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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
Město Frýdek-Místek je jedním z 205 

členských měst a obcí Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
Toto Sdružení je dobrovolné, zájmové, 
nestranické a nevládní sdružení, jehož 
účelem a cílem je aktivně přispívat 
k vytváření podmínek a nástrojů pro 
zachování kulturního dědictví, přede-
vším pak pro regeneraci území histo-
rických sídel. Sdružení již od roku 1991 
pořádá například Dny evropského dědictví, které pravidelně probíhají i 
v našem městě. Sdružení spolupracuje s Ministerstvem kultury České 
republiky, které realizuje Program regenerace Městských památkových 
rezervací a Městských památkových zón, jehož principem je vícezdro-
jové financování péče o kulturní dědictví. Výčet dalších aktivit sdružení 
by byl velmi dlouhý a je možné se s ním seznámit na internetových 
stránkách www.shscms.cz. Ve dnech 12. až 14. dubna 2007 se v Brně 
uskutečnil VII. řádný sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska, který měl v plánu mimo jiné jednat o Koncepci Sdružení v 
letech 2007-2010. Naše město bylo spolu s Novým Jičínem a Příbo-
rem nominováno za Moravskoslezský kraj do výboru tohoto sdružení. 
Nominace byla sněmem schválena, a tak můžeme navázat na práci ve 
výboru z minulého období.            Eva Richtrová

Početná výprava z frýdec-
ko-místecké radnice na čele 
s primátorkou Evou Rich-
trovou a jejím náměstkem 
Michalem Pobuckým, dopl-
něná o zástupce jednotlivých 
odborů magistrátu, strávila 
jeden den v Žilině s cílem zís-
kat další informace o závodu 
automobilky KIA ve zdejší 
průmyslové zóně.

„Chtěli jsme podobně jako 
při návštěvě Kolína zjistit, jaká 
pozitiva i negativa tato investice 
městu přinesla. Oslovili jsme 
proto nového primátora Žiliny 
Ivana Harmana s žádostí o 
osobní setkání a ten nám vyšel 
vstříc. Mluvil s námi na rovi-
nu absolutně o všem, co jsme 
potřebovali. Největší problémy 
měla Žilina se zabezpečením 
majetkových vztahů v zóně, ale 
tento problém se Frýdku-Místku 
netýká. Potvrdili nám ale nesku-
tečný nárůst dopravy,“ přiznala 
primátorka Richtrová. Co se 

Radnice si dále doplnila obrázek o důsledcích HyundaiRadnice si dále doplnila obrázek o důsledcích Hyundai
týče bezpečnostní otázky, Žilina 
nárůst kriminality na rozdíl od 
Kolína nezaznamenala, protože 
ve velké míře v zóně pracují 
místní lidé, přespolních a cizinců 
je méně. „Ve městě samozřej-
mě musely být posíleny služby, 
zejména ubytovací kapacity a 
restaurace, ale Žilina nestavěla 
obecní byty ani pro zaměstnan-
ce, ani pro management. Potě-
šilo nás, že výroba nemá žádné 
důsledky pro životní prostředí,“ 
řekla primátorka. Výprava v 
závodě znovu narazila na přís-
ná opatření směrem k ekologii 
a mohla obdivovat plně auto-
matizované linky. „Nepotvrdily 
se nějaké dohady, že by k nám 
směřovaly technologie, které 
jsou již zastaralé, vše je moder-
ní, aby byly splněny nejpřísněj-
ší limity,“ sdělila primátorka. I 
úředníci byli spokojeni, protože 
se jim věnovaly jejich slovenské 
protějšky na úsecích stavební-
ho úřadu, životního prostředí, 

dopravy a přednosty úřadu. 
„Kolegové nám poskytli velmi 
cenné informace a především 
se s námi rozdělili o své zku-
šenosti, kladné i ty negativní,“ 
potvrdil tajemník magistrátu Petr 
Menšík.  (pp)

V pondělí 16. dubna je dal-
ší termín zasedání frýdecko-
-místeckého zastupitelstva. Po 
dohodě politických klubů zde 
poprvé dostanou příležitost k 
vystoupení občané již v polovi-
ně jednání, nikoliv až na samot-
ném konci jako doposud.

„Pro občany nebylo příjemné, 
že se nedalo časově odhad-
nout, kdy se dostanou ke slovu. 
Proto jsme stanovili přesný čas 
pro jejich vystupování na pravé 
poledne a uvidíme, jak se tato 

Občané budou moci vystoupit
na zastupitelstvu už v poledne

nová praxe osvědčí,“ informoval 
náměstek primátorky Petr Cvik. 

4. zasedání zastupitelstva 
probere návrh 2. změny rozpoč-
tu, uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestičních dotací z jednotli-
vých fondů města a použití dal-
ších finančních prostředků. Jako 
obvykle zazní zpráva o postupu 
přípravy a výstavby silnice I/48 a 
také zpráva o průběžném plnění 
Komunitního plánu rozvoje soci-
álních služeb ve městě Frýdek-
-Místek na léta 2007-2010.  (pp)

Vzhledem k mediální prezen-
taci problematiky pronájmu are-
álu tenisových kurtů v sadech 
Bedřicha Smetany, považuje 
radnice za nutné seznámit 
veřejnost s některými fakty.

