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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v pondělí 24. dubna se zastupitelé se-

jdou k dalšímu zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku.

Na pořadu jednání bude mimo jiné 
návrh 2. změny rozpočtu našeho města 
pro rok 2006. V tomto  návrhu je řešeno 
například rozpuštění rezerv fondů města 
– sportovního, zdravotního, výchovy a 
vzdělávání, životního prostředí, prevence 
kriminality i fondu reprezentace a propa-
gace. Podle mého názoru je důležitý návrh rady města na posílení 
finančních prostředků na opravy chodníků o jeden milion korun, pro-
tože letošní dlouhá zima se neblaze podepsala i na stavu chodníků v 
našem městě. Také možný výskyt „ptačí chřipky“ si vyžádal návrh na 
úpravu rozpočtu v uvolnění částky 200.000,- Kč na veterinární opat-
ření pro případ nutnosti hradit desinfekce, asanace nebo jiné výdaje 
související s prevencí nákazy.

V případě schválení návrhu 2. změny rozpočtu bude mít Odboro-
vá organizace Městská policie Frýdek-Místek možnost ze sociálního 
fondu čerpat příspěvek na svou činnost ve výši 19.000,- Kč.

Návrh změny rozpočtu také řeší pomoc občanům dotčeným 
výstavbou komunikace R/48, a to výkupem jejich zbytkových pozem-
ků ve výši 585.000,- Kč. Je v něm také pamatováno na příspěvek na 
onkologický registr ve výši 50.000,- Kč.

Věřím, že navrhované změny rozpočtu budou zastupiteli přijaty. 
Eva Richtrová

Náměstek ministra Hofman besedoval o důchodech
Jiří Hofman, někdejší frý-

decko-místecký zastupitel, 
v pondělí 10. dubna po čase 
znovu zavítal do velké zase-
dací síně frýdecko-místecké 
radnice, kde ovšem neprobí-
ral jako dříve místní témata, 
ale z pozice náměstka minis-
tra práce a sociálních věcí 
důchodovou reformu.

„Vítám pana náměstka v 
prostředí, které mu není cizí. K 
Frýdku-Místku má stále vztah, i 
když dnes rozhoduje o podstat-
ně důležitějších věcech,“ přiví-

tala Jiřího Hofmana starostka 
Eva Richtrová. Ten uvedl svou 
přednášku konstatováním, že 
přes šedesát procent populace 
si přeje důchodovou reformu a 
on by si ji přál taky. Vzápětí však 
prohlásil, že na reformě důchodů 
se vlastně pracuje průběžně od 
roku 1993, a připomněl, co už 
se v tomto směru udělalo. „Ve 
volebních programech některých 
stran se teď objevují rady přímo 
knížecí, ale jasné je, že předpo-
kladem dalších změn důchodo-
vého systému je politický kon-

sensus,“ řekl Jiří Hofman, který 
předeslal, že pracuje ve státní 
správě, takže se na téma nedí-
vá politicky. Přítomným vysvětlil 
jednotlivé aspekty, na kterých 
se musí politikové shodnout, od 
zdrojů, přes míru solidarity až po 
státní podporu soukromého při-
pojištění a podílu financí v tomto 
sektoru z hrubého domácího pro-
duktu. Na čem už se politici snad 
shodli, je postupné zvedání věko-
vé hranice odchodu do penze až 
na 65 let v roce 2016. Shoda 
panuje také v tom, že bude pod-

pořen další rozvoj dobrovolných 
doplňkových spoření a pojištění 
a že průběžný všeobecný soli-
dární systém zůstane základem 
i do budoucna.

Jiří Hofman stihl představit 
důchodové reformy jednotlivých 
politických stran, u nichž nastínil 
možná rizika, a zdůraznil, že nee-
xistují jednoduchá řešení. „Není 
levných důchodů, tak jako není 
oběd zadarmo,“ přirovnal. „Musí-
me vzít v úvahu, že současný sys-
tém je podle mezinárodně plat-
ných kritérií pro české důchodce 
velmi příznivý. Pod hranicí chudo-
by jsou jen čtyři procenta, což je v 

BESEDA O DŮCHODECH: Náměstkovi Jiřímu Hofmanovi naslouchala i 
starostka Eva Richtrová a místostarosta Petr Cvik.    Foto: Petr Pavelka

celé Evropě nejnižší počet. Český 
sociální systém je velká rarita, 
kdy za málo peněz umíme hodně 
muziky,“ řekl Jiří Hofman.

Tématu stárnutí populace, 
dopadu na důchodovou politiku 
a reformy sociálních systémů 
naslouchalo asi čtyřicet občanů, 
převážně starší generace. „Dnes 
máme 2,6 milionu starobních 
důchodců v zemi, po přičtení 
invalidních a ostatních důchodců 
je to 3,1 milionu lidí, na jejichž 
důchody proudí 281 miliard korun 
ročně. Pokud nezavedeme změ-
nu, nastane po roce 2010 finanční 
deficit,“ varoval Jiří Hofman.  (pp)

Radnice neustále investuje do škol
Frýdecko-místecká radnice 

směřuje výrazné finanční pro-
středky do oblasti školství. 
Jen do oprav a rekonstrukcí 
v loňském roce dala 38 milio-
nů korun a letos jsou v plánu 
další investice.

Radní při projednávání Zprá-
vy o činnosti příspěvkových 
organizací zřízených městem 
Frýdek-Místek v oblasti škol, 
školských zařízení a zařízení 
kulturních za rok 2005 hodno-
tili výsledky loňských investic. 
Například Mateřská škola 
Frýdek-Místek, Josefa Mysli-
večka 1883, se dočkala gene-
rální opravy střešní krytiny a 
rozsáhlé rekonstrukce školní 
kuchyně. V Mateřské škole 
Frýdek-Místek, Anenská 656, 
se pro změnu rekonstruovala 

školní jídelna, kde byla vybu-
dována zcela nová vzducho-
technika v hodnotě více než 
700 tisíc korun.

Na základní škole Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400, bylo nut-
né provést hned dva poměrně 
nákladné zásahy do budovy. 
První, v hodnotě 881 tisíc korun, 
se týkal úpravy prosklených 
částí chodeb jednoho z pavilo-
nů. Dalších téměř deset milionů 
korun sem putovalo na komplet-
ní rekonstrukci elektroinstalace.

Také na Základní škole Frý-
dek-Místek, Československé ar-
mády 570, jsou vidět změny. 
Více než dvoumilionovou částku 
město vydalo na 1. etapu rekon-
strukce prosklených stěn. 

Miliony z městské pokladny 
se vloni vynaložily i na dokon-
čení výdejny stravy na Základní 
škole Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 139, na generální 
rekonstrukci sociálního zařízení 

tamní tělocvičny a na propojení 
s budovou sousední základ-
ní školy. Hlavně veřejnost v 
létě ocenila úpravu vnějšího 
areálu na Základní škole Frý-
dek-Místek, Jiřího z Poděbrad 
3109. Především maminky s 
malými dětmi přivítaly výstavbu 
venkovního dětského bazénu. 
Náklady dosáhly necelých šes-
ti milionů korun. 

V lískovecké škole se pro 
změnu dočkali nového vybavení 
výdejny obědů.

Město Frýdek-Místek bude 
také v letošním roce pokra-
čovat v plánu rekonstrukcí 
základních a mateřských škol. 
„Všechno nemůžeme stihnout 
najednou, o tom není pochyb, 
ale na druhou stranu, když už 
se do rekonstrukce pustíme, 
chceme, aby byla práce odve-
dena perfektně a vydržela co 
nejdéle,“ řekl místostarosta 
Petr Cvik.       (pp)

V pondělí 24. dubna  se ve 
velké zasedací síni Městského 
úřadu Frýdek-Místek uskuteční 
další zasedání zastupitelstva, 
které se bude zabývat zejmé-
na záležitostmi rozpočtu.

Tradičně zazní zpráva o 
postupu přípravy a výstavby sil-
nice I/48 i zpráva o činnosti kon-
trolního výboru Zastupitelstva 
města Frýdek-Místek za II. polo-
letí, zastupitelé proberou zásady 
pro provádění kontrol finančním 
a kontrolním výborem a měli by 
posvětit také spolupráci s měs-
tem Havířov na evropském pro-
jektu Správa zblízka a její uplat-
nění ve službách seniorům.

„Cílem iniciativy je vytvoření 

Další zasedání zastupitelstva
nových typů pracovních míst 
– správců domovního fondu. Vše 
směřuje k tomu, aby seniorům 
mohla být poskytována sociální 
péče a služby v jejich domácím 
prostředí,“ nastínil místostaros-
ta Ivan Vrba. Rada města se k 
přistoupení k tomuto projektu 
rozhodla na základě současné 
věkové struktury obyvatel Frýd-
ku-Místku, roční nárůst v kategorii 
seniorů nad 65 let je totiž zhruba 
pět set lidí. „Posunutí sociálních 
služeb blíže k seniorům umožní 
zkvalitnění jejich života a co mož-
ná nejdelší udržení samostatné-
ho a nezávislého života v jejich 
domácím prostředí a v kruhu rodi-
ny,“ řekl místostarosta Vrba.  (pp)

BUDE UŽ JARO?: Všichni věříme, 
že po Velikonocích, které jsou svát-
kem jara, definitivně končí zima, 
která nám všem dala řádně zabrat. 
Frýdecko-místecká radnice vám 
přeje do slunečnějších dní hodně 
pohody.    Foto: Petr Pavelka
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krátce
Setkání s občany

Vedení města Frýdek-Mís-
tek ve spolupráci s osadními 
výbory pořádá setkání s obča-
ny města Frýdku-Místku, která 
se budou konat v následujících 
termínech, vždy od 16 hodin:

V Lískovci už ve čtvrtek 
20. 4. v sále místního kultur-
ního domu, v Místku 25. 4. v 
klubovně Národního domu, ve 
Frýdku o den později v sále vál-
covenského kulturního domu. 
Chlebovice se dočkají 27. 4 v 
restauraci „U Kozlů“ a ve Skalici 
bude vedení radnice k dispozici 
3. 5. v sále kulturního domu.

Prázdniny ve městě
Dětské organizace, které mají 

zájem se zapojit do programu 
Prázdniny ve městě, najdou 
bližší informace na webových 
stránkách Domu dětí a mládeže 
Frýdek-Místek www.ddmfm.cz 
nebo je získají na odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy u Martina 
Sysaly, tel.: 558 609 215.

Benefiční koncert
Farní úřad ve Skalici pořádá 

v neděli 7. května v 16,30 hodin 
v Kostele Sv. Martina ve Skalici 
Benefiční koncert duchovní hud-
by, ve kterém zazní árie, písně 
a varhanní skladby z díla J. S. 
Bacha, W. A. Mozarta, L. Cheru-
biniho, A. Stradelly, F. Schuber-
ta, Ch. Gounoda, A. Dvořáka, G. 
Verdiho, L. Janáčka či černoš-
ské spirituály. Výtěžek koncertu 
bude věnován na povodňové 
konto České katolické charity.

Zápis dětí do mateřinek
Připomínáme, že zápis dětí 

k předškolnímu vzdělávání v 
mateřských školách zřizova-
ných městem Frýdek-Místek 
pro následující školní rok pro-
běhne v pondělí 24. a úterý 25. 
dubna v době od 8 do 16 hodin. 
Bližší informace zveřejní ředitelé 
dotčených mateřských škol způ-
sobem v místě obvyklým.

Slováci mohou volit
Slováci žijící ve Frýdku-Místku 

mohou poprvé volit do Národnej 
rady SR i prostřednictvím pošty, 
pokud do 28. dubna pošlou do 
své vlasti na určené místo přísluš-
ný tiskopis se žádostí. Radnici na 
to upozornil slovenský konzulát.

Výstava se sbírkou
Výstavka fotografií s názvem 

„Křesťané ve službě“ přinesla
20 480 korun v rámci sbírky, urče-
né na misii mezi dětmi na Ukrajině. 
Všem dárcům patří poděkování.

Jarní seminář školy jógy
Již tradiční jarní seminář jógo-

vých filozofií a technik se uskuteč-
ní ve dnech 30. 4. až 6. května v 
Penzionu u přehrady na Morávce. 
Seminář bude zaměřen na filo-
zofii jógy a její duchovní odkaz, 
na harmonizaci psychické oblasti 
účastníků, na ozdravné techniky 
obecně a na hathajógová cvičení 
zvlášť pro začátečníky, středně 
pokročilé i pokročilé. Více informa-
cí na www.joga-karakal.cz.   (pp)

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
V malém sále Národního 

domu v Místku se uskuteč-
nila první veřejná prezentace 
výsledků práce komise komu-
nitního plánování sociálních 
služeb Rady města Frýdek-
-Místek, která ve spolupráci 
s Ostravskou univerzitou při-
pravuje výhled a podmínky 
pro rozvoj v této oblasti na 
léta 2007-2008. 

„Komunitní plánování je meto-
da, kterou lze na úrovni měst 
plánovat sociální služby tak, aby 
odpovídaly místním specifikům 
a potřebám občanů. Jedná se 
o otevřený proces zjišťování 
potřeb, zdrojů a hledání nejlep-
ších řešení požadavků v oblasti 
sociálních služeb. Výsledkem 
komunitního plánování je sys-
tém sociálních služeb na místní 
úrovni, který odpovídá zjištěným 
místním potřebám, reaguje na 
lokální odlišnosti a garantuje, že 

finanční prostředky vynakládané 
na sociální služby jsou efektivně 
využívány,“ řekl místostarosta 
Ivan Vrba.

V Národním domě to nejdříve 
vypadalo na přednášku vedou-
cích jednotlivých pracovních sku-
pin, kteří chtěli seznámit se svými 
výsledky, ale přítomná odborná i 
laická veřejnost si brzy vymohla 
svou aktivnější účast na diskuzi. 
Byl dán prostor konkrétním připo-
mínkám, námětům a seznámení 
s některými individuálními přípa-
dy, přesně v duchu triády, která 
je promítnuta i do loga komu-
nitního plánování. To vyjadřuje 
nutnou spolupráci tří subjektů 
– zadavatelů, poskytovatelů a 
uživatelů sociálních služeb.

Organizační struktura komu-
nitního plánování počítá s jed-
notlivými pracovními skupinami, 
které se již snaží mapovat terén 
v těchto oblastech: Osoby se 

zvláštními potřeba-
mi, Osoby vyžadující 
zvláštní pomoc, Péče 
o děti a mladistvé, 
Péče o seniory, Etnic-
ké menšiny. Jejich 
vedoucí vyzvali k dal-
ší aktivní spolupráci 
občanů. „Aby mohl být 
dodržen harmonogram 
procesu komunitního 
plánování sociálních 
služeb města Frýdek-
-Místek, kdy je uvažo-
váno s jeho projed-
náním a schválením  
na zářijovém zastu-
pitelstvu, je nezbytné 
získat vyjádření co 
možná největšího 
počtu občanů města 
– uživatelů i potenciálních uživa-
telů sociálních služeb. Proto v 
průběhu dubna a května budou 
následovat další setkání s obča-

ny, tentokrát již v monotématic-
kých besedách po jednotlivých 
pracovních skupinách,“ vysvětlil 
místostarosta Vrba.       (pp)

Místostarosta besedoval s dětmi
Místostarosta Petr Cvik, 

původním povoláním učitel, 
pravidelně předstupuje před 
školáky či studenty, s nimiž 
debatuje o chodu města. 
Setkání jsou vždy inspirativní, 
a to i když se jedná o bese-
du žáků teprve šestých tříd, 
jako tomu bylo naposledy na 
základní škole na ulici ČSA.

Bylo vidět, že děti jsou na 
vzácnou návštěvu nachystá-
ny, a tak padal jeden dotaz za 
druhým. Tématicky se týkaly 
hlavně dětských hřišť, dět-
ských atrakcí, herních prvků a 
aquaparku, který se stal jejich 
oblíbenou zábavou. „Já vím, 
že vás tyto věci zajímají nejvíc. 
V současné době opravujeme 
postupně všechna dětská hřiště. 
Je to poměrně nákladné. Stará 
pískoviště a průlezky musíme 
nahradit úplně novými, které už 
dneska musejí odpovídat řadě 
norem, aby byly bezpečné. Pod 
některými už například nemůže 
být beton, ale písek, abyste 
si neublížili, když spadnete,“ 
vysvětloval dětem místostaros-

ta Petr Cvik. Ten vzbudil nadše-
ní při výčtu plánovaných atrakcí 
v kryté části komplexu na Oleš-
né, ale došlo i na negativní jevy 
ve městě. Samotné děti kriti-
zovaly neukázněné pejskaře či 
chování některých vyznavačů 
kolečkových sportů. Na to mohl 
místostarosta reagovat sděle-
ním, že pro vyznavače koleč-
kových sportů byl zprovozněn 
zcela nový areál pod estakádou 
s řadou kvalitních překážek růz-
né náročnosti, který bude letos 
dále doplněn. „Pokud někdo 
záměrně pro zvýšení adrena-
linu sjíždí nebezpečné schody 
nebo podstavce soch, není to 
pro to, že by neměl na vybra-
nou. Je to jejich životní styl. Ale 
samozřejmě, pokud dochází k 
ničení majetku města, hrozí mu 
pokuta, stejně jako pejskařům, 
kteří si neumí po svých psech 
uklidit,“ řekl místostarosta. 
Dotazů bylo více než času na 
jejich zodpovězení, a proto se 
Petr Cvik domluvil, že mu mlá-
dež může poslat některé připo-
mínky i e-mailem.        (pp) 

Městskou knihovnu navštěvuje
více lidí a nejen kvůli knížkám

Stále více lidí využívá 
služeb Městské knihovny Frý-
dek-Místek, která pochopitel-
ně nabízí knihy, ale léta už je 
samozřejmostí také hudba a 
internet. Veřejné internetové 
stanice jsou již zavedeny ve 
všech jejích pobočkách. Náv-
štěvníci mohou využít celkem 
dvacet internetových stanic, z 
toho pět je určeno dětem.

