdek-Místek, J. Suka 1753

tel.č. 558 437 377

Sportovní klub vozíčkářů
Frýdek-Místek,

Malý Koloredov 811
tel.č. 558 628 836

Informace o poskytovaných 
sociálních službách pro občany 

města Frýdku-Místku získáte 
na odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví Městského úřadu 
ve Frýdku-Místku, ul. Radniční 

1149, tel.č. 558 609 324-6.

Na 22. dubna se chystají 
oslavy Dne Země s pestrým 
programem. Frýdecká skládka 
a.s. vás seznámí s tím, co dělá-
me s odpady ve městě a jak je 
máme správně třídit. Předvede 
některé výrobky z recyklova-
ných materiálů a můžete se 
také zúčastnit připravených 
soutěží jako lisování PET lahví 
na čas, vytváření hada, navazo-
vání nafukovacích balónků, hod 
papírové koule do popelnice.

Stanice mladých turistů ve 
spolupráci s Občanským sdru-
žením Mládě připravila rukoděl-
né aktivity jako stavbu ptačích 
budek, výrobu recyklovaného 
papíru nebo figurek ze slámy, 
malování na kamínky, ale také 
uzlování a lanové překážky.

Občanské sdružení Vita 
připravilo pro každkého něco; 
pro šikovné ruce odlévání 
sádrových masek, navlékání 

Den Země ve Frýdku-Místku
korálků, vytváření náramků z 
přírodnin, tkaní na indiánských 
stavech, pečení placek. Pro 
sportovce střelbu z luku a hru 
lakros. Pro všechny zájemce je 
připraven funkční model větrné 
elektrárny, peletový kotel a 
informace o topení biomasou, 
ale také informace o značkách 
na obalech potravin nebo škol-
ních potřeb. Po předcházející 
domluvě můžete v sále areálu 
Sokolík zhlédnout představení o 
vymírajících druzích zvířat s ná-
zvem BESTIÁŘ za doprovodu 
hudby a světla svíček.

Základní umělecká škola 
připravila tkaní z přírodnin na 
pravěkém stavu a vytváření ob-
rázků z přírodnin na chodnících.

Na přírodovědném stanoviš-
ti si můžete ověřit své znalosti 
stromů a odnést vlastnoručně 
zasazené řízky přísavníků. K 
dispozici budou informační 

letáčky s ekologickou témati-
kou, pomůcky a publikace k 
ekologické výchově.

Akce se koná za každého 
počasí v Sadech B. Smetany 
a v areálu Sokolík, kde bude 
možné zakoupit občerstvení!

Každé dítě by mělo mít s se-
bou taškou na své výrobky!

Přijďte s námi oslavit Den 
Země!

Plánovaný program
Dne Země 22. dubna:

9:00 hod. – oslavy Dne 
Země zahájí místostarosta 
města Mgr. Petr Cvik

- vyhlášení výsledků soutěže 
Zachraň strom a předání cen

- vyhlášení nejlepšího 
výtvarného návrhu stanoviště 
popelnic a předání cen

- hudební vystoupení dětí ze 
Základní umělecké školy

9:30 – 16:00 hod. – aktivity 
dětí dle vlastního výběru

Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mobil-
ní sběrny, která parkuje vždy v 
úterý, středu a čtvrtek od 8.00 do 
16.00 hodin na vybraných par-
kovištích. Pracovníci Frýdecké 
skládky a.s., odeberou od obča-
nů města Frýdek-Místek bezplat-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
ně přinesené nebezpečné, ale i 
velkoobjemové odpady. 

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

obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

mražáky, sporáky, pračky,
- použité obaly od postřiků a 

jiné chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky, 
- zářivky a výbojky, prošlé a 

nepotřebné léky
Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V nejbližší době je možno tyto od-

pady odevzdat na těchto místech:
parkoviště u kina P. Bezruče
19.4. - 21.4., 17.5. - 19.5.
parkoviště u krytého bazénu 
26.4. - 28.4., 24.5. - 26.5.
u Mariánského kostela
5.4. - 7.4., 3.5. - 5.5.
naproti zastávce Na Veselé
12.4. - 14.4., 10.5. - 12.5.

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

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

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

Tel.: 558 609 489

(pokračování ze str. 3)
 „Provoz Zeleň provádí dle 

plánu postupný jarní úklid 
a údržbu, která spočívá ve 
vyhrabání zbytků listí, větví, 
odpadků, provzdušnění trávní-
ku a jeho údržbě. V období od 
dubna do října probíhá zároveň 
kosení travnatých ploch, při-
čemž travní hmota je odvážena 
do kompostárny k dalšímu vy-
užití. Dřeviny a keře na území 
města jsou zmlazeny, prove-
den průklest, případně ořez a 

Jarní úklid v plném proudu
přihnojení, odstraňovány nále-
ty. Likvidace vzniklého odpadu 
probíhá drcením na štěpku, 
která je následně využita v ke-
řových sadbách. Souběžně na 
území města probíhá okopávka 
záhonů dvouletek,“ informoval 
o péči o zeleň Jaromír Kohut. 