Příslušné pozemky a budo-
va byly vedeny od roku 1856 v 
pozemkové knize na Městskou 
obec Místek a následně pak na 
Městský národní výbor Frýdek-
-Místek. Tyto nemovitosti v soula-
du se zákonem o přechodu někte-
rých věcí z majetku České republi-
ky do vlastnictví obcí byly zapsány 
do majetku města Frýdek-Místek. 
Ostatní pozemky získalo statutární 
město Frýdek-Místek do svého 
vlastnictví loni v říjnu na základě 
směnné smlouvy.

Jedna z budov na pozemku 
byla v roce 1977 hospodářskou 
smlouvou Městským národním 
výborem ve Frýdku-Místku pře-
vedena do správy TJ Slezan Frý-
dek-Místek. Tato hospodářská 
smlouva byla ovšem uzavřena v 
rozporu s tehdy platnými zákony 
a nemohla být zapsána tehdy v 
evidenci nemovitostí u Středis-
ka geodézie ani následně do 
katastru nemovitostí. Předmětná 
budova byla následně zapsána v 
roce 1997 na list vlastnický sta-
tutárního města Frýdku-Místku 

Fakta o tenisových kurtech
na základě notářského zápisu. 
Kolaudační rozhodnutí se nedo-
chovalo. V roce 1999 bylo budo-
vě přiděleno č.p. 2236. Na zákla-
dě notářského zápisu ze dne 17. 
12. 1999 je město Frýdek-Místek 
rovněž vlastníkem staveb, jako 
jsou stavby odvodnění, oplocení, 
zpevněných ploch a konstrukcí. 
Společnost 1. ČTK FM s.r.o., 
která byla nájemcem v letech 
1997 až 1999, byla písemně 
několikrát žádána o doložení 
vlastnictví staveb a movitých 
věcí. Nájemce nikdy doklady o 
nabytí nedoložil.

Areál tenisových kurtů byl 
pronajat společnosti 1. ČTK F-M
s.r.o. ke sportovním účelům 
– provozování činnosti teniso-

vého klubu, a to na dobu určitou 
do 31. 8. 2007. Výše nájemného 
byla stanovena na 150 000 Kč 
za rok, byly odečteny náklady 
na záchovnou údržbu. Smluvní 
vztahy byly následně dále upra-
vovány, nájemné jednu dobu 
činilo pouze 500,- Kč/měsíc a 
byla rovněž uzavřena dohoda o 
splátkách dlužného nájemného.

K vyhrocení situace došlo v 
roce 1999, kdy skončil smluvní 
vztah. Vzhledem k tomu, že nebyl 
předán předmět nájmu pronají-
mateli a tímto byly nemovitosti 
neoprávněně užívány, byla podá-
na Okresnímu soudu ve Frýdku-
-Místku žaloba o vyklizení nemovi-
tostí, které tvořily předmět nájmu.

(pokračování na straně 3)

NÁVŠTĚVA V ŽILINĚ: Slováci se Frýdecko-Místeckým plně věnovali.
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Včelaři se představí
ZO Českého svazu včela-

řů Frýdek-Místek pořádá ve 
středu 25. dubna v 16 hodin 
v Domě včelařů Fojtství v 
Chlebovicích veřejnou prezen-
taci své činnosti, včelařského 
muzea a skanzenu a muzea 
Chlebovic. 

Sbírka Adry
Humanitární organizace Adra 

pořádá v polovině dubna celo-
republikovou sbírku na podporu 
svých  projektů. Konkrétně 17. 
a 18. dubna budou občané v 
ulicích více než stovky českých 
měst potkávat dobrovolníky. 
Sbírka ve prospěch ADRA je 
pojmenována Pomáhat může 
každý. Každý dárce, který pod-
poří charitativní projekty mini-
mální částkou 30 korun, obdrží 
praktický dárek. 

V Hatích se vyučuje
V Ekologickém středisku 

Hatě začal od dubna další jarní 
běh výuky „O přírodě v příro-
dě“. Program je připraven pro 
žáky základních škol a končí 
30. května. Všechny dny jsou již 
obsazeny.

Den knihy
23. duben je stanoven jako 

Mezinárodní den knihy. V měst-
ské knihovně tento den budou 
všechny služby zdarma a večer 
se uskuteční představení Vivat 
Carolus Quartus (Alfréd Strej-
ček, Štěpán Rak).

Pozvánka prvňákům
Učitelé Základní školy 

národního umělce Petra Bez-
ruče ve Frýdku-Místku (1. ZŠ) 
zvou budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče na dvě vzdělávací akce. 
První se uskuteční již 26. dubna 
od 16 do 18 hodin pod názvem 
„Výtvarné dílny – netradiční 
techniky“ a poslední květnový 
den je ve stejném čase v plánu 
akce „Nebojme se angličtiny“, 
která využívá práci s interaktiv-
ní tabulí.  (pp)

Zápis dětí
Zápis dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřských 
školách zřizovaných statutár-
ním městem Frýdek-Místek 
pro celý následující školní rok 
proběhne v pondělí 23. dubna 
a v úterý 24. dubna v době od 
8 do 16 hodin. Zápis se tedy 
týká i dětí, které budou přijaty 
k předškolnímu vzdělávání v 
průběhu školního roku. Bližší 
informace zveřejní ředitelé 
dotčených mateřských škol 
způsobem v místě obvyklým.