„O stále hojnějším využívání 
městské knihovny hovoří jasně 
čísla. V roce 2004 sem dochá-
zelo 11 078 čtenářů, v loňském 
roce projevilo zájem už 11 557 
návštěvníků. Také hudební 
oddělení veřejnost zaujalo, neboť 
počet vypůjčených nosičů dosá-
hl téměř třinácti tisíc,“ přinesla 

několik statistických údajů tisko-
vá mluvčí Městského úřadu Frý-
dek-Místek Kateřina Piechowicz.

Knihovna dále nabízí veřej-
nosti také řadu kulturních akcí, 
jako jsou besedy, literární hodi-
ny, soutěže, vzdělávací večery 
a hudební koncerty. „Knihovna 
spolupracuje se všemi školami 
města. V odděleních pro mládež 
během roku probíhají vědomost-
ní programy a výtvarné soutěže. 
K nejvýznamnějším vloni určitě 
patřila soutěž pro děti „Tvoříme 
vlastní vydavatelství“, které se 
účastní polské, slovenské a čes-
ké děti. Vyhodnocení proběhlo v 
Žilině,“ doplnila vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ilona Nowaková.    (pp)

VEŘEJNÁ PREZENTACE: Místostarosta 
Ivan Vrba na besedě ke komunitnímu plá-
nování, která se uskutečnila v místeckém 
Národním domě.           Foto: Petr Pavelka

Plánují se opravy chodníků
Letošní zima se velmi 

negativně projevila na stavu 
místních komunikací i chod-
níků. Vedení města proto 
usiluje o navýšení finančních 
prostředků na jejich údržbu.

„Na běžnou údržbu jsme měli 
vyčleněno pět milionů korun, v 
čemž nejsou započítány peníze 
na výstavbu nových úseků. Nyní 
chceme uvolnit na údržbu chod-
níků další milion, což ovšem 
musí schválit zastupitelstvo. To 
je 24. dubna, takže pak by do 

čtrnácti dnů, někde v polovi-
ně května, mohly být opravy u 
konce,“ uvedl vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství Miroslav Hronovský.

Nejvíce zničené jsou chodníky 
s asfaltovým povrchem, které 
byly extrémním průběhem letošní 
zimy doslova zdevastovány. Plá-
nované opravy se týkají nejpo-
škozenějších úseků, například na 
estakádě, na části ulice J. Ople-
tala či na konci ulice 8. pěšího 
pluku u mateřské školky.     (pp)

NA BESEDĚ S MÍSTOSTAROSTOU: I šesťáci se umí vyjadřovat k 
situaci ve městě.

Počátkem dubna se ve Frýd-
ku-Místku uskutečnila Veliko-
noční sbírka, pořádaná huma-
nitární organizací ADRA, do níž 
byli zapojeni studenti středních 
škol, které jste mohli potkat v 

Velikonoční sbírka uspěla
ulicích našeho města.

„Většinou se studenti setká-
vali s příznivými reakcemi lidí, 
kteří rádi přispěli. Vybralo se 
přes devadesát tisíc korun,“ 
uvedla Zdeňka Sikorová.     (pp)
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městská policie
Zajistili násilníka

21. 3. před sedmou večer při-
jala dispečerka Městské policie 
Frýdek-Místek telefonické ozná-
mení z večerky Na Husinci v obci 
Sviadnov o napadení ženy cizím 
mužem. Hotovostní hlídka stráž-
níků na místo ihned vyrazila, ale 
na místě se již násilník nenachá-
zel. Díky tomu, že byl dán jasný 
a srozumitelný popis pachatele, 
byl nakonec jednatřicetiletý R. 
L. z Frýdku-Místku po důkladné 
kontrole okolí strážníky zajištěn 
na ulici J. Šlosara. Podnapilý 
pachatel, který měl v krvi 2,5 pro-
mile alkoholu, byl pro podezření 
ze spáchání trestného činu pře-
vezen na obvodní oddělení PČR 
Místek k došetření.

Dítě a opilá matka
25. 3. okolo třetí odpoledne při-

jal dispečink oznámení, že na ulici 
Ostravská u obytného domu leží 
na zemi opilá žena a vedle ní sedí 
malé dítě a pláče. Hlídka strážní-
ků na místě zjistila, že se jedná o 
silně podnapilou a neschopnou 
chůze devětatřicetiletou Š. P. z 
Frýdku-Místku a jejího šestiletého 
syna. V rámci spolupráce přivolali 
strážníci na místo rovněž hlídku 
Policie České republiky, kdy došlo 
k dohodě na následném postupu. 
Policisté začali zjišťovat rodinné 
příslušníky a strážníci na místě 
hlídali silně opilou ženu, aby tak 
předcházeli možné újmě na zdra-
ví či majetku. Po zhruba hodině 
usilovného zjišťování se podařilo 
kontaktovat babičku chlapečka, 
který jí byl předán, a opilá žena 
skončila na frýdecké záchytce. Je 
pochopitelné, že městská policie 
informovala o vzniklé situaci pra-
covnici odboru sociálních služeb 
a zdravotnictví.

Chytili zakuklence
2. 4. kolem deváté hodiny 

večer zakročovala hlídka strážní-
ků Městské policie Frýdek-Místek 
na základě telefonického ozná-
mení na ulici Riegrova proti šesti-
ci mladíků. V oznámení zaznělo, 
že nějací mladíci napadli občany 
u lávky poblíž víceúčelové spor-
tovní haly, kdy byli vybaveni kuk-
lou a nožem. „Shodou okolností 
se hotovostní motohlídka nachá-
zela v blízkosti zmíněné lokality 
a dojela na místo asi za dvacet 
vteřin. Dle poskytnutého částeč-
ného popisu strážníci zadrželi 
téměř přímo na místě dva mladí-
ky ve věku 22 a 25 let, kteří měli 
u sebe kuklu i nůž a další čtve-
řici mladíků nacházející se poblíž 
místa činu, kteří jsou důvodně 
podezřelí z toho, že mohou mít 
se spácháním trestného činu 
něco společného,“ referoval 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
Městské policie Frýdek-Místek. 
Strážníci předali na místě všech-
ny osoby příslušníkům Policie 
České republiky.       (pp)

Městští strážníci besedovali v Prostoru
V nízkoprahovém klubu 

Prostor, určeném teenage-
rům, zástupci Městské policie 
Frýdek-Místek Dalibor Volný 
a Tomáš Zapletal, vyhově-
li žádosti dětí a uspořádali 
besedu, kterou mládež využila 
zejména k tomu, aby si udě-
lala jasno v paragrafech, v 
kompetencích strážníků a 
vlastní postižitelnosti.

Zúčastněné zajímal napří-
klad postoj k záškoláctví. „Když 
někoho přistihneme v době vyu-
čování v hernách, internetových 
kavárnách nebo jak například 
poslouchá cédéčka v super-
marketech, můžeme zasahovat. 
Ověřujeme jeho totožnost, zjišťu-
jeme, zda dítě školou povinné 
má být momentálně ve škole, a 
informujeme ředitele,“ vysvětlil 
zástupce ředitele městské poli-
cie Dalibor Volný, který zdůraz-
nil hranici 15 a 18 let, která mění 
odpovědnost mladých za jejich 
činy. V podobném duchu byla 
otázka, do kolika hodin mohou 
být venku, aniž by si vysloužili 
nežádoucí pozornost. „Když 
ve tři ráno vidíme děti na ulici, 
vždycky je to na zamyšlení,“ 
podotkl Volný a dále rozebíral 
možné důsledky byť i malého 
množství alkoholu. Mladí se živě 
zajímali i o drobné právní nuan-
ce ohledně prodeje, podání či 
umožnění konzumace alkoholu 
či tabákových výrobků. Dozvě-
děli se, že neexistuje norma, 

která by jednoznačně stanovila 
výši promile alkoholu v krvi, při 
níž je možný odvoz na záchyt-
nou stanici. „Dnes na záchytku 
vozí pouze Policie ČR nebo 
přivolaný lékař a vždy záleží na 
tom, zda osoba je ochotna upus-
tit od svého protiprávního jedná-
ní. Setkali jsme se již s případy, 
kdy bylo zjištěno dechovou 
zkouškou i pět promile alkoholu 
v krvi,“ prozradil Dalibor Volný, 
který se vedle nevinné otázky, 
zda i jezevčík může být policejní 
pes, nevyhnul ani ožehavějším 
tématům jako CzechTek, fan-
dovství, věková hranice prvního 
sexu či pěstování marihuany. 
Musel vyvracet i fámu o „další 
vraždě u Stounu“. „Nic takové-
ho se nestalo. Policie České 
republiky a Městská policie Frý-
dek-Místek učinily v souvislosti 
s vraždou na ulici Foersterova 
opatření a my jsme přesvědčeni 
o tom, že není důvod k panice. 
Bezpečnost ve městě není nijak 
ohrožena,“ zdůraznil Volný. 
Následně vysvětloval přínos a 
nutnost kamerového systému 
ve městě, který se mladým pří-
liš nezamlouvá. „Chceme, aby 
kamer bylo ještě více, protože 
se pomocí nich daří odhalovat 
trestné činy, jiné protiprávní jed-
nání a nabízejí i důkazní mate-
riál. Nejsou tu pro špehování, 
ale aby chránily veřejný pořá-
dek, bezpečnost lidí a majetek. 
Nikdy nevíte, kdy mohou pomo-

ci i vám. Jakékoliv zneužití je 
nemyslitelné, protože veškerý 

obrazový materiál se archivuje,“ 
uzavřel Dalibor Volný.        (pp)

V PROSTORU: Zástupci městské policie odpovídali na zvídavé otáz-
ky teenagerů.    Foto: Petr Pavelka

Začala rekonstrukce haly
Sotva doběhla hokejová 

sezona, už se ve víceúčelo-
vé sportovní hale pracuje na 
tom, aby se zde provedly prá-
ce nutné pro další fungování 
ledových sportů. Od počátku 
dubna probíhá rekonstrukce 
chlazení a ledové plochy.

„Práce by měly skončit v čer-
venci, v srpnu už se bude tes-
tovat ledová plocha, aby další 
sezona zase normálně začala. 
Chtěli jsme sice mimo sezonu 
uspořádat několik kulturních akcí 
uvnitř haly, abychom veřejnost 
opět naučili chodit do haly po 
celý rok, ale plánované koncerty 
a karneval prozatím odkládá-
me,“ sdělil Petr Slunský, ředitel 
městské společnosti Sportplex. 

Ledová plocha se dočká 
nové moderní technologie, která 
používá zdraví neškodné mate-
riály, vyhne se tedy čpavku. 
„Současné zařízení již bylo za 
hranicí životnosti, to nové nám 
mimo jiné zaručí i vyšší úroveň 
obsluhy a bezpečnosti, protože 
je automaticky řízeno a kontro-
lováno. V ledové ploše budou 
nové plastové rozvody a nový 
beton bude také kvalitativně jin-
de, aby se na něm dal například 
hrát in-line hokej mimo sezonu. 

Ten stávající beton se nehodil na 
nic jiného než na zalití vodou,“ 
podotkl Petr Slunský.

Na rekonstrukci je vyčleněno 
35 milionů korun, po náročné 
zimě je však třeba opravit rov-
něž střechu. „Oprava bude stát 
asi dva miliony, které zaplatí 
pojišťovna. Sníh nám dal skuteč-
ně zabrat, na jeho odklizení byli 
najati profesionální horolezci, sta-
tik neustále hlídal únosnost stře-
chy, nic jsme nepodcenili,“ vrací 
se k průběhu zimy Petr Slunský, 
ředitel Sportplexu, který má pod 
sebou i městský aquapark. Na 
Olešné se začala budovat krytá 
část a zakládání stavby se neo-
bešlo bez nutných průvodních 
jevů jako například znečištění 
příjezdových komunikací. K tomu 
Petr Slunský říká: „Klimatické 
podmínky byly bohužel natolik 
nepříznivé, že stavební firma v 
mrazivém počasí nemohla na 
úklid nasadit kropící vozy. Omlou-
váme se tedy za komplikace, ale 
nic jsme úmyslně nezanedbali, 
jen jsme se museli řídit pokyny 
policie. Každopádně dodavatel 
stavby je povinen udržovat na 
příjezdových komunikacích pořá-
dek a my jako investor to po něm 
důsledně vyžadujeme.“        (pp)

Stoun byl evakuován
Jednotka požární ochrany 

Sboru dobrovolných hasi-
čů ve Frýdku absolvovala v 
sobotu 15. dubna taktické cvi-
čení zaměřené na zásah proti 
požáru podzemních prostor 
hudebního klubu Stoun.

Akce se dále zúčastnila 
Městská policie Frýdek-Místek, 
rychlá záchranná služba a další 
jednotky dobrovolných hasičů 
Místek-Bahno a Dobrá. Zamě-
řili se na vyhledávání osob v 
zakouřeném prostředí za použi-
tí dýchacích přístrojů, záchranu 

a evakuaci osob ze zasažených 
prostor. „Nejhorší je se v tom 
kouři dobře orientovat, zvlášť 
když jste v neznámém prostře-
dí. I proto volíme pro cvičení 
místa, kde se nám pak později 
konkrétní zkušenosti mohou 
hodit,“ uvedl velitel jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Frý-
dek Lukáš Kmec. Cvičení navíc 
simulovalo situaci, kdy je třeba 
vyrovnat se s požárem v době, 
kdy profesionální jednotka HZS 
ve Frýdku-Místku již zasahuje 
na jiném místě okresu.       (pp)

Město s policií spolupracuje
na dopravní situaci na Olešné

Vedení města, vědomo si 
náročnosti dopravní situace 
v rekreační zóně Olešná v 
souvislosti s výstavbou kryté 
části aquaparku a provozem 
otevřeného koupaliště, zřídilo 
speciální pracovní skupinu, 
která se touto problematikou 
intenzivně zabývá.

Zástupci města, městské i 
státní policie, TS a.s., Sportplexu, 
stavebních firem a dalších dotče-
ných subjektů mají za sebou již 
třetí schůzku, na níž se řešilo 
především parkování v době nej-
vyšší návštěvnosti aquaparku. 
„Místostarosta Petr Cvik spolu s 
vedoucím odboru dopravy Miro-
slavem Hronovským a ředitelem 
TS a.s. Jaromírem Kohutem 
představili ostatním možnosti 
provizorních parkovišť, která by 
přes léto návštěvníkům aqua-
parku dočasně posloužila, dokud 
nebude dobudována další par-
kovací plocha,“ sdělila tisková 
mluvčí Městského úřadu Frýdek-
-Místek Kateřina Piechowicz. 
Prozatím uvažovaná dvě provi-
zorní parkoviště by měla uspoko-
jit asi osmdesát motorizovaných 
návštěvníků aquaparku a do léta 
mají být dostavěny další dvě par-

koviště s kapacitou asi 150 míst 
na obou stranách příjezdové 
cesty. V součtu to představuje 
pro letošní sezonu nově 200 až 
250 parkovacích míst, čímž se 
parkovací kapacita zvedá na 
zhruba 450 vozidel.

Přítomní se na schůzce zabý-
vali rovněž pohybem stavební 
techniky. Velká část práce by 
se sice měla stihnout do konce 
května, tedy do zahájení provo-
zu venkovní části, ovšem pře-
sto mohou nastat komplikace, 
zejména v návštěvní špičce. 
„Snažíme se vyřešit otázku otá-
čení nákladní techniky tak, aby 
neblokovala provoz osobních 
vozidel. Tato sezóna bude sice 
náročná, a bez tolerance a sho-
vívavosti zdejších občanů se jistě 
neobejdeme, ale jsem si jist, že 
ji zvládneme. Bude to vyžadovat 
i ukázněnost řidičů a součinnost 
městské i státní policie,“ řekl mís-
tostarosta Petr Cvik.

Vedení Sportplexu v posled-
ních dnech pracuje na tom, aby 
se na aquapark dalo dostat i 
speciálním vláčkem z odlehlej-
ších parkovacích míst za hrází, 
který může být velkým hitem 
pro děti.        (pp)
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Projekt Ekoškola v Lískovci
V současné době probíhá na 

dvaceti školách v České repub-
lice realizace mezinárodního 
projektu EKOŠKOLA, jehož 
se rovněž účastní ZŠ a MŠ ve 
Frýdku-Místku, Lískovci. 

„Je to projekt vedoucí k eko-
logizaci provozu školy, projekt, 
který umožňuje spolupráci žáků, 
učitelů a vedení školy, rodičů, 
místních úřadů a další veřejnosti,“ 
informovala Marie Stratilová.

Ve čtvrtek 6. dubna se na 
Základní škole Staňkova v Par-
dubicích uskutečnilo 2. setkání 

a workshop 
p i l o t n í c h 
škol projektu 
EKOŠKOLA. 
„Zástupci škol 
zde prezento-
vali svou dosa-
vadní práci v projektu a vyměnili si 
zkušenosti a inspirativní nápady,“ 
přiblížila Marie Stratilová. Setkání 
se jako host účastnil místopřed-
seda organizace FEE  pan Heiko 
Crost, který ocenil aktivní přístup 
a činnost koordinátorů projektu a 
pracovních týmů na školách. (pp)

Na Višňovce šlo učení samo
I v letošním roce na pře-

lomu března a dubna odjeli 
deváťáci z frýdecko-místec-
ké „Jedenáctky“ na třídenní 
intenzivní přijímačkové sou-
středění na Višňovku do Vyš-
ních Lhot.