Všechny prováděné čin-
nosti by měly postupně naše 
město opět uvést do čistého 
stavu tak, aby se v něm cítili 
dobře nejen samotní občané, 
ale i jeho návštěvníci.   (pp)
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Měsíc březen je už tradičně 
dobou, kdy se schází Valná 
hromada Pobeskydského klu-
bu přátel výtvarného umění ve 
Frýdku-Místku. Letos si na své 
schůzce 10. dubna připomněla, 
že ve Frýdku-Místku a okolí pů-
sobí nepřetržitě od roku 1968. 
Členská základna přesahuje v 
posledních letech stále přes 
stovku členů, včetně členů 
kolektivních, a svou činností 
zasahuje významně hlavně 
středoškolskou mládež. 

Do letošního roku vstoupil 
klub nejen účtováním roku 2004, 
které představuje desítky kultur-
ních akcí, přednášek o výtvar-
ném umění, besedy, návštěvy 
výstav a zájezdy za uměleckými 
památkami. Na valné hromadě 
pokřtil také další grafický sou-
bor své čestné členky a letošní 
jubilantky malířky, grafičky a 
keramičky Elišky Servátkové 
nazvaný Staré časy. Soubor čtyř 
grafických listů připomíná nejen 
základní motivy její tvorby, které 
jsou inspirovány Frýdkem a 

Pobeskydský klub přátel
výtvarného umění křtil 

Místkem, ale i to, že autorka vy-
chází z poznání krajiny a lásky k 
lidem našeho kraje. Její návraty, 
ke kterým se přihlásila i na be-
sedě v plné přednáškové síni na 
vyšší odborné škole Goodwill ve 
Frýdku, jsou záměrným připomí-
náním hodnot, na které rychle 
v zběsilé touze po materiálních 
hodnotách zapomínáme. To, 
co bylo před léty zcela všední 
záležitostí života města, jako 
je příroda, čistá voda, ticho, při 
kterém bylo v podvečer slyšet 
zvuky harmoniky, skromnost 
a sounáležitost mezi lidmi při 
vzájemném obcování. Letošní 
devadesátnici vůbec nejde o 
nostalgické vzpomínky, ale 
spíše varovné upozornění před 
zmatkem v hodnotách, které 
nám současný svět předkládá. 
Umělkyně své názory dovede 
doložit i filozofickými odkazy a 
její slova potvrzuje stále více 
vědců, ekologů i prozíravých 
techniků. Vydání grafického 
souboru, na který přispělo také 
město Frýdek-Místek, je tedy 

příspěvkem do této diskuse. V 
pořadí již šestý grafický soubor 
propaguje umělce z našeho re-
gionu, stejně jako nově vzniklá 
tradice výstav Návraty Klubu 
ve spolupráci s Goodwillem. 
Letos to byla výtvarnice Alena 
Podzemná, besedy s Městskou 
knihovnou a další akce pro ško-
ly. Nejnověji se chystá v dubnu 
kurz kreslení Nebojte se tužky 
pro začátečníky.       (kb)

ZAMETÁNÍ: Eliška Servátko-
vá v Galerii Pod Sovou.

Foto: Petr Pavelka

krátce
Celostátní setkání
Kruhů přátel hudby

Kruh přátel hudby při Ná-
rodním domě Frýdek-Místek a 
Nadace Český hudební fond 
pořádají ve dnech 22.-23. dubna 
XII. Celostátní setkání zástupců 
Kruhů přátel hudby České re-
publiky. Akci zaštítila starostka 
města Eva Richtrová. 

Světelné otisky
V Galerii Pod Svícnem byla 

zahájena výstava prací Pavla Al-
berta a Libora Novotného. Pavel 
Albert vystaví ve výlohách anti-
kvariátu svůj komentář k proslu-
lé Campbellově polévce Andyho 
Warhola nazvaný „Albert versus 

Campbell“. Libor Novotný pak 
představí v Salonku Pavlač své 
fotogramy s názvem „Světelné 
otisky“. Fotogram je obraz 
neprůsvitného, nebo částečně 
průsvitného předmětu, který byl 
naexponován pomocí světla a 
vrženého stínu, zpravidla přímo 
na fotografickém papíru. 

Festival FEDD
6. Mezinárodní festival 

dovedností dětí a mládeže 
FEDD, který podporuje také 
město Frýdek-Místek, má již 
stanoven termín svého finá-
le. Uskuteční se 3. června v 
divadelním sále místeckého 
Národního domu.             (pp)

I když tradiční Měsíc knihy 
nahradil v městských knihov-
nách Měsíc internetu, pracovni-
ce tohoto zařízení se dušují, že 
toto informační médium už sice 
ke knihovnám nějaký ten rok 
neodmyslitelně patří, samotné 
knihy však ohrozit nemůže.

Předchozí měsíc pro návštěv-
níky frýdecko-místecké knihovny 
znamenal možnost hodinu 
surfování zdarma, uskutečnilo se 
několik zajímavých akcí a nechy-
běla ani tradiční amnestie určená 
zapomnětlivcům, kteří mohli své 
resty zahladit bez finanční újmy. 
„Internet knihy rozhodně nezvál-
cuje. S čím je větší problém, tak 
to jsou počítačové hry, protože ty 
kradou strašné množství času, 
které pak na čtení knížek může 
chybět. Internet je výborná věc 
pro získávání informací, ale 
můj osobní názor je, že je svým 
způsobem povrchní a že když 
člověk potřebuje jít do hloubky, 
tak stejně musí sáhnout po 
knize,“ je přesvědčena ředitelka 

Březen byl měsícem internetu

Městské knihovny Frýdek-Místek 
Ladislava Hrušková. 