Starostové a starostky z cel-
kem 37 obcí správního obvodu 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek se koncem března setkali 
na půdě frýdecko-místeckého 
magistrátu, aby si již tradičně 
pohovořili o komunální proble-
matice a podělili se navzájem o 
své zkušenosti. 

„Na setkání byli také pozváni 
zástupci Úřadu práce Frýdek-Mís-
tek, Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Minis-
terstva vnitra České republiky, 
Finančního úřadu a Katastrálního 
úřadu ve Frýdku-Místku. K dispo-
zici byli starostům a starostkám 
také jednotliví vedoucí odborů 
magistrátu, které vykonávají pře-
nesenou působnost,“ informovala 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Kateřina Piechowicz.

Přítomní se dozvěděli napří-
klad novinky v oblasti nezaměst-
nanosti v okrese. „Situace na trhu 
práce se zlepšuje, tak například 
vloni jsme ve stejném čase evi-
dovali o dva tisíce uchazečů více 

Na magistrátu se setkali starostové
než letos. Pravdou však zůstává, 
že nejhůř jsou na tom osoby se 
zdravotním handicapem, zvláště, 
pokud jsou starší padesáti let. 
Ze statistik dále vyplývají rozdíly 
i vzhledem ke geografickému 
umístění obce. U horských a 
podhorských vesnic je neza-
městnanost mnohem vyšší než 
u těch níže položených, a to je 
rozdíl poměrně markantní,“ uvedl 
Vladimír Patáčik z frýdecko-mís-
teckého úřadu práce s odkazem 
na skutečnost, že nejnižší byla 
nezaměstnanost vloni v Krme-
líně, kdežto nejvýš se vyšplhala 
v Nižních Lhotách, a to až na 18 
procent. „Zástupci obcí se kromě 
toho dozvěděli i novinky vztahují-
cí se k přípravě vyhlášek, důležité 
informace o převodech pozemků 
nebo například, jak nakládat s 
nalezenými a opuštěnými věcmi. 
Cenné rady zřejmě ocenili hlavně 
ti, kteří se do vedení obcí dostali 
po podzimních komunálních vol-
bách poprvé,“ doplnila Kateřina 
Piechowicz.  (pp)

29. března se uskutečnilo 
setkání zástupců radnice s 
občany Lískovce. Vzhledem 
k obvyklé skladbě témat při 
předchozích akcích byl kromě 
radního Ivana Vrby přítomen 
také ředitel TS a.s. Jaromír 
Kohut a Jaroslav Madenský 
z odboru dopravy a silničního 
hospodářství.

Občany stále trápí stav něk-
terých místních komunikací a 
dopravní situace ve směru od 
školy k Hájku, kde se připravu-
je oprava zdejší kaple, na niž 
přispělo město i místní občané. 
Jaromír Kohut z technických 
služeb lidem připomenul, že TS 
a.s. má ve správě zhruba 175 
kilometrů cest a téměř stejnou 
výměru chodníků, a vysvětlil, 

Lískovec trápí stav komunikací
jakým způsobem zde bude 
realizován jarní úklid. Spoustu 
podnětů si úředníci odnesli pro 
své kolegy z odboru životního 
prostředí a zemědělství. Neká-
zeň lidí u sběrných nádob, černé 
skládky, nekosená tráva, ořez 
stromů, stav hřbitova a podobně.

Radní Ivan Vrba seznámil 
přítomné s plánem rekonstrukce 
Kulturního domu v Lískovci, jejíž 
průběh se ovšem místním příliš 
nepozdával. Sdělil, jakým způ-
sobem je možné využití prostor 
pro činnost klubu důchodů a 
konání různých kulturních akcí.

Na závěr předseda Osadního 
výboru Lískovec Pavel Znišťal 
ještě jednou seznámil občany 
Lískovce s plánem investic na 
rok 2006-2010.  (pp)

Na březnovém setkání rad-
nice s občany Skalice tento-
krát vedení města zastupovala 

Skalici zajímaly studny a investiceSkalici zajímaly studny a investice

MEZI SKALIČANY: Radnici tentokrát zastupovala primátorka 
Eva Richtrová. Foto: Petr Pavelka

primátorka Eva Richtrová a 
širokému plénu představila 
současnou situaci, o níž již 

informoval na schůzce osadní-
ho výboru pro tentokrát omlu-
vený náměstek Petr Cvik.

Lidé poukazovali na důsled-
ky zvýšeného pohybu těžkých 
vozidel v souvislosti s odvozem 
ornice z Nošovic a byli znovu 
ujištěni o tom, že město bude 
důsledně trvat na opravení zni-
čených cest, tak jak vyplývá z 
dohody uzavřené mezi městem 
a krajem, který se zavázal, že dá 
vše do původního stavu. 