Kromě matematiky a české-
ho jazyka čekala na absolventy 
kurzu i řada testů z obávaných 
obecně studijních předpokladů. 
„Tentokrát jsme byli na Viš-
ňovce už počtvrté, protože v 
předchozích letech se podobný 
způsob výuky osvědčil,“ uvedla 
vedoucí kurzu Dana Pyšková a 

vysvětlila: „Děti pracují v malých 
skupinkách maximálně po jede-
nácti. Na každého z nich je víc 
vidět a vyučující má čas věnovat 
se každému individuálně. Všich-
ni se učili od rána do večera, ani 
příliš neremcali.“ 

Zájem o práci měli i sami 
budoucí studenti. „Bylo to v 
pohodě, matematika byla super, 
asi nejzábavnější. Hodně jsme 
makali a kdo chtěl, mohl se dost 
naučit,“ chválila devaťačka Aneta  
Stabravová a její spolužák Honza 
Kollár se připojil: „Myslel jsem si, 
že to bude drsnější, ale sami jsme 

Den proti úrazům na „Šestce“
Základní škola Frýdek-

-Místek, Pionýrů 400, je první 
škola v okrese, která byla při-
jata do projektu Zdravá ško-
la, škola podporující zdraví. 
Tento čestný titul nechce mít 
jen jako přívlastek ve svém 
názvu, chce zdraví, zdravému 
životnímu stylu i prostředí 
věnovat spoustu času, úsilí 
i výchovy, protože její peda-
gogové jsou o správnosti této 
výchovy přesvědčeni.

Jednou z akcí zaměřených 
na zdraví dětí byl Den proti 
úrazům, v němž se „Šestka“ 
zapojila do celorepublikového 
projektu Podaná ruka, dětství 
proti úrazům. Výzvou k pořádání 
této akce byl stále stoupající a 
alarmující počet dětských úrazů, 
které nezřídka končí trvalými 
následky či dokonce smrtí.

A přitom stačí tak málo! Děti 
na nebezpečí úrazu upozorňovat, 
seznamovat je, jak těmto úrazům 
předcházet, ale také důsledně 
„klást na srdce“, aby se podle 
dobře míněných rad nejen chova-
li, ale také je plně respektovali.

Celé poslední březnové 
páteční dopoledne se o to snaži-
li učitelé „Šestky“, kteří pro své 
žáky připravili stanoviště, na 

nichž si žáci připomněli, jaké 
nástrahy na ně všude číhají. 

Na stanovišti „Jaké to je, když 
nevidím“, museli se zavázanýma 
očima projít překážkovou dráhu, 
na stanovišti „Dávej pozor, čeho 
se napiješ“ byli žáci upozorněni 
na obrovské nebezpečí nezná-
mé a nebezpečné tekutiny v 
PET lahvi od minerální vody, 
podobná varování se objevila na 
stanovištích Popáleniny a opaře-
niny, Nebezpečí číhající na nás 
venku, Pozor na nebezpečné 
předměty, Průzkum nebezpečí v 
místnosti a podobně.

Práce s pracovními listy s 
protiúrazovou tematikou, které 
poskytla VZP, jedna z hlavních 
partnerů projektu Podaná ruka, 
pouštění videokazet se smutný-
mi příběhy dětí, jimž úraz zásad-
ně změnil jejich život, byla další 
náplní plnění úkolů žáků.

Děti samy vyprávěly o úra-
zech, které se jim staly, a i ony 
přiznaly, že hlavním důvodem 
jejich úrazů byla zbrklost, neroz-
vážnost, mnohdy neznalost 
či neuvědomění si možného 
nebezpečí. 

Tomuto Dni proti úrazům před-
cházel na 1. stupni Týden zdraví. 
V jeho průběhu se žáci 1.-5. roční-

ku věnovali za pečlivé pozornosti 
svých maminek přípravě zdravých 
svačinek a pitného režimu, tedy 
otázkám zdravé výživy, správným 
návykům režimu dne, ale také 
denní hygieně, mytí rukou před 
jídlem i po něm, mytí si rukou po 
použití WC, také si děti uvědomi-
ly, jak je nutné si čistit pravidelně 
zoubky, ale také navštěvovat zub-
ního lékaře.

A co ti starší? Nezůstali vůbec 
pozadu. V rámci integrované-
ho záchranného systému si 
vyzkoušeli zásady první pomoci 
v praxi. Procházeli 11 stanovišti, 
které pro ně připravili pracovníci 
Červeného kříže, a prakticky 
si vyzkoušeli umělé dýchání, 
masáž srdce, ošetření různých 
druhů poranění, zastavení tepen-
ného krvácení, rychlou pomoc při 
zapadnutí jazyka apod.

Proběhl další z projektových 
dnů „Šestky“. Žáci sice neseděli 
klasicky v lavicích, ale pro prak-
tický život se toho naučili určitě 
hodně.

Nezbývá, než si přát, aby se 
daných rad drželi a aby se nejen 
našim žákům, ale všem dětem 
dařil naplnit název celého pro-
jektu – Dětství bez úrazů.

Mgr. Jaroslava Peterová

V Bludišti nezabloudili
Na vlastní kůži si velkole-

pou show televizního natáčení 
vyzkoušeli deváťáci ze základní 
školy na ulici Jiřího z Poděbrad. 
Čtyřčlenné družstvo modrých 
se na obrazovkách předvedlo 
29. března v populární soutěži 
pro mládež Bludiště.

Do televize se naše družstvo 
přihlásilo již podruhé. „Zkoušeli 
jsme to už loni, ale nestihli nás 
zařadit, a tak nás letos s dosta-
tečným předstihem přihlásil 
Ondra Šára,“ řekla vedoucí týmu 
Aneta Stabravová. Celá devít-
ka se na soutěž těšila. „Dlou-
ho jsme ve třídě diskutovali o 
složení týmu, ale nakonec jsme 
se dohodli – vybrali jsme část 
týmu na vědomosti a druhou část 
sportovní,“ pokračovala Aneta, s 
níž v družstvu soutěžil i Martin 
Prokša, Honza Kollár a Ondra 
Šára. Právě Ondru atmosféra 
při natáčení velmi překvapila. 
„Studio bylo dost malé, snad jen 
o trochu větší než naše třída. Na 
obrazovce vypadá mnohem vět-
ší,“ uvedl Ondra a doplnil další 
zážitky. „Pořad se natáčel jako 
film. Některé scény se musely 
několikrát opakovat. Třeba v 
závěrečném záběru jsme si trič-
ka museli obléknout několikrát 
a přiznám se, že jsme se u toho 

pořádně zapotili. Ani sportovní 
disciplína nebyla jednoduchá. 
Síť, z níž se měly sundávat kužel-
ky, byla hrozně vysoká, jsem rád, 
že jsem nelezl.“ I když vědomost-
ní disciplíny frýdecko-místecký 
tým zvládl, potíže jim činila právě 
síť. Martin si ji vyzkoušel popr-
vé hned naostro: „Vůbec jsem 
netušil, do čeho jdu, červení už 
byli v Bludišti potřetí, a tak měli 
před námi náskok. A ten nakonec 
zúročili.“

Kromě zkušeností a super 
zážitků si odnesli naši soutěžící i 
nová přátelství. „S moderátorem 
pořadu si občas píšeme emai-
ly. Ale družstev je hodně, a tak 
nemá na psaní moc čas,“ dodal 
Ondra Šára. 

Třídní učitelka Dana Pyšková 
byla zájmem svých svěřenců 
přihlásit se do televizní soutěže 
zpočátku překvapená. „Určitě 
jsem od nich nic takového neče-
kala, ale nápad se mi zalíbil, a 
tak jsem je podpořila. Příjemné 
bylo, že vědomostně za svými 
soupeři naši nijak nezaostávali, 
jen byli pomalejší při mačkání 
tlačítka. Spíše mě udivilo, že 
žádné z družstev v závěrečné 
hádance nepoznalo spisovatele 
Karla Poláčka,“ řekla závěrem 
Dana Pyšková.         (rs)

Program „Naše třída nekouří“
Kouření je nejvýznamnější 

příčina předčasného úmrtí, 
nemocnosti a invalidity. Většina 
dospělých kuřáků začíná kouřit 
v období dětství a adolescence. 
Je alarmující, že v České repub-
lice v roce 1994 kouřilo 14%, v 
roce 2002 již 30% patnáctiletých 
dětí. Na celém světě kouří 35% 
žáků od 13 do 15 let, z toho více 
dívek než chlapců.

Je tedy na místě, že odborníci 
z Masarykovy univerzity v Brně 
začali věnovat zvýšenou pozor-
nost právě dětem. Vytvořili pro-
gram s názvem „Naše třída nekou-
ří“, který je zatím v ČR ojedinělý. 
Jeho hlavním cílem je upevnění 
nekuřáckého chování u dětí.

V našem městě se do tohoto 
programu přihlásili učitelé a žáci 
ze 7. ZŠ na ulici 1. máje. Všichni 
žáci osmých tříd se dobrovolně 

účastní soutěže, ve které vyhrá-
vá ta třída, jejíž všichni žáci po 
určitou dobu nekouří nebo se o 
to alespoň pokoušejí. Tento pro-
gram předpokládá spolupráci 
mnoha lidí: vedení školy, učitelů, 
žáků, rodičů a odborníků.

Osmáci se do soutěže pus-
tili s vervou. Vyzdobili si třídy a 
chodby školy, sbírají informace o 
problematice a škodlivosti kouře-
ní v tisku a na internetu. Čeká je 
ještě celá řada zajímavých akcí. 
Ke konci školního roku v rámci 
tzv. „Zdravého týdne” bude sou-
těž vyhodnocena a vítěznou tří-
du čeká zajímavá odměna. Žáci, 
učitelé a vedení školy společně 
s odborníky z Masarykovy uni-
verzity v Brně čekají, jaké budou 
její výsledky, a doufají, že se 
tento program stane na 7. ZŠ ve 
Frýdku-Místku tradicí.

Úspěchy v mezinárodní soutěži
Žáci SŠGaS prokazují, že 

již nejsou „učni ze skleníku“, 
ale mají navíc. V letošním roce 
opět navázali na loňské úspě-
chy. V rámci partnerských 
vztahů, které byly získány v 
programu Leonardo da Vinci, 
s odbornou gastronomickou 
školou IPASSAR v Riolo Terme 
v Itálii, dostali nabídku zúčast-
nit se mezinárodní odborné 
soutěže oboru kuchař. 

Do soutěže se přihlásilo cel-
kem 70 škol z různých evrop-
ských zemí. Každá škola měla 
za úkol vytvořit recepturu pokr-
mu na téma Chutě středomoří 
– Modré ryby s bylinkami. Do 
dalšího kola postoupilo dvacet 

se chtěli něco naučit, tak na nás 
učitelé ani nemuseli příliš tlačit.“ 
Množství zážitků má i David Čech: 
„Bylo tam hlavně super jídlo, paní 
učitelka Hrabcová moc dobře vaří. 
Na pokoji nás spalo třináct kluků a 
to taky stálo za to.“

Je jen škoda, že účastníkům 
kurzu nepřálo počasí. „Měli 
jsme naplánovaný malý výlet na 
Prašivou, abychom si provětrali 
mozek, ale naneštěstí pršelo. O 
to víc jsme se ale věnovali pří-
pravě na přijímačky,“ řekla závě-
rem Dana Pyšková.        (rs)

škol, které se utkaly v praktické 
přípravě svých receptů. Samot-
ná soutěž probíhala v rámci 
mezinárodního potravinářského 
veletrhu MIA v Rimini. Naši školu 
reprezentoval žák třetího ročníku 
Lukáš Vaca pod vedením Roma-
na Pivoňky. V této soutěži naše 
škola získala nejvyšší ocenění 
za originalitu receptu a dokonce 
jsme obdrželi mezinárodní atest 
za vizuální formu talíře.

Zúčastnili jsme se i další 
významné soutěže – AR Junior, 
mistrovství republiky v oboru 
aranžér. Na soutěžní klání se do 
Prahy sjelo na třicet škol z celé 
České republiky. Komise byla 
sestavena z odborníků působí-

cích mimo oblast školství, kteří 
anonymně hodnotili exponáty z 
16 kategorií. Žáci naší SŠ pod 
vedením svých odborných učite-
lů, Šárky Macháčkové, Michaely 
Kurilové, Martiny Vrublové, Rad-
ky Kosskové, Andrey Ledvoňové 
a Mgr. Karly Zemanové, připra-
vili exponáty do 13 kategorií. V 
celkovém hodnocení byla naše 
SŠ již tradičně nejúspěšnější. 
Celkem jsme obsadili 5 prvních, 
4 druhá a 6 třetích míst.

Za těmito výsledky stojí pocti-
vá a usilovná práce žáků i učite-
lů naší SŠ, kteří přispívají svou 
reprezentací k dobrému jménu 
nejen školy, ale i města Frýdku-
-Místku.
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Odbor sociální péče pomáhá občanům, kteří to potřebují
JEDNORÁZOVÉ DÁVKY 

PRO RODINU A DÍTĚ
Jednorázové peněžité a 

věcné dávky rodičům nezaopat-
řených dětí, těhotným ženám a 
nezaopatřeným dětem. 

Jaké jsou podmínky a postup 
pro řešení životní situace:

Jednorázová dávka je urče-
na na úhradu jednorázových 
mimořádných výdajů. Může být 
poskytnuta jednorázová peněžitá 
dávka do výše 15.000,- Kč, jed-
norázová věcná dávka může být 
poskytnuta do výše 8000,- Kč, ve 
výjimečných případech do výše 
15.000,- Kč. Tento jednorázový 
příspěvek však nelze považovat 
vždy za dávku nárokovou, neboť 
právní úprava jednoznačně nesta-
noví podmínky nároku ani způsob 
stanovení výše dávky. Pro její 
poskytnutí nestačí pouhá existen-
ce mimořádného odůvodněného 
výdaje, musí se jednat o výdaj, 
který žadatel nemůže uhradit z 
vlastních příjmů, není tedy určena 
ke krytí běžných výdajů v rodině. 
Je doplňující dávkou k úhradě 
mimořádného výdaje v rodině, 
jako je například nástup dítěte do 
školy, do ozdravovny, na školu v 
přírodě, na dětský tábor apod.. 
Poskytnutí této dávky není podmí-
něno sociální potřebností rodiny, 
avšak je třeba, aby výdaje, na 
jejichž úhradu má sloužit poskyt-
nutí dávky, byly rozhodujícím 
správním orgánem posouzeny 
jako mimořádné a odůvodněné 
vzhledem k situaci žadatele. Soci-
ální situace, k jejichž řešení může 
být dávky využito, mohou být 
různorodé a je na individuálním 
posouzení příslušného správního 
orgánu, který sám nejlépe může 
zhodnotit  vzniklou sociální situaci 
žadatelů a odůvodněnost potřeby 
jednorázové dávky sociální péče i 
formu jejího poskytnutí. 

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

Rodiče nezaopatřených dětí, 
těhotné ženy a nezaopatřené 
děti starší 16 let. Musí mít trva-
lý pobyt ve Frýdku-Místku nebo 
v některé další obci v daném 
správním obvodu Městského 
úřadu Frýdek-Místek.

Jakým způsobem můžete 
zahájit řešení této životní 
situace:

Podáním písemné žádosti o 
dávku sociální péče na oddělení 
péče o rodinu a dítě, na odboru 
sociální péče.

Na kterém úřadu můžete 
tuto situaci řešit:

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

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

Odbor sociální péče, oddělení 
péče o rodinu a dítě,  v budově 
Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, Palackého 115 ve III. patře.

Žadatelé jsou rozděleni podle 
trvalého pobytu:

Kancelář č. 326 

Bobková Valentina, tel.: 558 
609 643

Svobodová Anna, tel.: 558 
609 640

Kancelář č. 324 
Brodová Anna, tel.: 558 609 641
Kancelář č. 325 
Bc. Wojtasová Dana, DiS., 

tel.: 558 609 645
Zhánělová Nina 
Chlebovice, Lískovec, Lysův-

ky, Skalice, Zelinkovice.
Kancelář č. 327 
Vabroušková Kamila, DiS., 

tel.: 558 609 646
Bc. Weissmannová Jana
Frýdek-Místek: 
Ulice: Dr. M.Tyrše, J. Božana, 

J. Čapka, J. Dobrovského, J. E. 
Purkyně, Jiřího z Poděbrad, J. 
Kavky, K Hájku, Kostikovo nám., 
M. Chasáka, Nad rybníkem, Nár. 
mučedníků, Novodvorská, O. 
Lysohorského, Pekařská, Pod 
Školou, Sadová, Sokola Tůmy, 
T. G. Masaryka, Žižkova.

Kancelář č. 328 
Petříková Radana, Dis., tel.: 

558 609 642
Habrnálová Marie
Místek: 
Ulice: Anenská, Antonínovo 

nám., Bahno-Hlíny, Bahno-Příko-
py, Bahno-Rovňa, Bahno-Štan-
dl, Beethovenova, Beskydská, 
Bezručova, Bohuslava Martinů, 
Boženy Němcové, Březinova, 
Březová, Brožíkova, Čajkovské-
ho, Čelakovského, Čs. Armády, 
Dr. Antonína Vaculíka, Družstev-
ní, Dvořákova, Emy Destinové, 
Erbenova, F. Čejky, Farní nám., 
Fibichova, Foerstrova, Fogla-
rova, Fráni Šrámka, Františka 
Linharta, Frýdlantská, Gagarino-
va, Hálkova, Havlíčkova, Hlavní 
třída, J. Jabůrkové, J. Opletala, 
Janáčkova, Jaroslava Lohrera, 
Jiřího Trnky, Josefa Lady, Josefa 
Myslivečka, Josefa Suka, Josefa 
Václava Sládka, Jungmanova, K 
Olešné,  K. H. Máchy, Ke Splavu, 
Kolaříkova, Kollárova, Komen-
ského, Křížkovského, Kvapilova, 
Květná, Lesní, Libušina, Lidická, 
Luční, Malé nám., Malý Kolore-
dov, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Maxima Gorkého, 
Mozartova, Myslbekova, Na 
Hrázi, Na Konečné, Nad Poto-
kem, Nad Přehradou, Náměstí 
Svobody, Nerudova, Nová ulice, 
Ondrášova, Ostravská, Palac-
kého, Palkovická, Pavlíkova, 
Pionýrů, Piskořova, Pivovarská, 
Pod Štandlem, Podpuklí, Politic-
kých obětí, Polní, Raisova, Revol. 
bojovníků, Říční, Riegrova, Rudol-
fa Vaška, Spořilov, Stará cesta, 
Stará Riviera, Svatopluka Čecha, 
Svazarmovská, Školská, Šturso-
va, Třebizského, Tržní, U Staré 
pošty, Václava Talicha, Vítězsla-
va Nezvala, Vojanova, Vojtěcha 
Martínka, Vrchlického, Wolkero-
va, Zahradní, Zborovská, Zdeňka 
Štěpánka, Zelená, 1. máje, 17. 
listopadu, 28. října, 4. května, 8. 
pěšího pluku, Gorkého.