Z akcí knihovny v minulém 
měsíci lze vyzdvihnout před-
nášku Karla Gazurka o afrických 
bivacích v Nigeru nebo koncert 
alternativní kapely Květy. U pří-
ležitosti výročí H. Ch. Andersena 
má knihovna za sebou i Noc s 
Andersenem, kdy měly děti 
možnost v tomto zařízení strávit 
noc po předchozích hrách a 
čtení pohádek. „Také jsme vysa-
dili Pohádkový strom, ale jsme 
zvědavi, jak dlouho nám vydrží, 
protože ten předchozí nám 
někdo ukradl,“ postěžovala si 
Ladislava Hrušková, která zmi-
zení rozhodně nadpřirozeným 
pohádkovým silám nepřičítá.

I v tomto měsíci Městská 
knihovna ve Frýdku-Místku při-
pravila zajímavou akci, když 21. 
4. v 18 hodin v Modrém salonku 
místecké knihovny vystoupí 
herec pražské Ypsilonky Pavel 
Nový s programem Dotazník 
aneb co život dal a vzal.      (pp)

INTERNET A KNIHY: Internet má v knihovnách své místo, ale knihy 
prý neválcuje.                                                       Foto: Petr Pavelka

Galerie Krásno v Místku 
do poloviny května vystavuje 
tvorbu tří výtvarníků, takže si 
na své přijdou obdivovatelé 
malby na skle, kterou přináší 
Jana Dočkalová-Kobzáňová 
i řezbářských výtvorů, které 
svým nádobíčkem vytvořili Mi-

Krásno představuje tři výtvarníky
lan Pařenica a Jaroslav Slavík.

Jana Dočkalová-Kobzáňová 
vyrůstala v malířské rodině. Její 
matka Milada kreslila od dět-
ských let, její otec, akademický 
malíř Jan Kobzáň, byl svérázný 
valašský umělec, jehož osobitý 
rukopis, ať šlo o obrazy nebo 

grafiky, nelze zapomenout. V 
Novém Boru se vyučila malířkou 
skla. S uměním se setkávala 
velmi často v ateliéru svého 
otce. Otec ji naučil malovat také 
na sklo. K vlastnímu malování se 
dostala až ve svých 30 letech. 
Inspirovalo ji 12 hlav zbojníků, 
které namaloval její otec. Poku-
sila se tyto dokonalé předlohy 
přenést na sklo svým tvůrčím 
způsobem. Věnovala se přírod-
ním motivům, namalovala celou 
řadu kytic, ale stále častěji se 
vracela k figurální malbě. Malo-
vala valašské chlapce a děvčata, 
taneční páry, muzikanty. Protože 
pozadí bylo nejnáročnější na 
spotřebu olejových barev, začala 
figury podkládat plátnem. To 
bylo něco zcela nového, neboť 
plátnem malbu na skle nikdo ne-
podkládal. Celým životem Jany 
Dočkalové prochází její práce s 
folklórními skupinami. Folklór ji 
inspiroval i ve výtvarné činnosti. 
„Valašský tanec a valašská hud-
ba jsou mým životem,“ říká. 

Jaroslav Slavík má toho času 
řezbářský ateliér v prostorách 
dílen hornického muzea Pod 
Landekem v Ostravě. Řezbě se 
věnuje intenzivně od roku 1995. 
Tvoří realistické plastiky, sochy, 
betlémy a loutky. Je i členem 
V-klubu Frýdek-Místek. Nyní 
řeže převážně loutky-marionety 

pro pražské galerie.
Milan Pařenica se koncem 

70. let poprvé setkal s dřevěnými 
plastikami prof. Jochce, které ho 
velmi zaujaly. Po návratu ze zá-
kladní vojenské služby utvrdil jeho 
rozhodnutí pracovat se dřevem 
starší bratr Karel, který již dva 
roky vyřezával. Začal vyřezávat 
náročnější ikony, ale s těmito ne-
uspěl u krajské umělecké komise 
odboru kultury ve Valašském 
muzeu v přírodě v Rožnově p. 
Radhoštěm. Bylo mu řečeno, 
že svaté motivy neuznávají a 
schvalovací dekret tak dostal až 
v roce 1987, kdy vytvořil obyčejné 
dřevořezby s valašskými motivy. 
V roce 1990 odjel na pozvání 

do New Yorku, kde pracoval 14 
měsíců jako řezbář a převážně 
tam dělal starožitný nábytek, 
ale i nábytek na zakázku, ikony, 
polosochy do kostelů. Vyřezával 
dále vše dle poptávky. „Byla to 
těžká, ale zároveň dobrá životní 
škola. Po návratu z Ameriky jsem 
si v roce 1992 vyřídil živnostenský 
list v oboru dřevovýroby-řezbář-
ství,“ říká Milan Pařenica, v jehož 
tvorbě dnes převládají plastiky, 
sochy, betlémy. Občas dělá i 
malé věci, jako jsou krajinky, 
minikrajinky. Vyřezává především 
z lípy, ale používá i tvrdé dřevo. 
Betlém Milana Pařenici, který 
obsahuje 25 figur, zdobí kostel v 
americkém Los Angeles.       (pp)

TŘI AUTOŘI: V Krásnu momentálně najdete řezby i malování na skle.
Foto: Petr Pavelka
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KULTURNÍ DŮM
VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

STANICE MLADÝCH TURISTŮ
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

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

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

NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

KLUB MAMINEK BROUČCI

KLUB MAMINEK KRTEČEK
Farní 1, Frýdek

Scházíme se vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 9 do 12 hodin.

Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)
Tel.: 558 647 366

Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

18. 4. v 19.00 hodin - Národní dům
PRDELAČKA
Travesti show skupiny Screamers Praha
Celovečerní zábavný pořad, ve kterém 

se vám představí Saša, Lili, Nadja, Paula, 
Valerie a Láďa.

19. 4. v 16.30 hodin - Národní dům 
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Ohlédnutí za soutěží neprofesionální 

filmové tvorby Střekovská kamera.
Uvádí PhDr. Eduard Mocek.
22. 4. v 19.00 hodin - Národní dům
6. koncert KPH
V rámci Celostátního setkání zástupců KPH.
Pod záštitou starostky města ing. Evy 

Richtrové.
JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
Igor Františák - klarinet
Dirigent: Jakub Hrůša
Program: Janáček, Mozart, Dvořák
30. 4. ve 13.00 hodin - Národní dům
TANEČNÍ SOUTĚŽ
„O hlavní cenu Národního domu“, „O 

hlavní cenu TŠ Palas“ a „Latino dance“
Taneční soutěž show dance a disco show.
Latino dance – soutěž pro merenge a salsu.
KURZY:
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

*začátečníci* *mírně pokročilí* *pokročilí*
Kurz probíhá v Národním domě (vchod 

zahradou) každé úterý, a to:
* začátečníci 17.20 – 18.20 hod.
* mírně pokročilí 18.30 – 19.30 hod.
* pokročilí 19.40 – 20.40 hod.
Kurzovné za 10 lekcí: začátečníci 700 Kč, 

mírně pokročilí a pokročilí 650 Kč.
Platba kurzů v úterý 19. 4. od 17.00 do 

18.30 hodin v přístavbě Národního domu 
- vchod zahradou. Zahájení v úterý 26. 4. dle 
zaplacené skupiny.

V případě velkého zájmu se budou oteví-
rat kurzy i v pondělí od 18.00 hod. 

Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 
domu a odevzdejte nejpozději do 18. 4.

Informace na tel. čísle 558 432 011

24. 4. v 15.00 hodin 
Divadlo Oblázek
POHÁDKA O RUSALCE
Pohádka pro děti.
24. 4. v 19.00 hodin
Studio Dva Praha
Richard Nelson
MADAME MELVILLE
Subtilní příběh o vztahu patnáctiletého 

amerického školáka a jeho francouzské 
učitelky literatury. Příběh o ztrátě nevinnosti, 
zasazený do Paříže roku 1966, vypráví jeho 
dnes dospělý hrdina s nostalgií, která se 
stává pochopitelnou na jeho konci.

Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan 
Meduna aj.

Režie: Patrik Hartl
FILMOVÝ KLUB 
18. 4. v 19.00 hod.
ŽIVOT JE ZÁZRAK /Chorvatsko/
19. 4. v 19.00 hod.
ŽIVOT A SMRT PETERA SELLERSE 
/USA/
25. 4. v 19.00 hod.
PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY /Francie/
26. 4. v 19.00 hod.
PROJEKT 100 - PLECHOVÝ BUBÍNEK
DĚTSKÁ FILMOVÁ PREDSTAVENÍ 
15. 4. v 13.30 hod. a 16. 4. v 15.30 hod.
ÚŽASŇÁKOVI /USA/
29. 4. v 10.00 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE II /ČR/ 

15. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
17. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
18. 4. ve 20.00 hod.
SKŘÍTEK /ČR/
18. až 20. 4. v 17.45 hod.
ŠUP SEM ŠUP TAM /Dánsko/
19. až 20. 4. ve 20.00 hod.
21. 4. v 19.00 hodin 

JAKUB SMOLÍK a skupina Františka Kasla
Prezentace nového alba Samotář, v dru-

hé polovině zazní všechny známé hity.
TEAM AMERICA: SVĚTOVEJ POLICAJT
/SRN, USA/
22. až 23. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
KREV ZMIZELÉHO /ČR/
24. až 25. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD /USA/
26. až 27. 4. v 17.45 hod.
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ
/Velká Británie, USA/
26. až 27. 4. ve 20.00 hod.
FANTOM OPERY /USA/
29. až 30. 4. v 17.45 hod.
ŽIVOT POD VODOU /USA/
29. až 30. 4. ve 20.00 hod.
NENÁVIST /Japonsko/

18. – 22. 4. - Týden „nezbednické kuchyně“ 
– pečeme, vaříme, smažíme a jíme
29. 4. - Slet čarodějníků a čarodějnic – zá-
bavné odpoledne

15. 4. - Výtvarka pro dospělé s Hankou.
Keramické výrobky z rychleschnoucí hlíny.
18. 4. v 10.00 - Maňásková pohádka
19. 4. v 10.00 - Základy první pomoci u dětí
22. 4. - Sportujeme s Broučky
Dopoledne plné sportu, her a odměn.
25. 4. v 10.00 - Maňásková pohádka
26. 4. v 10:00 - Beseda se sestrou paní 
Vojkovskou z novorozeneckého oddělení 
nemocnice FM na téma laktace a péče o 
novorozence
28. 4. v 10.00 - Beseda se zástupcem ÚP. 
Pracovně-právní vztahy.
Připravte si své dotazy předem.