Alena Kacířová, vedoucí odbo-
ru životního prostředí a zeměděl-
ství, přislíbila, že se její podřízení 
znovu podívají na zdejší zarůsta-
jící potok a ještě jednou přehod-
notí, zda je danou lokalitu nutné 
kosit. Spoustu dotazů na ni mířilo 
z problematiky studní a septiků. 

Primátorka Eva Richtrová 
seznámila s nepříznivým vývo-
jem financí, a tudíž omezenými 
možnostmi investic. „Jen společ-

né zdanění manželů se podepsa-
lo na nižším výběru daní tak, že 
město přišlo v loňském roce o 33 
milionů korun,“ řekla pro ilustraci 
a posteskla si nad tlakem vlády, 
která přenáší stále větší a větší 
úkoly a kompetence na radnici, 
aniž by je pokryla adekvátními 
finančními prostředky. „Všechna 
ta péče, která zachovaná být 
musí, zachovaná samozřejmě 
bude. To znamená škola, zeleň, 
veřejné osvětlení, úklidy, oprava 
výtluků, autobusy a podobně. V 
záměrech, které jsme v minulém 
volebním období nastartovali, 
budeme pokračovat, ale v letoš-
ním roce jsme zvolili tu nejúspor-
nější variantu, co se týče investic, 
protože opravdu nevíme, co nás 
čeká,“ shrnuje primátorka. Ujisti-
la, že město se bude snažit získat 
finanční prostředky i na finančně 
náročné akce jako plynofikaci a 
kanalizaci.  (pp)

Sál restaurace U Kozlů v 
Chlebovicích byl 27. března 
plný místních občanů, kteří 
přišli se zástupci radnice na 
čele s primátorkou Evou Rich-
trovou konzultovat své obavy 
a představy v souvislosti s 
příchodem nového investora 
do zdejší průmyslové zóny.

Zástupci města sami lidem 
nabídli informace o investici fir-
my HANIL E-HWA a o současné 
situaci kolem obchvatu města. 
Představili záměr rekonstrukce 
Domu včelařů a možnosti dalších 
řešení fungování fotbalového 
areálu v Chlebovicích. „Investice 
Hanilu by měla být ve výši 600-
-700 milionů korun. Zastupitelé 
se spolu se zástupci osadního 
výboru Chlebovice zúčastnili 
exkurze do závodů této firmy na 
Slovensku. Firma by chtěla začít 
s výstavbou v květnu tohoto roku, 

Chlebovické zajímal příchod investoraChlebovické zajímal příchod investora
což je ale nereálné, protože ještě 
není vydáno územní rozhodnutí. 
Počítá se zaměstnáním zhruba 
pěti set lidí s dvanáctihodinovou 
pracovní dobou,“ řekla primátor-
ka a prozradila, že Korejci chtějí 
areál doplnit také sportovištěm. 
Vybudované fotbalové hřiště by 
mělo sloužit k užívání zaměstnan-
cům i místním občanům. Co se 
týče stávajícího hřiště v této okra-
jové části města, slíbila primátor-
ka anketu s otázkou, jestli si má 
město fotbalový areál ponechat 
ve svém majetku nebo jej má pro-
dat. Spolu s analýzou veškerých 
sportovišť ve městě ji přineseme 
v příštím čísle zpravodaje, pro-
běhne také elektronickou cestou. 
„Rozhodnutí je na nás, ale chce-
me, aby k tomu místní mohli říct 
svůj názor,“ podotkla primátorka.

Místní potěšila informace o 
záměru rekonstrukce Domu 

včelařů, kde se chystá vybu-
dování včelařského muzea. 
Snahou města je získat na tuto 
investici dotaci z ministerstva 
pro místní rozvoj.

Vedoucí odboru životního pro-
středí a zemědělství informovala 
o zákonných způsobech likvida-
ce odpadních vod a možnostech 
zlepšení účinnosti septiků. Obča-
né volali po omezení jedné z míst-

ních komunikací, kterou využívají 
kamiony k jízdě na pilu. Bylo jim 
vysvětleno, že na komunikaci III. 
třídy není jednoduché omezit pro-
voz, protože každý může bezplat-
ně užívat komunikaci obvyklým 
způsobem a k účelům, ke kterým 
je určena. Provoz nákladních 
vozidel nelze omezit, protože tyto 
komunikace vyhovují  provozu 
těžších nákladních vozidel.  (pp)

BYLO PLNO: Chlebovické zajímalo, co jim přinese zóna. Foto: Petr Pavelka
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městská policie

(pokračování ze strany 1)
Nakonec došlo k dohodě o pro-
nájmu na dobu neurčitou s výší 
nájemného 40 000 Kč za rok. 

V roce 2005 požádalo 
občanské sdružení První čes-
ký tenisový klub ve Frýdku-
-Místku o změnu doby užívání 
z doby neurčité na dobu urči-
tou do 31. 10. 2020 s tím, že 
na části pronajatých pozemků 
mělo záměr vystavět krytou 
halu bez umělého povrchu. 
Rada města Frýdku-Místku v 
říjnu 2005 vstřícně schválila 
uzavření příslušného dodatku 
s podmínkou, že pokud nájem-
ce nepředloží pronajímateli 
rozhodnutí o přidělení dotace 
na stavbu přetlakové tenisové 
haly, změní se doba nájmu 
z doby určité znovu na dobu 
neurčitou. Občanské sdružení 
První český tenisový klub ve 
Frýdku-Místku rozhodnutí o při-
dělení dotace nepředložilo.