Frýdek: 

Ulice: Bavlnářská, Dr. Pet-
ra, Krátká, Lipová, Na Poříčí, 
Na Veselé, Nádražní, Slezská, 
Těšínská.

Kancelář č. 330 
Kotásková Adéla, tel.: 558 

609 644
Kociánová Jana
Frýdek:
Ulice: Antala Staška, Bedřicha 

Václavka, Bruzovská, Cihelní, 
Černá cesta, Čs. červeného kříže, 
Divišová, Dlouhá, Dolní, Dr. Ján-
ského, Dr. Vančury, El. Krásnohor-
ské, Farní, Fugnerova, Gajdošova, 
Gogolova, H. Salichové, Habrová, 
Hasičská, Heydukova, Hluboká, 
Horní, Horymírova, Husova, Hut-
ní, I. J. Pěšiny, I. P. Pavlova, J. 
Kaluse, Jabloňová, J. Švermy, 
Jaroslava Haška, Javorová, Jero-
nýmova, Jiráskova, Jiřího Hakena, 
Jiřího Mahena, Josefa Hory,  J. K. 
Tyla, Josefa Skupy, Joži Úprky, K 
Lesu, Karolíny Světlé, Klicperova, 
Kpt. Nálepky, Křižíkova, Legio-
nářská, Lískovecká, Lubojacké-
ho, Malá, Mánesova, Mariánské 
nám., Maryčky Magdonové, Maxe 
Švabinského, Mikoláše Aleše, 
Míru, Na Aleji, Na Bažinách, Na 
Blatnici, Na Kopci, Na Podlesí, Na 
Podvolání, Na Příkopě, Na Půst-
kách, Na Stráni, Na Štěpnici, Na 
Vyhlídce, Na Výsluní, Nad Lipinou, 
Nad Mostárnou, Nad Stadionem, 
Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-
Kamenec, Nové Dvory Podhůří, 
Nové Dvory-Vršavec, Okružní, 
Olbrachtova, Panské Nové Dvory, 
Petra Cingra, Petra Jilemnického, 
Pod Vodojemem, Podlesní, Potoč-
ní, Přemyslovců, Příčná, Příkrá, 
Prokopa Holého, Puškinova, 
Radniční, Resselova, Revoluční, 
Řeznická, Rokycanova, Růžo-
vá, Růžový pahorek, Rybnická, 
Skautská, Slavíčkova, Slunečná, 
Smetanova, Sokola Tůmy, Sokol-
ská, St. Kostky Neumanna, Staro-
městská, Střelniční, Svatoplukova, 
Škarabelova, Tichá, Tolstého, 
Topolová, Třanovského, Třešňo-
va, U Nemocnice, U Zavadilky, 
V. Vantucha, V Zahradkách, Vile-
ma Závady, Zámecká, Zámecké 
nám., Zátiší, 2. května.

Kancelář č. 329
Palátová Kamila – tel. 558 

609 647
Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 13.00 – 15.00 hod.    
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou:
- občanský průkaz
- doklady o mimořádných 

výdajích
- další doklady dle pokynů pří-

slušného zaměstnance.
Jaké jsou potřebné formu-

láře a kde je získáte:
Formulář žádosti o dávku 

sociální péče poskytne žadateli 
příslušný zaměstnanec oddělení 
péče o rodinu a dítě.

Jaké jsou lhůty pro vyří-
zení:

Do 30 dnů od zahájení řízení, 

pokud zákon nestanoví jinak.
Kteří jsou další účastnici 

(dotčení) postupu:
Ostatní společně posuzované 

osoby (manžel/ka, druh/družka, 
nezaopatřené děti ve vlastní péči).

Jaké další činnosti jsou po 
vás požadovány:

Umožnit přístup do domác-
nosti k provedení sociálního 
šetření a ověření si skutečností, 
které žadatel uvádí při podání 
žádosti. 

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

Vyhláška MPSV č. 182/1991 
Sb., kterou se provádí zákon o 
sociálním zabezpečení a zákon 
ČNR  o působnosti orgánů ČR v 
sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů, § 23.

Jaké jsou související před-
pisy:

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

Zákon č. 114/1988 Sb., o 
působnosti orgánů ČR v soc. 
zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů.

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

Zákon č. 463/1991 Sb., o 
životním minimu, ve zmenšení 
pozdějších předpisů.

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

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

Do 15 dnů ode dne oznáme-
ní rozhodnutí se může žadatel 
odvolat písemně nebo ústně 
do protokolu k odboru sociální 
péče Městského úřadu Frýdek-
Místek, který toto rozhodnutí 
vydal. Nerozhodne-li o odvolání 
městský úřad sám, bude odvo-
lání postoupeno k rozhodnutí 
Krajskému úřadu Moravskoslez-
ského kraje se sídlem v Ostravě, 
odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví. 

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedodržení 
předepsaných povinností:

Při uvedení nesprávných 
údajů a důkazů může být podán 
podnět k zahájení přestupko-
vého řízení a případně trest-
nímu stíhání při neoprávněně 
vyplácené částce ve výši nad
5 000,- Kč. 

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

PŘÍSPĚVEK NA ZVÝŠENÉ 
ŽIVOTNÍ NÁKLADY

Příspěvek je určen občanům, 
kterým vznikají zvýšené náklady 
v souvislosti s trvalým použí-
váním ortopedické nebo jiné 
pomůcky.  

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

Žadatel musí být starší 16 let, 
dále musí být místně příslušný. 

O dávku může požádat i 

zákonný zástupce, opatrov-
ník, případně osoba pověřená 
na základě plné moci. Občan 
používající trvale ortopedické, 
kompenzační a jiné pomůcky.

Občan musí mít trvalý pobyt 
ve Frýdku-Místku nebo v někte-
ré další obci v daném správním 
obvodu Městského úřadu Frýdek-
-Místek, a to v: Bašce, Brušperku, 
Bruzovicích, Dobré, Dobraticích, 
Dolních Domaslavicích, Dol-
ních Tošanovicích, Fryčovicích, 
Horních Domaslavicích, Hor-
ních Tošanovicích, Hukvaldech, 
Kaňovicích, Kozlovicích, Krásné, 
Krmelíně, Lhotce, Lučině, Moráv-
ce, Nižních Lhotách, Nošovicích, 
Palkovicích, Paskově, Pazderné, 
Pražmě, Raškovicich, Řepištích, 
Sedlištích, Soběšovicích, Starém 
Městě, Staříči, Sviadnově, Třano-
vicích, Vojkovicích, Vyšních Lho-
tách, Žabni, Žermanicích.

Jaké jsou podmínky a postup 
pro řešení životní situace:

Osoba trvale používá ortope-
dickou, kompenzační nebo jinou 
pomůcku (např. vozík pro invali-
dy, ortopedickou protézu, korzet, 
francouzské hole, sluchadlo, 
kyslíkový koncentrátor, epitetu, 
stomické pomůcky). Nutno zahá-
jit správní řízení podáním písem-
né žádosti, doložit potvrzení od 
lékaře o trvalém používání kom-
penzačních pomůcek. Případně 
na vyzvání sociální referentky 
doložit doklady k prokázání vzni-
ku zvýšených nákladů.  

Příspěvek se poskytuje až do 
výše 200,- Kč měsíčně.  
Na kterém úřadu můžete tuto 
situaci řešit:

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

Jakým způsobem můžete 
zahájit řešení této životní 
situace:

Podání žádosti na tiskopise, 
který poskytne oddělení péče o 
seniory a zdravotně postižené.

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

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

Žadatele jsou rozděleni podle 
místa bydliště:

Kancelář č. 332 Bartozelová 
Jana

tel. 558 609 605
Kancalář č. 332 Veselá Dob-

romila
tel. 558 609 607
Kancelář č. 333 Laníková 

Jana
tel. 558 609 606
Kancelář č. 333 Slívová Ven-

dula
tel. 558 609 606
Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 13.00 – 15.00 hod.
Jaké jsou potřebné formu-

láře a kde je získáte:
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Žádost o poskytnutí dávky 
sociální péče.

Tiskopis a potvrzení pro lékaře.
Formuláře je možno vyzved-

nout na odboru sociální péče, 
oddělení péče o seniory a zdra-
votně postižené.

Jaké jsou lhůty pro vyří-
zení:

Správní řízení je zahájeno 
dnem podání žádosti a ukonče-
no je vydáním rozhodnutí. 

Správní orgán je povinen roz-
hodnout ve věci do 30 dnů ode 
dne zahájení řízení, pokud v pří-
slušném zákoně není stanoveno 
jinak.

Jaké další činnosti jsou po 
vás jako žadatele požadovány:

Umožnění sociálního šetření 
v místě bydliště.

Do 8 dnů oznámit změny 
týkající se poskytování a výše 
příspěvku.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

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

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

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

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

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

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

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

Občan je dle § 106 záko-
na č. 100/1988 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů povinen 
ohlásit ve lhůtě 8 dnů každou 
změnu skutečností rozhodných 
pro trvání nároku na dávku, 
výplatu nebo její poskytová-
ní. V případě, že byla dávka 
vyplácena neprávem nebo v 
nesprávné výši v důsledku 
nesplnění oznamovací povin-
nosti žadatele, je tento povinen 
neoprávněnou dávku nebo její 
část vrátit.

Nejčastější dotazy veřej-
nosti na toto téma:

Je dávka poskytována i obča-
nům používajícím k chůzi běžné 
hole (špacírky)?

Odpověď: Na uvedené hole 
se příspěvek neposkytuje, jeli-
kož pří jejich používání nedo-
chází ke zvýšenému opotřebo-
vání ošacení, tudíž nevznikají 
zvýšené náklady.

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

Odbor sociální péče pomáhá občanům, kteří to potřebují
lení péče o seniory a postižené 
občany.

Další informace najdete na 
webových stránkách: www.fry-
dekmistek.cz, www.mpsv.cz.

PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ A 
ZMĚNU PŘIPOJENÍ TELEFO-
NICKÉ STANICE

Sociálně potřebným těžce 
zdravotně postiženým občanům, 
kterým byly poskytnuty mimo-
řádné výhody III. stupně, nebo 
občanům, kteří jsou poživateli 
zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost, může být poskytnut pří-
spěvek do výše 1 000,- Kč. 
Příspěvek může být poskytnut 
na zřízení telefonní účastnické 
stanice se samostatným nebo 
podvojným připojením.

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

O příspěvek může požádat 
sociálně potřebný těžce zdra-
votně postižený občan vlastnící 
průkaz ZTP/P nebo občan, který 
je poživatel zvýšení důchodu 
pro bezmocnost. Žadatel musí 
být starší 16 let a musí splňovat 
podmínku místní příslušnosti. O 
dávku může požádat i zákonný 
zástupce, soudně ustanovený 
opatrovník, případně osoba 
pověřená na základě plné moci. 
Občan musí mít trvalý pobyt ve 
Frýdku-Místku nebo v některé 
další obci v daném správním 
obvodu Městského úřadu Frý-
dek-Místek.

Na kterém úřadu můžete 
tuto situaci řešit:

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

Jakým způsobem můžete 
zahájit řešení této životní 
situace:

Podáním žádosti na oddělení 
sociální péče o seniory a zdra-
votně postižené.

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

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

Žadatelé jsou rozděleni podle 
místa bydliště:

Kancelář č. 332 Bartozelová 
Jana

tel. 558 609 605
Kancelář č. 332 Veselá Dob-

romila
tel. 558 609 607 
Kancelář č. 333 Laníková 

Jana
tel. 558 609 606
Kancelář č. 333 Slívová Ven-

dula
tel. 558 609 606
Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 13.00 – 15.00 hod.    
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou:
- občanský průkaz, případně 

jiný doklad totožnosti 

- doklad o zřízení telefonní 
účastnické stanice z Českého 
Telecomu a. s. nebo jiného 
provozovatele pevných telefon-
ních linek, doklad o přeměně 
účastnické stanice se skupino-
vým připojením na stanici se 
samostatným nebo podvojným 
připojením

- u žadatelů sociálně potřeb-
ných je dále nutno doložit veške-
ré příjmy za posledního půl roku

-  měsíční náklady na bydlení
- doklad případném dietním 

stravování
- průkaz ZTP/P. 
U žadatelů, kteří jsou poživa-

teli zvýšení důchodů pro bez-
mocnost, je nutno doložit roz-
hodnutí o přiznání bezmocnosti.

Jaké jsou potřebné formu-
láře a kde je získáte:

U občanů sociálně potřebných 
čestné prohlášení o majetku.

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

Bez poplatku.
Jaké jsou lhůty pro vyří-

zení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukonče-
no je vydáním rozhodnutí. 

Správní orgán je povinen roz-
hodnout ve věci do 30 dnů ode 
dne zahájení řízení, pokud v pří-
slušném zákoně není stanoveno 
jinak.

Jaké další činnosti jsou po 
vás jako žadatele požadovány:

Umožnění sociálního šetření 
v místě bydliště.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

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

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

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

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

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

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

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

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

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

V případě uvedení neprav-
divých skutečností možnost 
vyčíslení přeplatku na dávce a 
případně zahájení  přestupkové-

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

lení péče o seniory a zdravotně 
postižené.

Další informace najdete na 
webových stránkách: www.fry-
dekmistek.cz, www.mpsv.cz

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 
TELEFONNÍ ÚČASTNICKÉ 
STANICE

Sociálně potřebný těžce 
zdravotně postižený občan nebo 
občan starší 70 let, žijící osamě-
le, si může požádat o poskytnutí 
příspěvku na provoz telefonní 
účastnické stanice.

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

Žadatel musí být starší 16 let 
a musí splňovat podmínku místní 
příslušnosti.

O dávku může požádat i 
zákonný zástupce, soudně 
ustanovený opatrovník, nebo 
pověřená osoba na základě 
plné moci. Občan musí mít trva-
lý pobyt ve Frýdku-Místku nebo 
v některé další obci v daném 
správním obvodu Městského 
úřadu Frýdek-Místek.

Jaké jsou podmínky a postup 
pro řešení životní situace:

Podmínkou je podání žádos-
ti na oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené. Podmín-
kou je, že občan žije osaměle. 

Na kterém úřadu můžete 
tuto situaci řešit:

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

Jakým způsobem můžete 
zahájit řešení této životní 
situace:

Podání žádosti na tiskopise, 
který poskytne oddělení péče o 
seniory a zdravotně postižené. 

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

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

Žadatele jsou rozděleni podle 
místa bydliště:

Kancelář č. 332 Bartozelová 
Jana 

tel. 558 609 605
Kancelář č. 332 Veselá Dob-

romila
tel. 558 609 607
Kancelář č. 333 Laníková 

Jana
tel. 558 609 606
Kancelář č. 333 Slívová Ven-

dula
tel. 558 609 606
Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 13.00 – 15.00 hod
Jaké doklady jsou zapotřebí:
- občanský průkaz, případně 

jiný doklad totožnosti
- sociálně potřební občané 

doloží všechny příjmy za posled-
ního půl roku, vyplní čestné 

prohlášení o majetku, doklad o 
zdravotním stavu (dietní strava, 
průkaz ZTP), měsíční náklady 
na bydlení, poslední vyúčtová-
ní od Českého Telecomu a. s., 
případně dalšího provozovatele 
pevných telefonních linek 

- osoby starší 70 let doloží 
poslední výměr důchodu, 
poslední vyúčtování od Českého 
Telecomu a. s., případně další-
ho provozovatele pevných tele-
fonních linek, čestné prohlášení 
žadatele o tom, že žije osaměle. 

Jaké jsou potřebné formu-
láře a kde je získáte:

Žádost o poskytnutí dávky 
sociální péče, případně Čest-
né prohlášení o majetku nebo 
Čestné prohlášení o osamělosti. 
Formuláře je možno vyzvednout 
na odboru sociální péče – oddě-
lení péče o seniory a zdravotně 
postižené.  

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukonče-
no je vydáním rozhodnutí. 

Správní orgán je povinen roz-
hodnout ve věci do 30 dnů ode 
dne zahájení řízení, pokud v pří-
slušném zákoně není stanoveno 
jinak.

Jaké další činnosti jsou po 
vás jako žadatele požadovány:

Umožnění sociálního šetření 
v místě bydliště. Do osmi dnů 
oznámit všechny změny týkající 
se poskytování a výše příspěv-
ku.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

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

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

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

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

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

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

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí městské-
ho úřadu lze podat písemné 
odvolání ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě, odbor soci-
álních věcí a zdravotnictví, 15 
dnů ode dne jeho doručení 
prostřednictvím zdejšího úřa-
du.

Nejčastější dotaz veřejnos-
ti na toto téma:

Jaká je výše poskytovaného 
příspěvku?

Obvykle při příjmu: do 6 000,- 
Kč měsíčně 175,- Kč měsíčně, 
nad 6 000,- Kč měsíčně 135,- Kč 
měsíčně. 
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Fotbal Frýdek-Místek pořádá nábor

TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ: Starostka Eva Richtrová 
zahajovala přehlídku talentů, která se konala pod záštitou měs-
ta. Výsledky zveřejníme v příštím čísle.      Foto: Petr Pavelka

FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI: Jarní premiéru na Stovkách (F-M 
– Horka 4:0) zpestřila o poločase přípravka. Šikovní malí fotbalis-
té ročníku 1998 a 1999, kteří by se chtěli přidat, mohou přijít na 
nábor, který se uskuteční 4. května v 15 hodin na Stovkách. 