19. 4. - Výroba zvířátek z papírů
21. 4. - Písničky, říkanky
26. 4. - Přednáška o kojení
28. 4. - Malujeme barvičkami na sklo
Každé úterý v době od 9.30 do 10.00 

hodin se koná cvičení maminek s dětmi.
Bližší informace na tel. čísle 558 434 961, 

nebo v KM Krteček

21. 4. v 18.00 Herec Pavel Nový - Do-
tazník, aneb Co život dal a vzal

15. 4. - Společenský večírek důchodců 
OS KOVO Válcoven plechu.

22. 4. - RAM RECORDS – NIGHT
Dramm n´ basse

22. 4. - Den země Sady B.Smetany od 
9 do15 hodin. Součástí dne bude vyhod-
nocení III.ročníku soutěže Zachraň strom. 
Informace M. Gavlas.

30. 4. - Slet čarodějnic na Hatích od 
17 do 21 hodin. Volba Miss čarodějnice, 
soutěž o nejšpinavější nohy… Informace 
A. Kubaláková.

4. 5. - Maminkám pro radost-vyrábíme 
dárečky a přáníčka pro maminky. SMTu od 
15,30 do 16 hodin. Informace P. Kozáková

Informace:
Na termín 24. 5. – 5. 6. 2005 připravuje 

Stanice mladých turistů relaxační pobyt u 
moře - Řecko Paralie.

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

Nabídka Letních táborů
2. 7. - 10. 7. Vigantice u Rožnova 

p.R., děti 8-15 let 
hlavní vedoucí Alena Kubaláková, 

16. 4. - LOUTNIČKA 2005
- finále soutěže v sólovém zpěvu 

lidových písní
- vstupné: 20,- Kč
- ZUŠ v Místku, 14:00 – 16:00 hodin
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat 

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

00 hodin
16. – 17. 4. - VÍKEND JAKO MALO-

VANÝ II.
- víkendový pobyt
Společně si užijeme soboty a neděle 

podle našich představ. Budeme tvořit, ma-
lovat, relaxovat. Večer si uděláme malou 
přípravu na správný slet čarodějnic.

- cena: 290,- Kč
- přihlášky a informace: DDM Místek, 

Ivana Sošková, telefon: 558 434 154, 731 
167 010

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

21. 4. - SOUTĚŽ ŽÁKŮ SPECIÁLNÍCH 
ŠKOL VE ZPĚVU A RECITACI

- ZUŠ v Místku, od 9:00 hodin
23. 4. - DÍVKA ROKU 2005
- soutěž dívek ve věku 13–15 let, které 

nejsou jen milé a půvabné, ale také inteli-
gentní, zručné a pohybově nadané

- oblastní kolo
- o postup do celostátního kola se utkají 

nejen vítězky základního kola z FM, ale také 
z Havířova, Ostravy, Karviné, Orlové a další

- vstupné: 50,- Kč
- Nová Scéna Vlast, od 17:00 hodin
25. 4. - SLET ČARODĚJNIC
Přijďte se s námi řádně připravit na pálení 

čarodějnic. Poradíme vhodné čarodějnické 
líčení, navaříme kouzelné lektvary, budeme 
věštit a vypočteme vám váš osud.

- cena: 15,- Kč
- DDM Místek, 17:30 – 19:30 hodin
28. 4. - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DO-

SPĚLÉ
- PAPÍR – NEKONEČNÝ ZDROJ IN-

SPIRACE
- tkaní z papírových proužků, rozsouvání 

tvarů, koláže, využití kopírovací techniky, 
kašírování, kouzla s vlnitým a ručním pa-
pírem …

- kurz akreditovaný MŠMT
- cena: 200,- Kč (zahrnuje veškerý mate-

riál, výrobky si účastníci odnesou domů)
- DDM Národních mučedníků, Frýdek,

 9:00 – 12:00 hodin
30. 4. - OKRESNÍ A VEŘEJNÁ SOUTĚŽ 

PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
- přijďte se podívat na modely nejen 

letadel a bojové techniky
- prezence: v 9:00 hodin
- startovné: 25,- Kč
- DDM Národních mučedníků, Frýdek
NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 

GRAMOTNOSTI
- cena za kurz: 100,- Kč
- dubnové termíny sdělí Patrik Siegel-

stein
- telefon: 558 434 154, 732 646 125 
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