Investice a opravy týkající 

se areálu tenisových kurtů byly 
ze strany statutárního města 
Frýdek-Místek v posledních 
letech vždy ve výši zaplaceného 
nájemného. Nájemce prováděl 
pouze běžnou údržbu.

Protože se městu loni v říjnu 
podařilo scelit dosud nevyřeše-
né pozemky směnnou smlou-
vou se státem, rada města 
musela schválit letos v lednu 
záměr statutárního města 
Frýdku-Místku pronajmout are-
ál tenisových kurtů jako nový 
celek. Proto byla občanskému 
sdružení První český tenisový 
klub vypovězena smlouva k 
poslednímu květnu tohoto roku. 
Do poloviny dubna se mohli 
hlásit zájemci o pronájem, k 
otvírání obálek byli přizváni 
zástupci všech politických klu-
bů. Rada města následně roz-
hodne o dalším postupu, který 
bude brát v úvahu veškeré 
aspekty, nikoliv pouze nabíze-
nou výši pronájmu.

Fakta o tenisových kurtech

Zajistili násilníka
25. 3. ve 21:15 si hlídka strážní-

ků Městské policie Frýdek-Místek 
při kontrole ulice Na Aleji a okolí 
všimla tří křičících děvčat, která 
běžela k hlídce a žádala o pomoc. 
Od dívek se strážníci dozvěděli, že 
u budovy Gaudium na lavičkách 
nějaký muž bije ženu. Strážníci ih-
ned na místo vyběhli a řidič loka-
litu objel pro případ eventuálního 
útěku pachatele z místa. Na místě 
strážníci odtrhli agresivního muže 
od dívky a vzhledem k tomu, že 
muž byl silně agresivní i k hlídce 
strážníků, bylo přistoupeno k 
použití donucovacích prostředků. 
Muž byl zpacifikován a byla mu 
přiložena pouta. „V osobě pacha-
tele byl zjištěn čtyřiadvacetiletý M. 
B. z Frýdku-Místku. Prostřednic-
tvím našeho operačního střediska 
byla z důvodů zranění dívky na 
místo přivolána rychlá zdravotnic-
ká pomoc a hlídka Policie ČR. Po 
odvozu poškozené si hlídka PČR 
pachatele převzala k dalším úko-
nům,“ sdělil Dalibor Volný. 

Chytili zloděje
29. 3. krátce po sedmé hodině 

večer převzala dispečerka Měst-
ské policie Frýdek-Místek telefo-
nické oznámení, že na ulici I. P. 
Pavlova byly zahlédnuty osoby, 
které vynášejí hliníkové plechy z 
prostor místních zahrádek. Hlíd-
ka strážníků pachatele dostihla 
a zajistila na ulici Nad Rybníkem. 
Zcizené plechy měly u sebe čtyři 
osoby ve věku 14-18 let. Všichni 
byli z důvodného podezření ze 
spáchání trestného činu předáni 
Policii České republiky.

Nalévali nezletilým
30. 3. v 18:15 řešila hlídka 

strážníků Městské policie Frýdek-
-Místek na ulici Vítězslava Nezva-
la podávání alkoholických nápojů 
nezletilým osobám. Podle telefo-
nického oznámení se mělo jednat 
o trojici mladíků, kteří se alkoholu 
oddávali. Strážníci trojici nalezli u 
Kapkovy vily a zjistili tři osoby ve 
věku 13-21 let. Při zjišťování sku-
tečného stavu věci vyšlo najevo, 
že bylo podáno konkrétní osobou 
víno i nejmladšímu chlapci. Vše 
se na místě potvrdilo i orientační 
dechovou zkouškou. Pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu byla 
celá věc předána na místě Policii 
České republiky k došetření.

Všímavý občan
8. 4. po jedenácté večer přijal 

dispečink městské policie tele-
fonické oznámení občana, který 
uvedl, že vidí na autobusovém 
nádraží na ulici Nádražní u provo-
zovny Čekanka tři mladíky, kteří 
rozkopávají koše. Když motohlíd-
ka městské policie dojela na mís-
to, zjistila, že koše jsou bohužel 
poškozeny, ale nikoho v okolí 
nezahlédla. Hlídce se ale přihlásil 
svědek události, který sdělil, že 
viděl zmíněné mladíky, jak se ubí-
rají směrem k provozovně Billa a 
dal hlídce stručný popis. Na jeho 
základě byla trojice šestnáctiletých 
mladíků zadržena na ulici Bavlnář-
ská u prodejny koberců. Na místě 
se hlídce všichni přiznali, že koše 
rozkopali, takže byla vyrozuměna 
Policie České republiky, která si 
pachatele převzala pro důvodné 
podezření ze spáchání trestného 
činu výtržnictví k došetření.  (pp)

Město znovu potvrdilo, 
že ačkoliv není vlastníkem 
nádrže Olešná a koupání v 
této lokalitě vyřešilo stavbou 
aquaparků, osud přehrady 
mu není lhostejný. Na magis-
trátu byla představena nová 
technologie čištění vodních 
nádrží a o možnostech apli-
kace této metody diskutovali 
zástupci firmy s náměstkem 
primátorky Michalem Pobuc-
kým a úředníky z odboru 
životního prostředí a země-
dělství a z odboru územního 
a ekonomického rozvoje, kte-
rý má na starosti dotace.