Foto: Petr Pavelka

Na 1. května za atletikou
V pondělí 1. května se na 

stadionu ve Frýdku-Místku 
uskuteční 32. ročník tradič-
ního mítinku Májové závody. 
V posledních letech je určen 
hlavně mládežnickým katego-
riím s účastí několika stovek 
mladých závodníků.

„Samozřejmě jsou však zařa-
zeny i závody dospělých a účast-
ní se jich řada špičkových atletů z 
oddílů celé Moravy. Hlavním tahá-
kem bude opět Memoriál Jana 

Řeháka v běhu mužů na 1500 
metrů a Memoriál Dominika Figa-
ra v hodu kladivem. Pro muže je 
dále připraven běh na 100 a 200 
m a vrh koulí, ženy uvidíme v 
bězích na 100, 200 a 800 metrů, 
v disku a kladivu,“ ujistila Klára 
Maštalířová. Pro mládež jsou pod-
le věkových kategorií, od nejmen-
ších předškoláků až po dorost, 
připraveny běhy na 60, 150, 300, 
500 a 800 m, v hodu míčkem, v 
hodu oštěpem, ve skoku vysokém 

a v dálce. Je se tedy určitě na co 
těšit. „Tyto závody však nejsou 
určeny jen atletům specialistům. 
Vyzkoušet si disciplíny královny 
sportu může přijít každý,“ podotýká 
Klára Maštalířová.

Pořadatelé z atletického oddí-
lu TJ Slezan Frýdek-Místek zvou 
samozřejmě také diváky. Začá-
tek  je stanoven na 10 hodin, 
ukončení je těsně před 14. hodi-
nou. Další informace www.sle-
zanfm.naproti.cz                  (pp)

Do finále se sokolky nedostaly
Volejbalistky Sokola Frý-

dek-Místek nezopakují loňský 
historický úspěch, kdy získaly 
stříbrnou extraligovou medai-
li. Loni právě semifinálové 
soupeřky z Brna připravily 
překvapivě o finále, letos se 
situace obrátila.

Brno, pyšnící se tituly z let 
2002-2004, vyhrálo 3:1 na zápa-

sy, ale vyrovnanost souboje lépe 
dokumentuje skutečnost, že tři 
ze čtyř duelů se rozhodovaly až 
v tie-breaku. Frýdek-Místek si 
sice přivezl k domácím zápasům 
nadějný stav 1:1, před vlastními 
diváky však Brno nepokořil. V 
prvním zápase doma prohrál 
3:1, ale hlavně druhé utkání 
může sokolky mrzet ještě teď. 

Dokázaly se totiž po první pro-
hrané sadě zvednout a vést 2:1 
na sety, čtvrté dějství ovšem 
prohrály v koncovce 26:24 a v 
tie-breaku podlehly 15:12.

O alespoň bronzovou medaili 
budou sokolky bojovat s obháj-
cem titulu Olympem Praha. Po 
pražském střetnutí budou hrát 
doma 26. dubna od 17 hodin. (pp)

Výsledky BierHaus Cupu
Ve squashové dlouhodobé 

soutěži týmů pojmenované 
BierHaus Cup, kterou pořádá 
frýdecký Squashstorm, zvítězilo 
družstvo Policie před Lesostav-
bami a Interiem.

Nejlepší jednotlivci:
1. Rabinský
2. Vlček
3. Peřina
4. Baláš
5. Majer
6. Nosálek
Ženy:
1. Krmášková
2. Vavřičková
3. Michnová        (pp)

Oddíl JOOMUK obhájil loňské prvenství
V sobotu 1. dubna 2006 

bylo město Frýdek-Místek 
zaslíbeno taekwondu. V 
tělocvičně 6. ZŠ v Místku 
přijalo pozvání 130 mladých 
závodníků z Čech, Moravy, 
Slovenska i Maďarska, aby 
se zde zúčastnili otevřené-
ho 2. šampionátu mládeže o 
pohár města Frýdek-Místek v 
Taekwon-Do ITF. 

Tento celý šampionát za 
finanční pomoci města Frýdek-
-Místek opět skvěle zorgani-
zovala škola Taekwon-Do ITF 
Joomuk Frýdek-Místek pod 
vedením svého vedoucího Joze-
fa Juháse (III. Dan), který v dub-
nu oslaví své šedesátiny. Tímto 
mu upřímně blahopřejeme a 
přejeme pevné nervy a zdraví do 
další obětavé práce při výchově 
mladých taekwondistů. 

Připraveny byly dvě disciplíny 
Taekwon-Do ITF, a to v technic-
kých sestavách a ve sportovním 
boji. Soutěže se mohli zúčastnit 
všichni závodníci do 18 let věku. 
Soutěžilo se po celý den hned 
na třech zápasištích, a protože 
se zde také sešla velice kvalitní 
a početná skupina rozhodčích, 
měla celá soutěž velice hladký 
průběh. Nejprve se na zápasiš-
tích představili žáci a žákyně v 
disciplíně technické sestavy, kde 
byla také největší konkurence a 

cesta ke zlaté medaili tak byla 
opravdu velice těžká. Násled-
ně se již také rozběhla soutěž 
juniorů, kde nechyběli ani repre-
zentanti. Vyhlašování výsledků 
probíhalo vždy neprodleně po 
ukončení každé kategorie, takže 
se úspěšní závodníci mohli hned 
těšit z pěkné medaile i hezkého 
diplomu. Po skončení disciplíny 
technické sestavy se všichni 
začali připravovat na divácky 
atraktivní sportovní boj. I zde 
naši nejmenší podávali divácky 
velice pěkné výkony. V odpo-
ledních hodinách, po skončení 
celého šampionátu, zbývalo ješ-
tě vyhlásit nejúspěšnější závod-
níky a také školy. Mezi žáky se 
stal celkově nejúspěšnější Ond-
řej Mokrosch (2-0-0) z domácí 
školy Taekwon-Do ITF Joomuk 
Frýdek-Místek, který nastoupil 
taky v kategorii juniorů, kde 
opět vybojoval dvě zlaté medai-
le. V souboji škol se celkovým 
vítězem stala pořádající škola 
Taekwon-Do ITF JOOMUK Frý-
dek-Místek (9-6-12) před školou 
Taekwon-Do ITF Karviná (7-7-
6) a školou Taekwon-Do ITF IL 
DONG Ostrava (6-4-7).

Celý šampionát byl velice 
dobře a profesionálně zorga-
nizován a my všichni se již teď 
těšíme na jeho třetí pokračování 
v dubnu 2007.    Michael Žitník

Nábor dětí
Bruslařský klub pořádá nábor 

dětí ve věku 4-6 let, které absol-
vují jarní přípravu před zimní 
sezónou. Sraz pro nové zájem-
ce je ve středu 19. nebo 26. 
dubna v 16:20 hod před vcho-
dem do tělocvičny ZŠ na ulici 
Komenského v Místku. Vezměte 
dětem cvičební oděv a obutí do 
tělocvičny, od 16:30 do 17:30 
proběhne tréninková hodina. 
Těšíme se na setkání!

Bruslařský klub F-M

Vítězné žákyně Sokola Frýdek-Místek
Jednoznačné vítězství v 

kvalifikaci na přebor České 
republiky, které pořádal frý-
decko-místecký volejbalový 
klub, posunulo žákyně Sokola 
do vrcholového turnaje sezó-
ny, v němž mohou opět usilo-
vat o korunu nejlepšího celku 
ve své věkové kategorii.

Osm týmů, které nastoupily 
do kvalifikace na republikový 
přebor, tvořily první dva celky 
krajských soutěží a čtyři nejlepší 
týmy z Českého poháru. Celkem 
ve čtyřech kvalifikačních skupi-

nách v Přerově, Brně, Zbečníku a 
Frýdku-Místku bojovalo o postup 
dvaatřicet výběrů, které se utkaly 
o šestnáct postupových míst.

Svěřenkyně trenérské dvojice 
Dana Górecká, Marcela Boráková 
prošly turnajem ve velkém stylu. Bez  
ztráty jediného setu postoupily z prv-
ního místa na mistrovství republiky 
a mohou tak obhajovat loňský titul. 
Celý program kvalifikace byl rozdě-
len do tří dnů, v pátek sehrály žačky 
Sokola Frýdek-Místek dvě utkání, v 
sobotu tři a v neděli opět dva zápa-
sy. Všechny své soupeře sokolky 
porazily hladce, bez ztráty jediného 
setu. Utkání s Trutnovem, který 
nakonec vybojoval druhé místo v 
konečném pořadí, skončilo dokonce 
souhrnným skóre 50:23. A svým tra-
dičním soupeřkám z Olympu Praha 
Frýdecko-Místecké povolily pouhých 
7 bodů ve druhém setu.

„Děvčata hrála pestrý útočný 
volejbal založený na dobré obra-
ně na síti a přesné přihrávce,“ 
hodnotila úspěch v kvalifikačním 
turnaji trenérka Dana Górecká. 
„Zvlášť musím děvčata pochvá-

lit za bojovnost. Pokud jim tato 
vlastnost nebude chybět, mají 
velké šance titul obhájit.“

Šance žákyň Sokola Frýdek-
-Místek obhájit titul na mistrov-
ství republiky zvyšuje i fakt, že 
na kvalifikaci nestartovaly čtyři 
hráčky základní sestavy, loňské 
mistryně. Tato děvčata o víkendu 
bojovala v Plzni se svým trené-
rem Radkem Podolou a Pavlou 
Pavelkovou o udržení extraligové 
příslušnosti družstva juniorek.

,,Obhajoba titulu nebude jed-
noduchá, ale až budeme kom-
pletní a hráčky dokážou zúročit 
loňské zkušenosti z mistrovství, 
věřím, že šance je veliká,“ uza-
vřela trenérka.

Konečné výsledky kvalifi-
kace: 1. TJ Sokol Frýdek-Mís-
tek, 2. Lokomotiva Trutnov, 3. 
Olymp Praha, 4. Uherské Hra-
diště, 5. Světlá nad Sázavou, 
6. Baník Příbram, 7. Svitavy, 8. 
Dansport Praha.

Mistrovství republiky se bude 
konat v Benešově u Prahy kon-
cem dubna.

Zleva klečící Adéla Jelínková, Tereza Černochová, Iva Ryzáková, 
Petra Bartošová, Lucie Janiczková, trenérka Marcela Boráková.

Zleva stojící trenérka Danuše Górecká, Veronika Závodná, Simo-
na Platošová, Johana Nalevanková, Helena Kojdová, Klára Bartošo-
vá, Eliška Tomuňáková, Ivana Janiczková.
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Pionýrů 764, Frýdek-Místek,
tel.: 558 435 067, 558 647 694

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

STANICE MLADÝCH TURISTŮ

21. dubna 2006
Den Země – sady B. Smetany Místek
28. dubna 2006
Slet čarodějnic – Hatě
od 17 hodin v Ekologickém středisku Hatě
Velký rej čarodějnic a hejkalů – sou-

těže, hry, čarodějnický oheň.
informace A. Kubaláková
29. dubna 2006
Sraz školních družin Hatě
od 9,30 do 12 hodin, soutěže pro děti ŠD
Informace P. Kozáková
Upozorňujeme, že od 3. dubna začíná 

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

Připravujeme pestrou nabídku letních 
táborů.

2. 7. - 15. 7.
Višňovka Vyšní Lhoty 
HV Alena Vajdová
1. 7. - 10. 7.
Vigantice u Rožnova p.R.
HV Alena Kubaláková
1. 7. - 10. 7.
Chorvatsko Živogošče 
HV Renáta Bortlíčková
14. 7. - 28. 7.
Lukavec
HV Václav Wojnar
17. 7. - 26. 7.
Višňovka Vyšní Lhoty
HV Pavla Kozáková
20. 7. - 1. 8.
Vigantice
HV Hana Valášková
14. 8. - 25. 8.
Vigantice
HV Renáta Bortlíčková
28. 7. - 6. 8.
Blatiny – Českomoravská vysočina
HV Martin Gavlas
26. 8. - 31. 8.
Vigantice – rodiče s dětmi!
HV Renáta Bortlíčková
31. 8. - 11. 9.
Řecko Nei-Pori
HV J. Kriglerová
Bližší informace o  připravovaných 

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

18. 4. v 10.00 hod. - Zdravá výživa 
pro děti

Přednáška paní Ondryášové
20. 4. v 11.00 hod. - Prevence one-

mocnění z potravin 
Vzdělávací seminář pro maminky na 

MD. Diskuse na téma: Zdravá výživa
28. 4. - Ubrousková technika
Přineste si ubrousky a květináč na 

ozdobení. Ostatní v KM Broučci.
Každé pondělí maňásková pohádka, 

středa cvičení pro děti, čtvrtek zpívánky a 
pátek orientální tance.

Vždy v úterý kurzy angličtiny pro 
maminky v 9.15 hod. začátečníci, v 10.30 
hod. mírně pokročilý.

Každou středu probíhá cvičení pro 
těhotné pod vedením lektorky. Informace 
v KM Broučci.

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

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

Středoškolští dobrovolníci rozdávají radost
Středoškolský dobrovolnický klub 

při Sdružení Klubko a Dobrovolnickém 
centru ADRA ve Frýdku-Místku má za 
sebou další rok plný nejrozmanitěj-
ších akcí, kdy jsme se snažili rozdávat 
radost v nejrůznějších pomáhajících 
organizacích ve Frýdku-Místku a oko-
lí. A jaký byl pro nás rok 2005?

Zahájili jsme ho návštěvou nízkopra-
hového centra Ú-kryt, kde jsme se sezná-
mili s činností netradičního klubu pro děti 
a ve kterém začali pomáhat i naši dob-
rovolníci. Povedenou akcí se stala břez-
nová Velikonoční návštěva Uprchlického 
tábora ve Vyšních Lhotách, kde jsme se 
snažili dětem různých národností přiblížit 
naše „české“ jaro a tradiční zvyky, jako 
je například malování vajíček. Tímto pro 
nás loňské Velikonoce ještě neskon-
čily, protože jsme chtěli udělat radost i 
„našim“ dědečkům a babičkám v Domo-
vě důchodců v Místku a při akci nazvané 
„Setkání generací“ jsme jako pseudonovi-
náři zaznamenávali příběhy jejich genera-
ce z dob, kdy jim bylo „-náct“ stejně jako 
nám. Další z akcí byla návštěva Ústavu 
sociální péče pro mentálně postižené 
v Ostravici. Společně s klienty jsme si 
zazpívali a zahráli řadu her v nádherné 
přátelské atmosféře.

A následoval další, tentokrát sportovní 
program v uprchlickém táboře. Byla to 
vlastně příprava na olympiádu azylových 
zařízení „Pod jedním sluncem“. Programu 
ve Vyšních Lhotách jsme se nejen účast-
nili, ale stali se i pořadateli některých 
soutěží, což při různorodosti národů v 
uprchlickém táboře bylo chvílemi opravdu 
náročné – připadali jsme si jak v pověst-
ném Babylonu. 

Na konci května přišla dlouho připra-
vovaná Bambiriáda, kterou pořádalo 
město Frýdek-Místek. My jsme tam také 
pomáhali a užívali si sluníčka při pořádání 
soutěží pro děti. 

Protože se náš klub o velkých prázd-
ninách nijak plánovitě nescházel, ještě 
před prázdninami jsme si užili jednoho 
příjemného odpoledne jen pro sebe. Opé-
kali jsme párky, hráli volejbal, nohejbal, 
debatovali a trochu i zpívali. 

Na první schůzku po prázdninách 
přišli i čerství nováčci našeho klubu při-
lákaní náborem, který jsme uskutečnili 
na několika středních školách. Naší prv-
ní poprázdninovou akcí byla již tradiční 
návštěva uprchlického tábora ve Vyšních 
Lhotách. Měli jsme připraveny hry pro 
malé i nejmenší děti.  

Netradiční herní olympiádou inspiro-

vanou soutěžemi z dětského dne jsme 
rozveselili klienty v novém zařízení 
NÁŠ SVĚT – centra pro lidi s mentál-
ním postižením v Pržně, kteří se po celé 
odpoledne pyšnili našimi čokoládovými 
medailemi a moc pěkně si s námi na 
závěr zatancovali.

Na konci listopadu jsme opět navštívili 
naše milé dědečky a babičky v domově 
důchodců. Zdobili jsme s nimi vánoční 
perníčky, které se nám společnými silami 
moc povedly.

V prosinci vedoucí klubu připravili pro-
žitkově-vzdělávací víkendovou akci „Ve 
světle svíčky“. Jedním bodem z bohatého 
programu bylo i secvičení pohádky, kte-
rou jsme měli další den zahrát dětem v 
uprchlickém táboře. Těsně před víkendem 
jsme se dozvěděli, že v táboře nejsou 
v té době žádné děti, ale že se na naše 
vystoupení již těší noví dospělí obyvate-
lé tábora. Nakonec se na naši pohádku 
O perníkové chaloupce přišlo podívat na 
100 dospělých Indů. Podle reakcí publika 
se pohádka líbila a všichni se zapojili i do 
soutěží, které jsme měli původně připra-
vené pro děti.

Závěrečnou akcí roku byla organizač-
ní pomoc při realizaci Ceny Křesadlo ve 
Frýdku-Místku, která byla zaměřena na 
ocenění dobrovolníků v nejrůznějších 
organizacích ve městě. Za svou dobrovol-
nickou práci v ostatních organizacích byli 
nominováni i někteří členové našeho klubu 
a nakonec jednu z prestižních cen Křesa-
dlo získala i členka klubu Pavla Jílková. 

Zaujala vás naše činnost? I vy se k 
nám můžete  přidat. Mladí dobrovolníci 
se schází v Adře co 14 dnů, kde společ-
ně připravují program a své další akce. 
Informace o středoškolském dobrovolnic-
kém klubu naleznete i na www stránkách 
www.klubkofm.cz a www.dcfm.cz.