15.4. pátek 105 KG WORLD BEAT
DJ A MODERÁTOR RÁDIA HEY MILAN 105KG KRAJČÍ VE SVÉM EXKLUZIVNÍM 

POŘADU
16.3. sobota KULIČKY ŠTĚSTÍ + DOWNBELOW
FUNKY-LATIN Z OSTRAVY A FRÝDECKÁ KULTOVNÍ KAPELA
18.4. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY DOBY LIDOVÝCH MILICÍ 
22.4. pátek SVOBODNÁ EVROPA + GLAYZY
SLOVENSKÁ LEGENDA A JEJICH HOSTÉ Z BOHUMÍNA
22.4. STOUN A 2.3 PRESENT MEGADRUMANDBASS PARTY VENOM-BRITISH 

REVOLUTION V KD VÁLCOVEN PLECHU F-M OD 19:00 DJ SHIMON(RAMLABEL/UK)-
JEDEN Z NEJLEPŠÍCH DnB DJ NA SVĚTĚ + MC SHORTSTON(LONDON/UK) A DALŠÍ...-
-LASERSHOW,VIDEOPROJEKTION,SUPERPARTY

23.4. sobota  HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL 
DJ KLEGA A HITY DOBY MINULÉ + SPECIÁL SOUTĚŽE 
25.4. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NADČASOVÉ HITY K TANCI I SKLENIČCE 
29.4. pátek ROCKOTÉKA
DJ DR.H. A JEHO SKVĚLÁ HUDBA ODJINUD
30.4. sobota  METALOVÁ VICHŘICE
DJ JŮRA A JEHO METALMANIA VAS DOSTANE + VIDEOPROJEKCE!

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

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

Stálé expozice:
- BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
- ZÁMECKÝ OKRUH
- FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
- FRÝDEK A MÍSTEK
- PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
STANISLAV HOLÝ
Výstava autora kreseb, knižních ilustrací, 

grafik, animovaných filmů a karikatur, v nichž 
se spojuje filozofie s člověčinou. Původně vyu-
čený malíř porcelánu vystudoval na umělecko-
průmyslové škole u profesora A. Hoffmeistra 
kreslený a loutkový film. Navrhl výtvarné ztvár-
nění expozic pavilónů v Montrealu, Tokiu a Pa-
říži. Od roku 1975 spolupracoval s Čs. televizí 
a všichni bezpochyby znají postavy JŮ a Hele, 
Mufa, Šamšuly a další, které vytvořil. Stanislav 
Holý zemřel v roce 1998 v 55 letech.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna v 
17h ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 22. května.
KUPECKÉ DOMY NA HLUBOKÉ ULICI
Výstava přiblíží bohatou historii pozdně 

barokních kupeckých domů na Hluboké ulici ve 
Frýdku prostřednictvím starých vyobrazení, fo-
tografií, plánů a dokumentace z archivu Muzea 
Beskyd. Polodřevěné kupecké domy přežily i 
poslední požáry města v 19. století a byly tak 
vzácně dochovanou ukázkou bydlení v 18. a 
19. století. V jednom z domů žili také předkové 
skladatele Leoše Janáčka, což vedlo k později 
užívanému označení Janáčkovské domy.

Vernisáž se uskuteční v pondělí 11. dubna v 
17 hodin v muzejní učebně v podzámčí. Výsta-
va je pro veřejnost otevřena omezeně v úterý, 
středa a pátek 14.00-16.00, čtvrtek 14.00-
17.00, sobota, neděle 13.00-17.00 hodin.

Potrvá do 8. května.
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Výstava, pořádaná u příležitosti 60. výročí 

osvobození českých zemí a konce 2. světové 
války, nás seznámí s klíčovými mezníky 2. 
světové války v zahraničí, s důležitými udá-
lostmi v ČSR, ale zejména nám poodhalí 
průběh 2. světové války v našem regionu 
– vpád nacistických vojsk do Českosloven-
ska a hrdinný odpor vojáků 8. pěšího pluku z 
Místku, odboj na Frýdecko-Místecku (Obrana 
národa, skupina „Lvice“, Sokolský odboj, 
Komunistický odboj, partyzánská skupina 
Jana Žižky, východní i západní paravýsadky, 
Morávka, osvobození Frýdecko-Místecka Ru-
dou armádou). Výstava se také věnuje osudu 
našich rodáků v zahraničních armádách 
(východní, západní frontě i Africe) i represím 
Němců vůči obyvatelstvu (holocaust, koncen-
trační tábory, nucené nasazení).

Vernisáž se koná v neděli 17. 4. v 15 hodin 
na nádvoří frýdeckého zámku. Hosty vernisáže 
budou přímí účastníci událostí 2. světové války.

Potrvá do 5. června.

Doprovodné akce
27. 4. v 10 h - Vojáci ze zahraničních 

armád – západní fronta. Zámecký klub. 
Beseda spojená s prohlídkou výstavy.

5. 5. v 10 h - Odboj v Pobeskydí. Zámecký 
klub. Beseda spojená s prohlídkou výstavy.

8. 5. v 15 h - Vojáci ze zahraničních armád, 
Odboj v Pobeskydí. Zámecký klub. Beseda 
Zámecké neděle spojená s prohlídkou výstavy.

11. 5. v 10 h - Vojáci ze zahraničních 
armád – východní fronta. Zámecký klub. 
Beseda spojená s prohlídkou výstavy.

Kromě termínu 8. 5. jsou besedy určeny 
především školám. Mohou se jich však zú-
častnit i zájemci z řad veřejnosti.