„O problematice vyčištění 
přehrady Olešné se hovoří 
již dlouho, ale různá řešení 
vždy narážela především na 
nedostatek financí. Jakékoliv 
snahy se navíc v situaci, kdy 
okolní obce doposud nema-
jí vyřešenou kanalizaci, jeví 
jako sysifovská práce, protože 
efekt by byl pouze krátkodobý,“ 
poukázal náměstek primátorky 
Michal Pobucký.

Nová technologie spočívá v 
okysličování vody v celém vod-
ním sloupci. Na dno přehrady 
by byla umístěna síť kabelů, 
které by vypouštěly miniaturní 
bublinky směsi vzduchu a ozó-
nu. Tím by se, laicky řečeno, 
zabránilo vzniku hnilobných 
procesů a množení organic-

Jednání o možnostech 
„léčby“ nádrže Olešná

kých látek, které podporují tak-
zvanou eutrofizaci, čili zvýšené 
množství živin ve vodě.  

Podle odborné firmy by mohl 
být výsledek teoreticky viditelný 
již za jeden rok, ovšem znečiš-
tění přítoku Olešné by mohlo 
proces samozřejmě zpomalo-
vat. „Realizace této technologie 
by byla možná nejschůdnější, 
ovšem jsme teprve na začátku, 
a pokud bychom do projektu 
šli a o finance namísto Povodí 
Odry zažádali, rozhodně by-
chom v budoucnu bezpodmí-
nečně trvali na odkanalizování 
okolí, ať už se voda v Olešné 
bude čistit, nebo ne. O dotace 
na kanalizaci žádáme jménem 
těchto vesnic již řadu let, avšak 
zatím jsme nebyli vyslyšeni,“ 
posteskl si náměstek Michal 
Pobucký. Podle Aleše Přichys-
tala z Českého institutu pro 
integraci EU by mohlo město 
získat na projekt většinu financí 
z Evropských fondů a částečně 
by bylo možné náklady krýt také 
ze Státního fondu životního pro-
středí. Celkové náklady na tuto 
technologii činí odhadem 100 
milionů korun. „Provzdušňování 
tohoto typu se v republice zatím 
provádí pouze na třech soukro-
mých rybnících a připravuje se 
také na brněnské přehradě,“ 
dodala tisková mluvčí radnice 
Kateřina Piechowicz.  (pp)

Když se řekne policejní 
akademie, na mysl nám přijde 
spíše úsměvná poloha díky 
proslulé komediální sérii, ve 
Frýdku-Místku ovšem bude 
policejní akademie spjata s 
vážnou tématikou.

Jak čelit šikaně, vyhnout se 
náboženským sektám, gambler-
ství nebo toxikomanii a mnoho 
dalších informací se dozvědí 
šesťáci ze základní školy na ulici 
Komenského v Místku. 10. dub-
na zde totiž poprvé odstartoval 
projekt s názvem Malá policejní 
akademie, který představuje 
komplexní program prevence 
sociálně patologických jevů, 
určený pro II. stupeň základ-
ních škol. „Úkolem projektu je 
právě systematická a důsledná 
práce s dětmi na druhém stupni 
základních škol. Chceme žákům 
podat co nejvíce informací a tím 
je připravit na situace, kterým by 
mohly jednou čelit. Přednášky 
jsou rozloženy až do období, kdy 
se ze šesťáků stanou deváťáci a 
budou opouštět školu,“ vysvětlila 

Projekt malé policejní akademie
tisková mluvčí frýdecko-místec-
ké radnice Kateřina Piechowicz.

Speciální výukové programy 
budou zařazeny do hodin občan-
ské a rodinné výchovy a vyučují 
je specialisté z řad policie a 
další odborníci. Pedagogové na 
jednotlivé programy následně 
navazují, a tak se s uvedenými 
tématy pracuje po celý školní 
rok. Průběžně budou probíhat 
i dílčí vyhodnocení a ověřování 
znalostí dětí, které ovšem nebu-
dou známkovány. „S výsledky se 
žáci budou moci seznamovat na 
nástěnce, věnované uvedené-
mu projektu. Za iniciativní řešení 
předložených problémů a účast 
na akcích nakonec obdrží růz-
né ceny. Zpětně bychom mimo 
to chtěli ověřovat znalosti pro-
střednictvím dotazníků, které se 
stanou součástí připravovaného 
výzkumu. Projekt Malá policejní 
akademie má v České republice 
mnohaletou tradici a dokonce 
byl vyhodnocen jako jeden z nej-
úspěšnějších,“ prozradil Dalibor 
Volný z městské policie.  (pp)

V klubu Prostor za účasti 
náměstka primátorky Petra Cvi-
ka proběhla první seznamovací 
schůzka „delegátů“ základních 
a středních škol Frýdku-Míst-
ku, kteří projevili zájem stát se 
„mladým radním“. Myšlenka 
založit v rámci projektu Občan 
Mládežnickou radu, která by se 
skládala z žáků a studentů, jimž 
není lhostejné dění ve městě, tak 
pomalu dostává konkrétní rysy.