Michaela Zimová a Martin Sysala

Jarní seminář školy
jógy KARAKAL

Již tradiční jarní seminář jógo-
vých filozofií a technik se uskuteční 
ve dnech 30. dubna až 6. května 
2006 v Penzionu u přehrady na 
Morávce. Seminář bude zamě-
řen na filozofii jógy a její duchovní 
odkaz, na harmonizaci psychické 
oblasti účastníků, na ozdravné tech-
niky obecně a na hathajógová cvi-
čení zvlášť pro začátečníky, středně 
pokročilé i pokročilé. Výuka je dopl-
něna skripty. Přednášky a cvičení 
povedou zkušení učitelé KARAKA-
LU Lenka Kovalová, Dana Mořkov-
ská, Zdeněk Šebesta a Petr Čagan. 
Zájemci najdou více informací na 
www.joga-karakal.cz  nebo  na tel.
558 633 340, 607 720 251.

Taneční škola Palas
Reprezentanti Taneční školy Palas 

bojovali v březnu na mistrovství 
republiky o nejlepší finálová umístě-
ní. 3. března proběhlo mistrovství ČR 
v hip hopu v Prostějově. Nejlépe se 
umístil v dětské kategorii Jaroslav Šo-
dek na 4. místě ve finále a jen o jedno 
místo mu utekla přímá nominace na 
mistrovství Evropy.

V sobotu 11. března proběhlo mistrov-
ství ČR street batttle ve Slavkově u Brna. 
V hlavní kategorii se probojovali do semi-
finále David Mužný a Zdeněk Janečka, v 
juniorské kategorii se do semifinále probo-
jovala Tereza Pundová a v dětské katego-
rii z 50 soutěžících z celé ČR postoupil až 
do finálových battlů Jaroslav Šodek.

Poslední mistrovství republiky tentokrát 
v dance battle proběhlo 12. března také 
ve Slavkově u Brna. V hlavní kategorii 
postoupil do semifinále David Král, v junio-
rech skvěle bodovala Tereza Pundová a 

Lenka Škapová se dostala do nejužšího 
finále a stala se vicemistryní republiky. 
V dětské kategorii postoupila do finále 
také Veronika Čížová. Děkujeme všem 
reprezentantům za skvělé výsledky a 
těšíme se na další soutěž, která proběhne
6. května v Národním domě ve Frýdku-
Místku, tentokrát ve stylu show dance. 
Určitě se přijďte všichni podívat a podpořit 
naši reprezentaci.

Taneční škola Palas plánuje také 
dovolenou s tancem u  moře. Zve všech-
ny příznivce tance na skvělou dovolenou 
s výukou latinskoamerických tanců sal-
sy, merengue apod. a také disco a hip 
hopu do nádherného komplexu Solaris u 
Šibeniku. Ubytování v chatkách, výborný 
taneční program i s karnevalem na závěr 
a samozřejmě relaxace u moře pod chor-
vatským sluncem. Přihlášky a informace 
na tel: 604 503 817 (Josef Macura) a 
www.tspalas.com.

Frýdecko-místečtí včelaři
si připomenou své výročí

V letošním roce si frýdecko-
-místečtí včelaři připomenou 100 let 
založení včelařského spolku na Frý-
decko-Místecku. Při této příležitosti 
ZO ČSV Frýdek-Místek přichystala pro 
veřejnost zajímavé akce.

Již od začátku roku probíhají v Domě 
včelařů Fojtství v Chlebovicích včelařské 
přednášky pro včelaře i širokou veřejnost, 
které není stav životního prostředí lhoste-
jný. Do konce roku ještě proběhnou 
přednášky v termínech 30. 4., 24. 9., 29. 
10., 26. 11. a 10.12. vždy od 14 hodin.

Pod patronátem včelařského kroužku 
se uskuteční  2.-3. 7. již III. ročník akce 

pro děti Hurá, prázdniny! 
Každoročním završením včelařského 

roku je Včelařský den, který se bude 
konat v Domě včelařů v Chlebovicích v 
neděli 27. srpna.  

Kromě těchto akcí organizují včelaři 
přednášky na školách a pro zájezdy v 
Domě včelařů. Těmito aktivitami chtějí 
zdůraznit opomíjený význam včel pro 
životní prostředí a tím vlastně pro nás 
pro všechny.

Informace o akcích i o činnosti lze najít na 
webových stránkách www.vcelaricifm.wz.cz

Jaroslav Kopeček,
předseda ZO ČSV F-M

UPOZORNĚNÍ
ZO ČSV Frýdek-Místek oznamu-

je, že včelařské muzeum v Domě 
včelařů v Chlebovicích bude z tech-
nických důvodů od 28. 4. do 10. 5. 
uzavřeno.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

a 7,81 m2  (II.NP)

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

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

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

Frýdek, parkoviště u Kauflan-
du: 18. 4. - 20. 4.

Frýdek, parkoviště naproti 
zastávky Na Veselé: 25. 4. - 27. 4.

V případě špatné dostupnosti 
místa z důvodu zaparkovaných 
aut apod., mobilní sběrna na 
stanovišti umístěna nebude a 

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

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

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

Město Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompetenci nakládání s 
komunální odpadem, připravil ve spolupráci s Frý-
deckou skládkou, a. s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýdku-Místku, harmono-
gram svozu objemného odpadu v roce 2006, tzv. 
jarní úklid, a to formou přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. V letošním roce na jaře budou velko-
objemové kontejnery přistaveny na 50 svozových 
místech, jak je uvedeno v harmonogramu.
Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 10. hod., a vyvezeny budou 
následující den opět dopoledne, nejpozději do 
10. hod. 
Na každém stanovišti bude kontejner umístěn v 
měsíci dubnu dvakrát (dle rozpisu v harmonogra-
mu). Upozorňujeme, že odpad smí být odklá-
dán pouze do kontejnerů. Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude považováno za 
odkládání odpadu mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších před-
pisů, s možností udělení pokuty až do výše 
50 000,- Kč. 
V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-
-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří 
se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontejner. 
Pro informace se můžete obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, tel. 558 609 489 nebo pří-
mo na Frýdeckou skládku, a. s., tel. 558 623 546.

HARMONOGRAM SVOZU
18.4.
Frýdek, ul. K Lesu - naproti kříže
Frýdek, ul. Vršavec - u lesa
Frýdek, ul. Mánesova-Žižkova - u pivnice
Místek, ul. Pavlíkova - u sběrných nádob na sepa-
rovaný odpad
Místek, ul. Myslbekova - u rozvodny
Místek, ul. Stará Riviéra - U Žida
19.4.
Frýdek, ul. Slezská - na parkovišti

Frýdek, ul. Černá cesta - u obchodu
Frýdek, ul. Křižíkova - autobusové stanoviště VP
Frýdek, ul. Olbrachtova - u břízy, naproti č. p. 107 
(k. ú. Lískovec)
Frýdek, ul. J Hakena - u večerky Maják
Frýdek, ul. Tolstého - u telefonní budky
20.4.
Frýdek, ul. I. P. Pavlova - vedle č. p. 284
Frýdek, ul. Nad Mostárnou - u lávky
Frýdek, ul. J. Skupy - za kulturním domem
Frýdek, ul. Cihelní - u bývalé 10. ZŠ
Frýdek, ul. Klicperova - u popelnic
Frýdek, ul. Slunečná - naproti č. p. 290
24.4.
Místek, ul. Hálkova-Březinova - u výměníku
Místek, ul. ČSA - u č. p. 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská - poblíž č. p. 632
Frýdek, ul. Novodvorská - Čapkova
Místek, ul. Bezručova - u betonových zábran
Místek, ul. K Olešné - u č. p. 1332
25.4.
Místek, ul. J. Trnky - u restaurace Morava
Místek, ul. Dr. Vaculíka - na konci parkoviště za 8. ZŠ
Místek, ul. Frýdlantská - u věžáků
Lysůvky, u paní Konečné 
Zelinkovice, poblíž mateřské školy
Chlebovice, u transformátoru
26.4.
Místek, ul. Z. Štěpánka - za restaurantem
Frýdek, ul. M. Chasáka - u domu č. p. 3149
Frýdek, ul. Pekařská - naproti domu č. p. 3057
Místek, ul. Beethovenova - na parkovišti
Frýdek, Panské Nové Dvory - u hasičské zbrojnice
Místek, ul. Palkovická - u podchodu
27.4.
Lískovec, u hasičské zbrojnice
Skalice, u kulturního domu
Skalice - Kamenec, na rozcestí
Skalice, u kostela
Místek, ul. Polní - u hřiště
Místek, ul. Kolaříkova - naproti domu č. p. 1589
Místek, ul. Spořilov - za domem č. p. 1612
Místek, ul. Čelakovského - bývalá prodejna

Harmonogram svozu objemného odpadu ve 
městě a okrajových částech – jarní úklid

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
OD REKREAČNÍCH OBJEKTŮ

Od května do listopadu letošního roku bude ve městě Frýdku-Míst-
ku a v jeho místních částech realizován svoz komunálního odpadu 
od rekreačních objektů pomocí pytlů, popelnic nebo kontejnerů. 
Způsob svozu odpadu je stanoven na základě místních podmínek, 
tzn. možnosti dojezdu, hustotě rekreačních objektů a prostorových 
možnostech.

Harmonogram svozu odpadu v jednotlivých lokalitách je následující: 
Kontejnery budou přistaveny vždy v pátek a odvezeny následující 

pondělí. Svoz bude probíhat v intervalu co 14 dnů. Velkoobjemové 
kontejnery budou přistavovány a odváženy ze stanovených sběrných 
míst v těchto dnech:

Přistavení: 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 
8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11.

Stažení: 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 
11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11.

Jedná se o tyto lokality:
- kontejnery bikram: Zahrádkářská osada Hliník, Zahrádkářská 

osada Polní (Olešná), Zahrádkářská osada Nová Osada
- kontejnery 1 100 litrů (svoz bude prováděn dvakrát týdně dle 

schváleného harmonogramu pro svoz směsného komunálního odpa-
du): Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bruzovská), Zahrádkářská 
osada Valcíř I., II., III. a IV.

Pytle budou odváženy ze stanovených sběrných míst v těchto 
dnech:

Den svozu: 1.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 
4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10.

Odvezeny budou pouze zavázané plastové pytle s logem Frý-
decké skládky, a. s. Pytle obdržíte na Městském úřadě Frýdek-Mís-
tek, finančním odboru (sídlo ve Frýdku), ul. Radniční 1148, č. dveří 
108, 109 nebo na Městském úřadě Frýdek-Místek, odboru životního 
prostředí a zemědělství (sídlo v Místku), ul. Palackého 115, č. dveří 
423. Svozová místa budou předem označena cedulí s termíny odvo-
zu odpadu. Odložení jakéhokoliv jiného odpadu (mimo zavázaných 
plastových pytlů) bude považováno za odkládání odpadu mimo 
vyhrazené místo nebo za neoprávněné založení skládky!

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
FRÝDEK
Bruzovská pod zahrádkářskou osadou “U vodárny”
Horní za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny u křižovatky (poblíž č. p. 1823)
K Lesu za nemocnicí
Nové Dvory - Hlíny u lípy
Nové Dvory - Podhůří U Morávky I.
Nové Dvory - Podhůří U Morávky II.
Nové Dvory - Vršavec u č. p. 3261
Nové Dvory - Vršavec naproti č. p. 2759 a 2760
Panské Nové Dvory naproti č. p. 2460
Panské Nové Dvory vedle autobazaru
Pod Zámečkem Pod Řehánkem
MÍSTEK
17. listopadu u Hypernovy
Bahno - Příkopy nad cihelnou
Bahno - Příkopy u zahrádek poblíž kapličky
Bahno - Příkopy u slepičárny
Bahno - Příkopy naproti č. p. 1180 (za Slezanem)
Družstevní zahrádkářská osada “Družstevní”
K Olešné u brány zahr. osady mezi č. p 1324 a 1325
Kvapilova od ul. Luční směrem k Olešné
U Ostravice za domem č. p. 1480
(svozová místa v okrajových částech města zveřejníme v příštím čísle)
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Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

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

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

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

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

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (14.)
Ulice Jiřího Hakena, Pet-

ra Cingra a Riegrova jsou 
pojmenovány po lidech 
veřejně a politicky činných. 

Horník, později poslanec 
říšské rady a pak Prozatím-
ního národního shromáždění 
ČSR Petr Cingr (12. 5. 1850 
– 4. 11. 1920)  byl předním 
činitelem sociální demokracie. 
Od roku 1892 působil na Ost-
ravsku, kde vedl v letech 1894 
a 1900 velké hornické stávky. 

Otazník klademe za jménem 
Jiřího Hakena, protože Malá 
československá encyklopedie 
z roku 1985 uvádí jméno Josef 
Haken, nikoli Jiří. Učitel, poli-

tik Josef Haken (20. 5. 1880 
– 3. 5. 1949) jako představitel 
levice v sociálně demokratické 
straně se stal spoluzakladate-
lem KSČ v r. 1921 a  v letech 
1924-1927 také jejím před-
sedou. Ulici pojmenovanou 
po něm a po Petru Cingrovi 
najdeme na Nové Osadě.     

O Františku Ladislavu 
Riegrovi  (1818-1903) víme, 
že byl právníkem a též zetěm 
nejvýznamnějšího představite-
le českého národa v 19. století 
Františka Palackého (1798-
-1876). Po Palackém je též 
pojmenována ulice v Místku se 
sídlem Národního domu. Řeka 

O čem psali kronikáři před deseti lety
Jeden z kronikářských zápi-

sů roku 1996 připomenul histo-
rii archivnictví v našem okrese.

Na základě vládního nařízení 
po roce 1954 vzniká povinnost 
archivovat písemné materiály. 
Nejprve se tohoto úkolu ujal 
ve frýdeckém zámku pan Joža 
Vochala. Přijatý pracovník pan 
Bohdan Horák svážel z obcí 
materiály k archivování. Archiv 
se oddělil a přestěhoval do budo-
vy okresní knihovny. Při tomto 
stěhování však vznikly spory o 
některé materiály. Archiv nedo-
stal vše. Část materiálů zůstala 
v muzeu.

Pan Horák se stal prvním 
vedoucím archivu. Jeho praco-
vištěm byl suterén Okresního 
národního výboru ve Frýdku-
-Místku. Protože archivovaných 
písemností přibývalo, měl depo-
zitáře na dalších sedmi místech 
ve městě. Neustálá stěhování 

značně ztěžovala práci archivá-
řů. V roce 1972 je umístěn archiv 
v suterénních prostorách Kina 
Petra Bezruče. Přínosem jistě 
bylo uložení archiválií na jednom 
místě s dostačující kapacitou. 
Objevuje se však jiný problém 
související s vedením teplovod-
ního potrubí. Po dobu existen-
ce archivu v těchto prostorách 
ohrožuje voda a pára z prasklého 
potrubí archivované materiály. 
Největší havárie potrubí zasáhla 
archiv o březnovém víkendu v 
roce 1985. Pára doslova uvaři-
la ve třech depozitářích mnoho 
materiálů. Některé byly později 
napadeny plísní, neboť nebylo 
možné vysušit kožené vazby, a 
tak se písemnosti znehodnotily. 
Od té doby se snažili pracovní-
ci okresního archivu nalézt jiné 

vhodnější prostory.
Někteří navrhují využít k 

archivování rozvíjející se foto-
techniku a další technické 
vymoženosti. Ukázalo se, že 
technika může být nápomocná 
při archivování, ale nemůže jej 
nahradit. Dále se tedy hledaly 
prostory pro umístění archiválií. 
Doba po roce 1989 si vynuti-
la více než jindy zpřístupnění 
archivu a služeb v něm, neboť 
mnozí občané hledali podklady k 
vyřízení záležitostí majetkových, 
pracovněprávních a dalších, 
souvisejících např. s restitucemi, 
rehabilitacemi apod. A tak zájem 
veřejnosti pomohl konečnému 
stanovisku Okresního úřadu ve 
Frýdku-Místku – vystavět novou 
budovu pro potřeby okresního 
archivu.       Anna Nováková

Město v minulém století – II.
Těsně před koncem minu-

lého století vznikla zajímavá 
výstava současných i histo-
rických fotografií města Frý-
dek-Místek naším stoletím, 
z níž se nakonec stala stálá 
expozice v hlavní budově 
radnice. V tomto seriálu vám 
chceme přiblížit také některé 
střípky z historie, které u této 
příležitosti byly poskládány v 
zajímavou mozaiku.

Jako rok nejistot je popisován 
ve frýdecké městské kronice 
rok 1919. Lze se tam například 
dočíst: „Rok 1919 byl rokem 
národnostních sporů ve Frýdku, 
čímž trpěl hospodářský rozvoj 
města. Němci nemohli se smířiti 
s novým stavem věcí, který nastal 
po převratu, a v každém nařízení 
vládního komisaře Tesaře nebo 
v usnesení správní komise viděli 
křivdu, proti které se ohrazovali 
až u prezidenta republiky.“

Nouze o potraviny a otop 
nebyla o nic menší než za války. 
Před obchody se táhly fronty a 
skromné zásoby stačily pouze 
pro pár šťastlivců. Chyběla mou-
ka, cukr, sůl a petrolej. Oživit 
zásobování nebyla zatím schop-
na ani správní komise, ani vládní 
komisař František Tesař, bývalý 
okresní soudce z Bohumína.

Ve správní komisi se sešlo 
třicet zástupců obyvatel Frýdku. 
Dvacet bylo Čechů a deset tvoři-
li Němci. Ti samozřejmě protes-
tovali proti svému nepoměrné-
mu zastoupení a dožadovali se 
spravedlivějšího rozložení sil. Ke 
své první schůzi se správní komi-
se sešla 6. ledna 1919 a jednání 
řídil vládní komisař JUDr. Tesař. 
V průběhu večera komise odhla-
sovala češtinu za úřední jazyk 
ve městě a vydala nařízení, že 
vyhlášky budou vylepovány v 
české a německé verzi. Pak 
komisaři rozhodli o přejmenová-
ní náměstí arcivévody Albrechta 
na Masarykovo a ulici Františka 
Josefa na Wilsonovu třídu. Na 

závěr si zapěli Kde domov můj 
a první schůze skončila.