PROGRAMY, KONCERTY
21. 4 v 17,00 h - Zelený dům
HISTORIE KUPECKÝCH DOMŮ
Přednáška Mgr. Marka Weissbroda o 

bohaté historii pozdně barokních kupeckých 
domů na Hluboké ulici ve Frýdku.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTIVĚD-
NÁ SPOLEČNOST

22. 4. v 16.00 h – sraz na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku u kašny

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek po stopách zmizelé tvá-

ře města. Kde stály stará a nová nemocnice 
na Hasičské ulici, zaniklá Těšínská brána, 
městská ledovna, někdejší Zahradní čtvrť, 
jubilejní park císaře Františka Josefa I., 
obchod Ludvíka Aresina, hostinec Římské 
lázně a další. Provázejí manželé Poláškovi.

23. 4. – sraz v 8,15 hodin za zastávce 
ČSAD u nádraží ČD ve Frýdku

POJĎTE S NÁMI DO BRUŠPERKU
Odjezd linkou ČSAD (910 376) v 8.20 

hodin, vysednout v Brušperku na zastávce 
„U Chamrádů“ v 8.56 hodin.

Vlastivědná vycházka historickým cent-
rem města – uliční zástavba na Borošíně, 
Národní dům z roku 1870 na náměstí, pro-
hlídka pamětní síně V. Martínka, domy čp. 
13 a 14 s bohatou štukovou výzdobou fasá-
dy z let 1775-1800, socha Boha Otce z roku 
1761, původně gotický farní kostel sv. Jiří s 
ohradní zdí a 14 zastaveními křížové cesty, 
bývalý větrný mlýn nad městem a další. 

Nazpět z Brušperku autobusem v 12.32 
nebo v 16.23 hodin.

30. 4. v 9,00 h – sraz ve Frýdku před 
víceúčelovou sportovní halou u lávky přes 
řeku Ostravici

POJĎTE S NÁMI PROTI PROUDU 
OSTRAVICE A MORÁVKY

Historicko-přírodovědná exkurze. Stře-
dověký brod přes Ostravici, zaniklé mosty, 
slavné povodně, peřeje na řece Morávce, 
staré protipovodňové hráze, zaniklý středo-
věký hrádek Vlčků z Dobré Zemice.

tel.: 558 435 067, cena 2.500,- Kč, člen 
SMTu 2.300,- Kč.

Stanový tábor (stany s podsadou) v 
krásném prostředí hned vedle bazénu. Za-
měření tábora na turistiku, hry, koupání.

3. 7. - 16. 7. Ondřejovice – Zlaté 
Hory, děti 8-15 let

hlavní vedoucí Alena Vajdová, tel.: 737 
923 088, cena 3.000,- Kč, člen SMTu 
2.800,- Kč.

Ubytování je ve stanech s podsa-
dou, na programu celotáborová hra, 
turistika, koupání.

Děti starší 15 let na základě dohody.
3. 7. - 12. 7. Višňovka Vyšní Lhoty, 

děti 7-12 let 
hlavní vedoucí Pavla Kozáková, tel.: 

558 435 067, cena 2.600,- Kč, člen SMTu 
2.400,- Kč.

Tábor se nachází pod horou Prašivou. 
K dispozici je budova, starší děti spí ve 
stanech. Hlavní náplní tábora je celotábo-
rová hra Harry Potter.

Děti starší 12 let na základě dohody.
15. 7. - 23. 7. Krásná, děti 7-15 let
hlavní vedoucí Renáta Bortlíčková, tel.: 

736 411 085 cena 2.000,- Kč, člen SMTu 
1.800,- Kč.

Děti spí ve stanech. Zaměření tábora 
na hry, soutěže, koupání, turistiku, kar-
neval, noční hra.

15. - 24. 7. Devět skal - Českomo-
ravská vrchovina, děti 8-18 let

hlavní vedoucí Martin Gavlas tel.: 558 
435 067, cena 2.500,- Kč, člen SMTu 
2.300,- Kč. 

Ubytování ve stanech. Zaměření na 
cykloturistiku (vlastní kolo), horolezectví, 
hry, soutěže.

15. - 29. 7. Lukavec u Fulneku, děti 
9-15 let

hlavní vedoucí Vašek Wojnar, tel.: 724 
052 072, cena 2.650,- Kč.

Stálý stanový tábor v krásném pro-
středí, hlavní téma her a soutěží je „Z 
pohádky do pohádky“

25. 7. -6. 8. Vigantice u Rožnova 
p.R., děti 7-15 let

hlavní vedoucí Hana Valášková, tel.: 
604 913 307, cena 3.200,- Kč, člen SMTu 
3.000,- Kč.

Stanový tábor (stany s podsadou) v 
krásném prostředí hned vedle bazénu. 
Zaměření na hry, soutěže, celotáborová 
hra „Hvězdná brána“.

6. 8. -15. 8. Biograd na Moru – kemp 
MIA, děti 8-16 let, mladší děti s doprovo-
dem rodičů

hlavní vedoucí Renáta Bortlíčková, tel.: 
736 411 085, cena 5.100,- Kč (dospělí + 
pob. taxa 350,- Kč)

Ubytování ve stanech s dřevěnou pod-
sadou. Na programu jsou hlavně vodní 
radovánky, soutěže, karneval.