„Já jen doufám, že nezůstane 
pouze u slov a že budete svou 

Mladí se chtějí zabývat městemMladí se chtějí zabývat městem
roli brát poctivě a budeme moci 
dát schůzkám nějakou pravidel-
nost. Odměnou vám bude určitě 
to, že se o nedostatcích a o tom, 
co vám ve městě chybí, dozvě-
dí lidé, kteří je třeba pomohou 
změnit. Koneckonců jste také 
občané tohoto města a také 
máte své nároky, které je třeba 
prosazovat,“ promluvil k akčním 
žákům a studentům náměstek 
primátorky Petr Cvik, kterému 
se jako pedagogovi aktivita vel-
mi zamlouvá.  (pp)

V PROSTORU: Náměstek primátorky Petr Cvik byl zvědavý, jak 
se aktivita mladých vyvine. 

JEDNÁNÍ O TECHNOLOGII: Olešná má novou naději na vyčištění.
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Město Frýdek-Místek u 
příležitosti Dne učitelů už 
tradičně oceňuje vybrané 
pedagogy za jejich obětavou 
práci. Sedmnáct kantorů při-
jalo pozvání náměstka pri-
mátorky Petra Cvika, který 
má školství na starosti, na 
přátelské posezení v kavárně 
Radhošť. Učitelům za jejich 
činnost poděkovala i vedou-
cí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilona 
Nowaková.

„Děláme tuto akci proto, 
abychom alespoň takhle ocenili 
nelehkou práci, kterou učitelé 

Vybraní pedagogové se dočkali ocenění od města
vykonávají. Ve školství jsem 
působil, takže vím, že je to 
skutečná řehole, a je mi líto, že 
finanční ohodnocení pedagogů 
je hluboko pod průměrem toho, 
co se dá ve stejné profesi vydě-
lat v zemích Evropské unie,“ 
posteskl si náměstek primátor-
ky Petr Cvik, který se přes mzdy 
logicky dostal k otázce malého 
počtu mužů v pedagogických 
sborech. I mezi oceněnou 
sedmnáctkou byli pouze dva, 
což odráží současnou situaci ve 
školství. Z debaty vyplynulo, že 
nejméně feminizovanou školou 
je ZŠ Frýdek-Místek, Českoslo-

venské armády 570. Na Osmič-
ce vyučuje hned desítka mužů, 
ovšem časy, kdy počet žen a 
mužů ve školství byl poměrně 
vyrovnaný, jsou zřejmě nená-
vratně pryč.

V uvolněné atmosféře si 
náměstek primátorky Petr Cvik 
vyslechl, co učitele trápí v běž-
ném kantorském životě. „Zpětná 
vazba je pro nás důležitá, všich-
ni chceme děti vzdělávat co nej-
lépe,“ prohlásil o smyslu setkání 
Petr Cvik, jenž poděkoval všem, 
kteří se vzdělávání budoucích 
generací věnují. S některými z 
nich se potká zase příště.  (pp)

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ: Náměstek primátorky Petr Cvik ocenil své 
pedagogické kolegy.   Foto: Petr Pavelka

Mgr. DELONGOVÁ Vlasta
ZŠ nár. umělce PB F-M,
tř. TGM 454 

- jméno 
je spojeno s 
dlouholetou 
péčí o rozvoj 
talentova-
ných žáků 
v oblasti 
přírodních věd. Ocenění přichází i 
za pravidelné organizování mate-
matických soutěží a soustředění. 
Tradicí jsou úspěšné matematické 
třídy na základní škole a vynikající 
výsledky jednotlivých žáků. Vysoce 
pedagogicky kvalifikovaný přístup, 
odborné znalosti a vstřícný vztah k 
dětem jsou základem pro rozjezd 
studijních úspěchů mnoha žáků. 

Mgr. DRABINOVÁ Zdeňka
ZŠ F-M, Komenského 402

- pracuje 
ve školství 
24 let a 
jako učitel-
ka vyučuje 
na 2. stup-
ni, kde se 
plně uplat-
ňuje především ve výuce ang-
lického jazyka a iniciativně se 
podílí na získávání zahraničních 
lektorů. Je metodikem protidro-
gové prevence a preventistou 
sociálně patologických jevů na 
škole. Podílí se i na prezentaci 
školy v projektu „Občan“, kde s 
týmy žáků vítězí v regionálních 
kolech a prezentují své projekty 
v celostátních kolech. Škola byla 
vybrána jako reprezentant ČR na 
prezentaci projektu v USA, které 
se uskuteční letos v červenci. 