Frýdečtí Němci nebyli spo-
kojeni. Soudili, že je jim ukřiv-
ďováno na každém kroku, na 
úřadech, školách, v továrnách. 
Jejich nespokojenost tlumočili 
němečtí zástupci ve správní 
komisi a zabývala se jí zemská 
vláda v Opavě. V ulicích Frýdku 
pak bylo vidět české vyhláš-
ky stržené a nebo se na nich 
objevovalo připsáno Nieder mit 
den Tschechen. Mnoho diskusí 
proběhlo i o tom, v jakém jazyce 
mají být firemní štíty ve městě. 
Kompromisní názor, že by to 
mělo být věcí majitele firmy, se 
radikálnějším Čechům nelíbil a 
požadovali „české nápisy v čes-
kém Frýdku“. Takový požada-
vek například vznesli účastníci 
manifestace, která se konala 
29. srpna. Protestovalo se proti 
přetrvávajícímu německému rá-
zu města a ozvala se – patrně 
poprvé – myšlenka posílit čes-
ké etnikum vytvořením nového 
města, které by vzniklo spoje-
ním Frýdku s Místkem, Starým 
Městem a Sviadnovem. Autor 
návrhu měl dokonce připraven i 
název pro nové souměstí. Navr-
hoval jej pojmenovat Bezručov. 
(Zveřejněná fotografie visí na 
schodišti radnice a zachycuje 
město na počátku 20. století) 

Martin Červenka

ARCHIV: „Nová“ budova k uchování písemností pro příští generace. 
Foto: Petr Pavelka

RIEGROVA ULICE: Souběžná s řekou Ostravice.  
Foto: Petr Pavelka

ULICE PETRA CINGRA: Jedna z nejhezčích „na 
Berlíně“.             Foto: Petr Pavelka

Ostravice vede souběžně s 
částí Riegrovy ulice, kde sídlí 
ČEZ Distribuce, s. r. o., Praha, 
dříve SME, a. s. 

František Ladislav Rieger 
byl členem ústavodárného 
říšského sněmu v letech 1848-
-1849. V roce 1863 se roz-
štěpil český politický život na 

konzervativnější staročechy 
a radikálnější mladočechy. 
Rieger s Palackým patřil k 
táboru staročechů. Zastával 
federativní zásady uspořádá-
ní politických a občanských 
poměrů v Rakousku, pozdě-
ji se stal poslancem říšské 
rady a českého sněmu. Po 

neúspěšném pokusu o čes-
ko-německé vyrovnání v roce 
1890 a propadu staročechů v 
říšských volbách o rok později 
již politiku zásadně neovlivnil. 
Řídil však vydání první čes-
ké všeobecné encyklopedie 
Riegrův slovník naučný.

Anna Nováková
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Kulturní komise, KAM a TAM
Stalo se již pravidlem, že se 

kulturní komise Rady města 
Frýdku-Místku pravidelně zají-
má o činnost různých subjek-
tů, které vyvíjejí ve městě kul-
turně společenskou činnost. 
Jejich zástupce nejen přizývá 
do svých jednání, ale také je 
navštěvuje v jejich zařízeních. 
Takovýchto „výjezdních“ za-
sedání uskutečnila v tomto 
volebním období již třináct. V 
březnu tohoto roku byli členo-
vé komise hosty v hudebním 
klubu Stoun. Hostiteli byli 
zástupci občanského sdružení 
Klub angažovaných muzikantů 
(KAM) Kamil Rudolf a Jakub 
Štefek, pozván byl také Michal 
Smolán, který zde reprezento-
val občanské sdružení Talenti 
a muzikologové (TAM).

Členové komise se seznámili 
s historií klubu Stoun a jeho sou-
časnou činností. Klub funguje už 
jedenáctý rok a svou programo-
vou náplní a pravidelnou činností 
se řadí k nejlepším klubům toho-
to zaměření v republice. Výčet 
účinkujících skupin i jednotlivců 
za tu dobu je vskutku úctyhodný. 
Vedle již renomovaných skupin 
tu hrály snad všechny místní, i 
začínající kapely, vystoupily zde 
špičky taneční scény, konají se 
zde besedy na zajímavá témata, 
pořádají se výstavky regionál-
ních umělců a multimediální per-
formance. Proběhl zde i bene-
fiční Koncert pro Naději. Klub 
byl dříve podporován dotacemi 
města. Po změnách ve vedení 
a úpravě provozní doby se OS 
KAM opět ucházelo o dotaci na 
svou činnost a zastupitelstvo 
města rozhodlo pro tento rok o 
příspěvku ve výši 30 000,- Kč. 
Přestože se v poslední době 
ve městě vyskytují další kluby 
s hudebním programem, ucho-
vává si klub Stoun stále své 
původní zaměření na převážně 
živou hudbu a ročně ho navště-

vuje více než 20 000 mladých 
lidí převážně ve věku 14-26 let. 
Sympatické je také to, že orga-
nizátory jsou mladí lidé, což u 
dalších klubů ve městě zdaleka 
není pravidlem. 

Michal Smolán seznámil 
komisi s aktivitami občanské-
ho sdružení TAM. Jedná se o 
soutěž ve zpěvu dětí a mládeže 
Talent do 15 let a soutěž Stoun 
Talent do 21 let, při které toto 
sdružení s klubem spolupracuje. 
V letošním roce se koná již 12. 
ročník. Soutěž dětí probíhá na 
školách, hlavně tam, kde se na-
jdou učitelé, kteří se věnují práci 
s dětmi v této oblasti. V součas-
né době se jedná zejména o 8., 
9. a 11. ZŠ.  Finálové kolo pro-
bíhá vždy v posledním týdnu v 
září a je ukončeno finálovou pře-
hlídkou v Kině Petra Bezruče. 
Město Frýdek-Místek podporuje 
tuto akci 50 000,- Kč a ostatní 
náklady je třeba pokrýt spon-
zory. Děti zpívají písně různých 
žánrů, bohužel jen méně jich je 
určeno právě pro děti. Dříve byla 
ve městě ještě soutěž Loutnička, 
zaměřená na folklór, v současné 
době se už nekoná. Soutěž by 
potřebovala větší propagaci, 
zejména ve finální části, a také 
větší zájem o zpěv ve školách.  
Kategorie mládeže do 21 let je 
pořádána společně s OS KAM a 
má finále na přelomu listopadu a 
prosince v klubu Stoun.

Členové komise se zástupci 
obou sdružení diskutovali na 
téma, co jim chybí v kultuře ve 
městě. Po bohaté diskusi se 
shodli na tom, že by kultura 
měla být podporována stejně 
jako sport, který má sice ve 
školách, v rodinách i u veřej-
nosti větší zázemí, ale toto by se 
mělo vytvářet i v oblasti kultury, 
aby zejména děti a mládež měli 
možnost se kulturním aktivitám 
věnovat co nejvíce.

Eliška Brožová

Zdatné výtvarnice z penzionu
Podzim, Vánoce, stejně jako 

Velikonoce, dokážou senioři z 
Penzionu pro důchodce na 
Lískovecké ulici využít ke 
kulturnímu vyžití. Zdejší per-
sonál je v jejich aktivitě pod-
poruje a výsledkem je mnoho 
akcí i zajímavých výtvorů.

„Protože už vím, co zdejší 
senioři dovedou, jaké milé věci 
dokážou vytvořit, nenechala 
jsem si ujít ani jejich výstavku 
s velikonoční tématikou. I ten-
tokrát to byly výtvory originální, 
u kterých se nehledí na doko-
nalost provedení, zvlášť když 
víte, že jedné z výtvarnic již 
bylo devadesát let,“ uvedla tis-
ková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Kateřina Piechowicz. 
Na výstavu se přišel osobně 
podívat také místostarosta 
Ivan Vrba, který ocenil hlavně 
netradiční techniky a použitý 
materiál. „Není snadné starší 

lidi neustále motivovat, aby 
vyvíjeli činnost. Někteří z nich 
už s ostatními lidmi neradi 
komunikují. Pan ředitel je ale 
veselý a energický člověk a 
jeho optimismus je nepochyb-
ně nakažlivý,“ pochválil mís-
tostarosta Jaroslava Chlebka. 
Chválu pěly i seniorky. „Chtěla 
bych hlavně poděkovat panu 

řediteli a asistentkám, kteří 
přesně vědí, co nás baví a jak 
nás přimět, abychom nezahále-
li,“ řekla devadesátiletá Aloisie 
Žvaková. Mezi nejaktivnější 
seniorky z penzionu, které se 
věnují výtvarné činnosti, patří 
dále Jiřina Janečková, Ludmila 
Jalůvková, Ludmila Kupková a 
Vladimíra Mérová.        (pp)

Caffé & Dogs v Galerii Pod Svícnem
Dvě autorky – Eva Pospícha-

lová a Veronika Pobořilová – si 
oťukaly prostory ve frýdecké 
Galerii Pod Svícnem v rámci 
Salonu barva a nyní představují 
na společné výstavě nazvané 
„Caffé & Dogs“ dva oddělené a 
zároveň spojené soubory maleb, 
kaváren a psích příběhů. 

Součástí výstavy, jakýmsi 
předvojem, jsou kuriózní sochy 
„Dáma s květy“ z epoxidové 
pryskyřice a „Pink Dogs“ z kaší-
rované sádry.

„Jsme studentky 4. roční-
ku IPUSu v Ostravě, oboru 
sochařství, u docenta Mária 
Kotrby, akademického socha-
ře. Olejomalba je pro nás nově 
objevenou formou, kdy naše 
trojrozměrné práce převádíme 

na placatou plochu plátna,“ 
jednoduše se představují mladé 
výtvarnice. Eva Pospíchalová 
o svých kavárnách říká: „Dámy 
sedící a klebetící nad šálkem 
espressa, oděné do vzorů kvě-

tů a hýřící barvami. Povídají si, 
pomlouvají, řeší a při tom upíjejí 
své piccolo, uždibují zákusek, 
anebo jen meditují. Káva je pro 
mě synonymem komunikace, 
setkání, nebo jakéhosi rituálu.“         

Veronika Pobořilová k svým 
psím příběhům prozrazuje, že ve 
svém souboru maleb navazuje 
tématicky na svou bakalářskou 
práci, v níž se věnovala vztahu 
psa a člověka. Psí příběhy jsou 
podle ní sérií (ne)komických, 
nadnesených, až do extrému 
vyhrocených situací ze života 
psa. Jste-li  jejich milovníky nebo 
máte pro změnu rádi „kafíčko“, 
až do 20. května se můžete přijít 
podívat na výstavu, která by moh-
la mluvit vaším jazykem.       (pp)

Tři sestry – tvrdí provokatéři
Kulturní dům Válcoven ple-

chu ve Frýdku-Místku nachys-
tal na 21. dubna skutečnou 
hudební pecku, která v sobě 
léta nese příchuť zakázané-
ho a zkaženého ovoce. Od 
19 hodin zde ve velkém sále 
vystoupí legendární kapela 
Tři sestry, jejímiž speciálními 
hosty budou Záviš a M.Z.H.

Předprodej je zajištěn kro-
mě místa konání také v Bes-
kydském informačním centru 
a pořadatelé věří, že se ve 
městě najde moře příznivců, 
kteří zaplaví objekt, žhaví po 
výpovědi Do Evropy nechceme, 
jak se jmenuje poslední vydané 
album. I když se u žen mluvit 
o věku nesluší, připomeneme, 
že Tři sestry byly založeny 
na jaře 1985 během jedné 
kovárenské pitky v původní 
sestavě ing. Magor, Hadr, Sup 
(Skiol Podraga), Petr Dachau 

Jírovec, ke kterým se posléze 
přidávají hned tři zpěváci (opět 
během jedné kovárenské pitky 
– jak jinak) Bombur, Síma a 
Fanánek. Posledně jmenovaný 
nakonec za mikrofonem vydržel 
jediný a je dodnes nepřehléd-
nutelnou personou a pro mnohé 
nedotknutelnou ikonou počátku 
devadesátých let, kdy se najed-
nou všechno smělo.        (pp)

Sejně jako vloni, také letos 
Klub dětských knihoven 
uspořádal akci Noc s Ander-
senem. Přihlásilo se i 26 dětí 
z 5. základní školy ve Frýd-
ku-Místku. Přišli s náležitým 
spacím a jídelním vybavením. 
Čekal je pestrý program. 

Všichni si přinesli spací pytle 
a dostatek jídla. Po setmění se 
společně vypravili na frýdecký 
zámek, kde děti čekala nevšed-
ní prohlídka zámku při svíčkách. 
Průvodkyně nám vyprávěla o 

Noc s Andersenem ve škole
dávných dobách, lidech, jejich 
zvycích, ale i strašidelné pověs-
ti. Po návratu do školy děti sou-
těžily v pohádkovém Milionáři, 
vytvářely postavičky z pohádek 
Václava Čtvrtka a pohádkový 
les Řáholec. Na pozdní večer 
byl připraven rej strašidel. 
Dokonce přišlo i několik „Bílých 
paní“. Pro všechny rarášky byl 
večer vyčerpávající, proto zalezli 
do spacáků a usnuli, jako když 
je do vody hodí. Bylo tu super! 
Škoda, že noc nebyla delší!



13 Duben 2006

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s. - SBĚRNÝ DVŮR NA PANSKÝCH NOVÝCH DVORECH
V areálu Frýdecké skládky, 

a.s. na Panských Nových Dvo-
rech je nově zřízen v prostoru 
před skládkou sběrný dvůr na 
velkoobjemové odpady.

V současné době mají obča-
né města Frýdek-Místek mož-
nost bezplatně se zbavit velko-
objemového a nebezpečného 
odpadu v tomto areálu, nebo na 

místech mobilních sběren odpa-
dů na parkovištích ve Frýdku (u 
Kauflandu, na Slezské – naproti 
zastávky Na Veselé) a v Místku 
(u Kina P. Bezruče a u krytého 
bazénu). Stanoviště mobilní 
sběrny jsou omezeny termí-
nově, kdežto na Panské Nové 
Dvory je možno přivést odpady 
každý den.

Sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech je rozdělen na dvě příjmová místa

NEBEZPEČNÉ ODPADY VELKOOBJEMOVÉ ODPADY

televizory, lednice, jiný elektroodpad, barvy, 
znečištěné plechovky, léky, obaly od postřiků,  ole-
je, zářivky, autovraky a jiné

skříně, nábytek, matrace, koberce, ale i tráva, 
větve, listí apod.

areál stř. NEBEZPEČNÉ ODPADY
(opravené budovy bývalých kasáren)

areál SKLÁDKY

Provozní doba:
Po – Pá 6.00 – 14.00 hod

Provozní doba :
Po – Čt 6.30 – 17.00 hod
Pá – So 6.30 – 14.00 hod

(Tato orientační tabule je umístěna před vjezdem do areálu)

Platnost občanských průkazů občanů 
narozených prvního ledna 1936 a později

Upozorňujeme, že nejpozději 
dnem 31. prosince 2006 skončí 
platnost občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů 
vydaných do 31. prosince 1996. 
Konec platnosti se vztahuje i na 
občanské průkazy s vyznače-
nou platností „bez omezení“, s 
výjimkou občanských průkazů 
občanů narozených před 1. 
lednem 1936. Žádost o vydání 

občanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji je občan povi-
nen předložit nejpozději do 30. 
listopadu 2006. Doporučujeme 
občanům, aby o výměnu občan-
ského průkazu žádali v průběhu 
celého roku a neponechávali ji 
na poslední měsíce roku 2006. 
Za výměnu občanského průka-
zu bez strojově čitelných údajů 
se nevybírá správní poplatek.

Platnost občanských průkazů občanů
narozených před prvním lednem 1936

Občané narození před 1. led-
nem 1936 nebyli zproštěni zcela 
výměny občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů, ale 
výměna jejich občanských prů-
kazů byla posunuta pouze do 31. 
prosince 2008, kdy jim občanské 
průkazy skončí podle ustanove-
ní § 24 zákona č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech, ve 
znění zákona č. 395/2005 Sb., 
nejpozději dnem 31. prosince 
2008.  Žádost o vydání nového 
občanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji mohou občané 
podávat i v současné době. Za 
výměnu občanského průkazu se 
nevybírá správní poplatek.

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 44 m2  
nacházející se v objektu pod-
chodu mezi autobusovým sta-
novištěm a prodejnou Albert, 
k.ú Místek, obec Frýdek-Místek 
(prodejna květin). Nebytové pro-
story kolaudovány jako prodejna. 

Prostory nebudou pronajímány 
za účelem provozování herny, 
restaurace apod. Žádosti o pro-
nájem s nabízenou výší nájmu 
(zvlášť v zapečetěné obálce s 
nápisem „Neotvírat“) a informací, 
za jakým účelem budou nebyto-

Město Frýdek-Místek
nabízí k odprodeji objekt č. p. 68 včetně zastavěného 

pozemku p. č. 101 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 
m2, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Půstkách) formou 
nabídkového řízení – „dražbou“, za celkovou vyvolávací cenu 
11 160 000 Kč.

Tento objekt se nachází v historické části města. Dražba se 
uskuteční dne 3. 5. 2006 ve 13.00 hodin v malé zasedací síni 
Městského úřadu Frýdek-Místek, Radniční 1148. Dražební jisti-
na je stanovena ve výši 10 % z vyvolávací ceny.

Bližší informace na odboru správy obecního majetku, tel. 558 
609 175, 558 609 171.

vé prostory užívány, zasílejte na 
adresu Městský úřad Frýdek-
-Místek, odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, maxi-
málně do 9.5.2006 10.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

Město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance pro výkon 

přestupkové agendy na oddělení dopravněsprávních agend 
– evidence řidičských oprávnění a přestupků, odboru dopravy 
a silničního hospodářství, Městského úřadu Frýdek-Místek 
– bližší informace na webových stránkách města.