3. 7. - 30. 7. Skalický Dvůr, cena 
2.990,- Kč týden 

hlavní vedoucí Milan Adámek, tel.: 602 708 
697, Kamila Adámková tel.: 602 540 381.  
Týdenní kurzy jízdy na koni a péče o 
koně. Nástup vždy v neděli ve 13 hodin.

13. 8. - 24. 8. Slezská Harta (možná 
změna – tábořiště je v jednání), děti 
9-15 let

hlavní vedoucí Petr Vítek, tel.: 603 
703 632, cena 2.600,- Kč, člen SMTu 
2.200,- Kč.

Stanový tábor (stany s podsadou). 
Celotáborová hra „RYTÍŘI“.

Do 22. 4., Po-Pá od 8 do 15 hod., Ne 
od 8 do 11.30 hod.

ve velkém sále Lidového domu
Interaktivní výstava: Bible očima svě-

ta, svět očima Bible
Pořádá: Katolický lidový dům v Místku
19.4. v 17.30 hod. - P. Leoš Ryška, SDB
Přednáška - v malém sále Lidového domu
Vliv sdělovacích prostředků na 

utváření mravních hodnot - realizace 
křesťanského televizního kanálu

Pořádá: Katolický lidový dům v Místku 
a Moravskoslezská křesťanská akademie

Ve čtvrtek 28. 4. v 16.30 hod. - v ma-
lém sále LD

Literární podvečer - Phil Bosmans: 
Štěstí je v tobě

Překlady: Marie Mourková z Olomouce
Pořádá: Katolický lidový dům v Místku

Bruslařský klub F-M
pořádá nábor dětí
ve věku 4-6 let

Zveme všechny rodiče dětí, 
kteří mají zájem přihlásit své dítě do 
sportovního klubu, ve kterém budou 
všestranně rozvíjeny jeho pohybové 
schopnosti a kde se v zimní sezóně 
naučí základům bruslení na ledě, do 
tělocvičny ZŠ Komenského v Místku.

Sraz je ve středu 20. nebo 27. 4. 
v 17:20 hod. před vchodem do tělo-
cvičny. Od 17:30 do 18:30 hod. pro-
běhne tréninková hodina v tělocvič-
ně, během které obdržíte základní 
informace od předsedy klubu.

Dětem vezměte cvičební úbor a 
obuv do tělocvičny!
Těšíme se na setkání
Bruslařský klub Frýdek-Místek
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Podle nedávných průzkumů se celkem 4 miliony Čechů chystají v 
letošním roce do zahraničí, většina z nich k moři. Pozadu nezůstal v 
nabídce ani exkluzivní sportovně-relaxační klub Fitpoint z Frýdku-Místku 
(naproti restauraci Radhošť), který pro své klienty i ostatní zájemce pořá-
dá sportovní zájezd do Španělska.

Fitpoint zahájil svou činnost teprve před necelými pěti měsíci, přesto se 
těší ve Frýdku-Místku a okolí velké oblibě. Díky širokému výběru klubového 
členství má možnost chodit do Fitpointu úplně každý. „Jsme schopni vytvořit 
speciální kartu pro kohokoliv – bohatým podnikatelem počínaje a nezaměst-
naným člověkem konče. Podle jeho přání a možností. Levnější karty třeba 
časově omezíme, ale to většinou není pro ženu na mateřské, důchodce či 
nezaměstnaného problém,“ vysvětluje manažer klubu Tomáš Tikal. 

Nový sportovní klub se o své členy stará po všech stránkách. Nejbližší 
akcí pro ně je VIP party, kterou Fitpoint připravuje společně s radiem Hey pro 
své členy na 12. května. „Bude to pro naše členy příležitost navzájem se po-
znat, společně si zasportovat, vypít nějakou tu skleničku a navázat nová přá-
telství,“ představuje si manažer a dodává, že večírek bude svým programem 
výjimečný. „Máme v plánu soutěže o velmi lukrativní ceny, módní přehlídku, 
ukázku thajského boxu, raut a další aktivity, určitě se nikdo nebude nudit.“

Dalším bonbónkem je zmiňovaný sportovní zájezd do Španělska. 
Fitpoint nabízí dva turnusy – 10. – 19. června a 17. – 24. září, cena začíná 
už na 4.490 Kč. V červnu je na programu aerobik, aqua aerobik, pilates 
a bodystyling, v září ještě navíc powerjóga. „Myslím, že aerobiku v Chor-
vatsku už bylo dost, chtěli jsme připravit něco zajímavějšího. Zajistili jsme 
navíc ubytování s bazénem, takže oblíbený aqua aerobik může probíhat v 
moři i v bazénu. A navíc budeme v letovisku Peniscola, jen 220 kilometrů 
od Barcelony, kam si určitě zajedeme na výlet. Z Frýdku-Místku trvá cesta 
do Španělska pouhých 24 hodin, což se určitě dá zvládnout,“ přiblížila 
sportovní manažerka Fitpointu Martina Masná. „Stále ještě máme volná 
místa v obou termínech, které si můžete zamluvit na telefonu 724 375 
954.“ Další informace najdete na www.fitpoint.cz.

Fitpoint zve na VIP party a do Španělska!