Den Země 2006
21.4., od 9 do 16 hodin
Sady B. Smetany

9 hod  - zahájení místostarostou Petrem Cvikem
 - vyhlášení vítězů soutěže Zachraň strom
 - hudební vystoupení dětí ze základní umělecké školy
10 - 16 hod  - aktivity dle vlastního výběru (filcování míčků z 
ovčí vlny, modelování, vyřezávání, odlevání stop, zviřata aj.)
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

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

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

tuje nyní na 800 sbírkových předmětů, 
dokumentujících tradiční zemědělství, 
řemesla, obchod, železářství a další.

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

V přírodovědné části expozice, v 
níž jsou prezentovány typické biotopy 
Pobeskydské pahorkatiny a MS Bes-
kyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců 
hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a 
přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkame-
nělina druhohorní cykasové rostliny 
benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského 
a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbovní-
mi obrazy slezské šlechty, zámecké 
interiéry instalované v reprezentačních 
prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zají-
mavosti.

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. 
Barbory. Připomíná skutečnost, že 
Frýdek patřil k nejznámějším a k nej-
navštěvovanějším mariánským poutním 
místům ve Slezsku. Expozice je oboha-
cena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie, které byly přestěhovány z pout-
ního kostela Navštívení Panny Marie 
– Baziliky minor.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 

jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „šumi-
vá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, 
historická, a zároveň moderní, byla a jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby 
lidé, v nich žijící, byli připomínáni a jejich 
činy zaznamenávány.

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

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

24. dubna v 19.00 hodin – Národní dům
VIVAT COMENIUS
Štěpán Rak – kytara, Alfréd Strejček 

– průvodní slovo
Předplatitelé KPH a Koncertů pro mlá-

dež 2005/2006
22. dubna ve 20.00 hodin – Národní dům
TANČÍRNA
Zveme všechny milovníky tance. Urče-

no pro všechny věkové generace.
Hrajeme a tančíme – standard, latinu, 

disco, lidovky.
Předprodej vstupenek od 3. dubna 

2006 v Národním domě, vstupné 80 Kč.
27. dubna v 19.00 hodin – Frýdecký 

zámek
BENEWITZ KVARTET
Jiří Němeček – 1. housle, Štěpán 

Ježek – 2. housle, Jiří Pinkas – viola, Ště-
pán Doležal – violoncello.

Předplatitelé Zámeckých koncertů 
2005/2006. 

Výstavy
1. února - 30. dubna – chodby Národ-

ního domu
Výstava fotoklubu Český Těšín

Kurzovní činnost
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE – začá-

tečníci, mírně pokročilí a pokročilí
Skupinová výuka tance pro tanečnice 

bez rozdílu věku a hmotnosti. Přispívá ke 
tvarování a zpevnění těla. Napravuje jeho 
špatné držení, uvolňuje ztuhlou páteř a 
klouby, působí proti stresu, napětí atd. 
Zahájení pondělí 3. 4. 2006 a úterý 4. 4. 
2006. Kurzovné na 10 lekcí: začátečníci 
700 Kč, mírně pokročilí a pokročilí 650 Kč. 
Platba kurzu ve čtvrtek 30. 3. 2006 v Nové 
scéně Vlast od 13:00 do 17:00 hodin, kde 
si také vyberete termín a hodinu.

Další informace na tel. čísle 558 438 
083 Kateřina Kubalová.

17. až 19. dubna v 17.00 hod.
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA /VB/
Rowan Atkinson jako zaneprázdně-

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
23. dubna v 15.00 hodin 
Liduščina divadlo Praha 
DIVOTVORNÝ MEČ
Výpravná klasika podle předlohy 

Boženy Němcové. 
27. dubna v 19.00 hodin 
Divadlo Ungelt Praha
Neil LaBute
TRŮN MILOSRDENSTVÍ
Milostný příběh odehrávající se v 

New Yorku 11. září 2001. Úspěšná 
nezadaná cizinka a její mladší ženatý 
zaměstnanec, spoutaní vášní a něhou, 

silní i slabí, hledají východisko ze své 
situace.

Hrají: Vilma Cibulková a Petr Etzler
Režie: Viktor Polesný
Předplatitelská skupina C
30. dubna v 15.00 hodin 
Divadlo V batohu
DIAMANTOVÁ JESKYNĚ
VÝSTAVA
6. - 30. dubna 2006
„Život, radost, fantazie mentálně 

postižených“
Výstava ručních a výtvarných prací 

Centra pro mentálně postiženou mládež.

FILMOVÝ KLUB
18. dubna v 19.00 hod.
PÍSNĚ Z DRUHÉHO PATRA /Švéd-

sko-Norsko, Dánsko 2000/
Režie: Roy Anderson 
Ukončení monopolu pro promítání v 

kinech – filmová báseň o civilizační krizi 
zaujme řadou scén, které díky své schop-
nosti zneklidňovat, utkví trpělivému divá-
kovi na dlouho v paměti.

Mládeži do 12 let nevhodný, 98 min
24. dubna v 19.00 hod.
SAF 2 /USA 2005/
Režie: Darren Lynn Bousman
Hrají: Donnie Wahlberg, Shawnee 

Smithová a další.
Kriminální thriller – v uzavřeném pro-

storu je vězněno osm lidí, kteří mají dvě 
hodiny na to, aby unikli z vězení plného 
zákeřných pastí.

Mládeži nepřístupný, 93 min
25. dubna v 19.00 hod.
KACHNÍ SEZÓNA /Mexiko 2004/
Režie: Fernando Eimbeke
Jedna ospalá neděle se pro dva 

kluky a jejich nezvané hosty změní v 
nezapomenutelný den. Pomocí oby-
čejných dialogů, jemného humoru, 
hravosti a výborných herců vznikl zají-
mavý snímek.

Mládeži do 15 let nevhodný, 85 min       
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
28. dubna  v 10.00   hod.
MÍČEK FLÍČEK /ČR/
Pásmo veselých pohádek pro malé i 

velké diváky.
Mládeži přístupný, 65 min
28. dubna  v 13.30 hod.
FREONOVÝ DUCH /ČR/
Česká strašidelná komedie – veselé 

vyprávění o Žanetě a Markovi a dobrém 
duchovi Leopoldovi, kteří putují na mašin-
ce Matyldě do neposkvrněné přírody.

Mládeži přístupný, 100 min

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

ný pastor v suché komedii z anglického 
venkova.

Mládeži do 12 let nevhodný, 100 min
17. až 19. dubna v 19.00 hod.
MNICHOV /USA, Kanada/
Film o tom, co následovalo po 

zavraždění 11 izraelských sportovců na 
mnichovské olympiádě v roce 1972.

Mládeži do 12 let nevhodný, 160 min                  
20. až 23. dubna v 19.00 hod.
24. až 25. dubna v 17.00 hod
EXPERTI /ČR/
Nová česká bláznivá komedie režisé-

ra Karla Comy, líčící studentský život a 
zejména alkoholické a erotické eskapády. 
Hrají: Kryštof Hádek, Tomáš Lobl, Micha-
el Foret, P. Čtvrtníček a další.

Mládeži přístupný, 85 min
21. až 23. dubna v 17.00 hod.
BAMBI 2 /USA/
Animovaná pohádka – příběh malého 

kolouška opět na plátnech našich kin.
Mládeži přístupný, 75 min
24. až 25. dubna v 19.00 hod.
ZKROCENÁ HORA /USA/
Heath Ledger, Jake Gyllenhaall a dal-

ší v příběhu dvou mladých kovbojů, kteří 
se uprostřed nádherné divočiny do sebe 
zamilují.

Mládeži do 15 let nevhodný, 135 min
26. dubna v 19.00 hod.
PÝCHA A PŘEDSUDEK /VB, USA/
Adaptace slavného románu Jane Auste-

nové – věrohodný obraz doby včetně vyni-
kajícího vykreslení jednotlivých postav.

Hrají: Keira Knightleyová, Mathew 
Macfadyen, Brenda Blethynová a další.

Mládeži přístupný, 128 min             
27. až 30. dubna v 19.00 hod.
CASANOVA /USA/
Heath Ledger jako legendární svůdce 

v romantické barvité komedii vám poskyt-
ne 120 minut odlehčené zábavy.

Mládeži do 15 let nevhodný, 110 min                
28. až 29. dubna v 16.30 hod.
LETOPISY NARNIE: Lev, čarodějni-

ce a skříň /USA/
Prožijte dvě hodiny napínavého velko-

lepého vyprávění o boji dobra a zla, zradě 
a odpuštění, sebeobětování, lásce a víře.

Mládeži přístupný, 130 min

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

21. dubna
Koncert hudební skupiny

TŘI SESTRY
Předkapela: M.Z.H. feat. Killers of the 

Taxidrivers. Předprodej: BIC, Kulturní dům 
VP FM, 160/200 Kč.

Velký sál KD VP.
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Výstavy:
EGYPT – TAJEMSTVÍ POUŠTĚ A 

PYRAMID
Fotografická výstava seznámí návštěv-

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

Potrvá do 28. května 2006.
Po vernisáži se mohou zájemci zúčast-

nit pásma prózy Milana Obody nazvané 
JARNÍ ÓDY OD OBODY, které se usku-
teční od 18,00 hodin v Rytířském sále.

MOTOCYKLY MALÉ I VELKÉ
Výrobky modelářů, unikátní exponá-

ty sběratelů, dokumentace, fotografie, 
vítězné trofeje a ocenění. Zvláštní místo 
na výstavě zaujímá historie Masarykova 
okruhu v Brně. 

Autorem scénáře je František Pavelčík 
a dále spolupracovali: ak. sochař Miroslav 
Rybička, Zdeněk Zavřel, MUDr. Dalibor 
Chaloupka, Tomáš Rajdus, Pavel Szostek, 
František Tofel, Hornet Team Ostrava, PD 
Model Zlín, Technické muzeum Brno.

Vernisáž v neděli 30. dubna v 15,00 
hodin ve výstavních síních frýdeckého 
zámku. Na nádvoří se uskuteční ukázka 
jízdy na motocyklu.

Potrvá do 17. září 2006.
PROGRAMY, KONCERTY
27. dubna v 17,00 hodin – přednáško-

vý sál v Zeleném domě
BRUŠPERK, MĚSTO NIKOLIV 

NEJMENŠÍ
Další přednáška, věnovaná historii 

Brušperku, brušperským památkám, 
místním rodákům, pověstem a dalším. 
Doplněno videosnímkem.

29. dubna v 8,20 hodin
odjezd autobusem ČSAD z Frýdku, 

vysednout ve Staříči u mlýna
POJĎTE S NÁMI OKOLÍM STAŘÍČE
Vlastivědná vycházka – přírodní pomě-

ry, tradiční architektura, pravěké hradiště 
na Okrouhlé, kostel Nalezení sv. Kříže, 
vrchol Kamenné, výhledy na Beskydy a 
další. Připraveno ve spolupráci s ČAS a 
KPVU v Českém Těšíně.

21. 4. Irán  Expedice NAMAK 2006, 
solné jeskyně – cestopisná projekce od 
19 hod. (sál P. Bruntona)                              

22. 4. Vladimír Rudolf – Cyklus 
sebezkušenostních, zážitkových seminá-
řů A co já s tím? Celkem 3 kurzy. Kurz I. 
–  Jak na chyby? Info: 603 279 619

28.  4. Čajfolk IV. – vystoupí CELTIC 
CROSS – keltská kapela (Ostrava), duo 
Moravcová-Godula, Natruc (F-M) od 
18:00hod. (sál P. Bruntona)

30.  4. Meditační seminář – Objevo-
vání skrytých schopností, zvládání stresu, 
léčení sebe i blízkých, zlepšení paměti 
a udržení svěžesti. Celý den od 8 do 19 
hod. (sál P. Bruntona). Info: 608 728 877

DOBRÁ ČAJOVNA

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

GALERIE LIBREX

HUDEBNÍ KLUB STOUN
15. 4. - WHIZZ No. 11
TEMPER D (UK), THERAPIST(WKC), WENIA (MESSAROSH.REC), MKTBROS 

(OLI+SMARIO), MC COREHARD, VJ RDO, & GUEST     
16. 4. - VELIKONOČNÍ ROCKOTÉKA 
DJ JŮRA A JEHO ROCPOPOVÉ POMLÁZKA, AKCE NA BARU
17. 4. - VELIKONOČNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NESMRTELNÉ HITY, VELIKONOČNÍ VAJÍČKA, DÝDŽEJKY TÍBÍ & SÍBÍ VÁM 

ZARUČÍ SKVĚLOU ZÁBAVU A SOUTĚŽE
21. 4. - HIP-HOP UNITED GROOVES TOUR 2006
VÝJIMEČNÁ PÁRTY!: OHMEGA WATTS (BRONX/USA), DA BLINGZ (SKOTSKO/

UK), LOWA, HOOLA, BREAKEDANCE
22. 4. - 1. SETKÁNÍ HOSTINSKÝCH
HISTORICKY 1. SETKÁNÍ HOSTINSKÝCH A LIDÍ Z KŠEFTU NAŠEHO REGIONU, 

SPECIAL PROGRAM & CATTERING
24. 4. - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NEJEN BUDOVATELSKÉ HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ, DÝDŽEJKY TÍBÍ & SÍBÍ
27. 4. – SODOMA CITY
KŘEST ROCKOVÉ OPERY, LIBRETO: IVAN BLAŽEK, KOMPOZICE: ING. MICHAL 

SMOLÁN
28. 4. - STOUN DRUM vol. 1
DJS MKT BROS (OLI+SMARIO), 2.3 DJS, PROJEKTION, MCs, SPECIAL GUEST
29. 4. - JESUS CHRIST SUPERSTAR
KONCERTNÍ ZPRACOVÁNÍ JEDNOHO Z NEJSLAVNĚJŠÍCH MUZIKÁLŮ VŠECH 

DOB!!!

GALERIE KRÁSNO
do 21. dubna
Zdeněk Nytra
Příležitostný řezbář a neprofesionální 

výtvarník
od 25. dubna do 31. května
KLÁRA MARKOVÁ
Nemá speciální umělecké vzdělání, 

jejími učiteli byli rodiče. Maminka výtvar-
nice a táta animátor – zejména pohádek. 
(Bohumila a Dalimil Koutkovi)

Malovat začínala prostou pastelkou, 
poté zkoušela akvarel a teď maluje 
výhradně olejem.

Vlastně se malování olejem věnuje 
teprve druhý rok.

Má ráda snové a pohádkové příběhy, 
jejím velikým snem je ilustrovat dětské 
knížky.

Zůstaly jí oči malé holky, co za každým 
keříčkem vidí skřítka a myslí si, že květiny 
voní proto, že se o ně starají víly. 

Ráda by naivitou, kterou neskrývá, 
ve svých obrazech pohladila nejednu 
dušičku.

První výstavu měla koncem roku 2005 
v Komerční bance v Ostravě-Porubě.

Letos rovněž malovala klapku pro Zlín-
ský festival - www.zlinfest.cz.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz,

e-mail:info@ddmfm.cz

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ NA LÉTO 2006

30. 6. – 9. 7. - ŠACHOVÝ TÁBOR (10 
dní)

- Místo: Penzion Zátiší – Kunčice pod 
Ondřejníkem (zděná budova)

- Věk: do 12 let
- Cena: 3 100,- Kč
- Informace a přihlášky: Antonín Sur-

ma, telefon: 558 637 670, 737 421 058, 
e-mail: a.surma@chessfm.cz

10. 7. – 21. 7. - POSLEDNÍ KURÝR 
(12 dnů)

- Místo: Radíkov – Svatý Kopeček, 
Olomouc (chatky)

- Program: celotáborová hra, výlety 
(ZOO Olomouc, Hrad Bouzov, Javořičské 
jeskyně), diskotéka, karneval, kino.

- Věk: od 8 let
- Cena: 3 550,- Kč
- Informace a přihlášky: Patrik Siegel-

stein, telefon: 558 434 154, 732 646 125, 
e-mail: siegelstein.patrik@ddmfm.cz

12 7. – 21. 7. - ELDORÁDO (10 dní)
- Místo: Jasení – Turistická základna 

DDM Jablunkov (zděná budova a stany)
- Program: soutěže, hry, pro zájemce 

aerobik, tanec, cyklistika, výlety (horská a 
lanová dráha, bazén, projížďka na koni)

- Věk: 9 - 15 let
- Cena: 3 200,- Kč
- Informace a přihlášky: Marie Cidlíko-

vá, telefon: 558 434 154, 736 150 088, 
e-mail: info@ddmfm.cz

28 7. – 6. 8. - EXCALIBUR (10 DNÍ)
- Místo: Horská chata Gírová (zděná 

budova)
- Program: celotáborová hra inspirov-

aná legendou krále Artuše, jeho pomoc-
níka čaroděje Merlina a rytíři kulatého 
stolu, výlety, soutěže

- Věk: od 7 let
- Cena: 3 400,- Kč
- Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 

telefon: 558 434 154, 731 167 010, e-
mail: kaluz@ddmfm.cz

12. 8. – 18. 8. CESTA KOLEM SVĚTA 
(7 dnů)

- Místo: Horská chata Doroťanka – Bílá 
– Beskydy (chatky)

- Program: Táborová hra vás provede 
celým světem, čekají vás soutěže, hry, 
výlety, karneval, táborové kino. Za 
poznáním světové fauny se vypravíme do 
ZOO Lešná.

- Věk: do 12 let
- Cena: 2 500,- Kč
- Informace a přihlášky: Patrik Siegel-

stein, telefon: 558 434 154, 732 646 125, 
e-mail: siegelstein.patrik@ddmfm.cz

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

19. 4. - Kuličkiáda – soutěž v různých 
„kuličkových“ disciplínách

24. 4. - Výtvarné odpoledne – výroba 
hadrových maňásků 

28. 4. - Tradiční slet čarodějníků a 
čarodějnic

OD SLUNKA DO SLUNKA: Z výročního koncertu 1. dubna.          Foto: Petr Pavelka
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