HABRNÁLOVÁ IVA
MŠ Beruška F-M, Nad Lipinou 
2318

- kreativ-
ní, spolehli-
vá a vždy 
ochotná se 
s k v ě l ý m i 
osobnost-
ními, cha-
rakterovými vlastnostmi je paní 
učitelka, která v programu „Začít 
spolu“ získala mezinárodní cer-
tifikát „Vynikající učitel“. Je oblí-
bená nejen v pracovním týmu, 
ale i mezi rodiči svých malých 
svěřenců. 

Mgr. HADWIGEROVÁ Alena
ZŠ a MŠ Chlebovice, Pod Kabá-
ticí 107

- pracuje 
jako ředitel-
ka základní 
školy s 1. 
s t u p něm , 
má dobré 
organizační 
schopnosti a dlouhodobé kvalitní 
výsledky v zodpovědném přístu-
pu v oblasti vzdělávání. Splňuje 
cíle dané školním vzdělávacím 
programem. Dbá o svůj odborný 
růst a soustavně se vzdělává. 

Mgr. HLUBEK Zdeněk
ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 
2254 (5.ZŠ)

- ve škol-
ství působí 
30 let. Dlou-
h o d o b ě 
d o s a h u j e 
výborných 
výsledků v 
pedagogické činnosti, zejména v 
přípravě dětí na hudební a pěvecké 
soutěže. Mezi dětmi je oblíben pro 
svoji klidnou a přátelskou povahu.

Mgr. LIBOSVÁROVÁ Hana
ZŠ a MŠ Lískovec

- má 
dlouhodo-
bé výborné 
p r a c o v n í 
výs ledky . 
Věnuje se 
hlavně práci 
s dětmi 1. a 
2. třídy. Pracuje velmi svědomitě 
na školním vzdělávacím progra-
mu, je jeho koordinátorkou.

Mgr. MARKOVÁ Magda
ZŠ F-M, 1. máje 1700

- svými 
p e d a g o -
g i c k ý m i 
dovednost-
mi a tvůrčím 
přístupem k 
výuce si zís-
kala důvě-
ru žáků a 
osobním příkladem je kladně moti-
vuje k získávání nových poznatků. 
Její žáci dosahují dlouhodobě 
kvalitních výsledků jak ve škole, 
tak i v zájmové činnosti. Pracuje 
jako koordinátor tvorby školního 
vzdělávacího programu a vedou-

cí metodické skupiny 1. stupně. 
Ochotou a vstřícným jednáním je 
oporou pedagogického sboru. 
Mgr. MELICHAŘÍKOVÁ Věra

ZŠ a MŠ Skalice
- ředitel-

ka málotříd-
ní základní 
školy má 
v ý b o r n é 
výsledky v 
pedagogic-
ké činnosti, 
kde uplatňuje svou odbornost a 
vstřícný přístup jak k žákům, tak 
k rodičům. Neustále se profesně 
sebevzdělává a zdokonaluje. 

Mgr. PETEROVÁ Jaroslava
ZŠ F-M, Pionýrů 400

- paní uči-
telka s apro-
bací pro 1. 
stupeň, od 
září roku 
2000 vyko-
nává i funkci 
zástupkyně 
ředitele. Ve své práci využívá forem 
a metod tvořivé školy. Je koordi-
nátorem projektu „Zdravá škola“, 
projektu „Podaná ruka“ a projektu 
„Předškoláček“. Sebevzdělává se 
v oblasti anglického jazyka, vede 
školní kroniku a ve škole kroužky 
aerobiku a keramiky.

PINDLOVÁ Martina
ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109

- pracuje 
jako vedou-
cí školní dru-
žiny, kde ve
v ý c h o v ě
ž á k ů 
d o s a h u j e 
výborných 
výsledků. Je okresním meto-
dikem pro školní družiny, 
organizuje metodické schůzky 
vychovatelek, ale i pravidelné 
celoměstské soutěže školních 
družin. Zároveň je i vedoucí „Klu-
bu vychovatelek školních družin“ 
pro oblast Frýdku-Místku. Ve 
škole patří mezi nejaktivnější a 
nejkreativnější pedagogy.

Mgr. PYŠKO Tomáš
ZŠ F-M, Československé 
armády 570

- výchovný poradce školy a 
zároveň vedoucí školního poraden-
ského pracoviště. Rovněž je lekto-

rem školící-
ho střediska 
SIPVZ a 
real izáto-
rem projek-
tů. Angažuje 
se při akcích 
pořádaných 
školou. Výborný pedagog s výji-
mečnou empatií, který ve škole 
patří mezi nejoblíbenější učitele i 
kolegy. 

ŠMÍDOVÁ Blanka
MŠ Sněženka F-M, Josefa Lady 
1790

- krea-
tivní, velmi 
zodpověd-
ná učitelka 
s citem pro 
p o t ř e b y 
dítěte a 
jeho rodičů. Je autorkou školních 
projektů v oblasti tělesné výchovy, 
dále je autorkou projektu hry na 
zobcovou flétnu. Vede kroužek 
pohybových dovedností. Obo-
hacuje dětem v mateřské škole 
program o velmi často zajímavé 
exkurze, návštěvami lidí s nevšed-
ními zájmy nebo profesemi. Za 
obětavou práci jí patří poděkování. 

ŠNAJDEROVÁ Lenka
MŠ Pohádka F-M, Třanovského 
404

- pracuje 
ve školství 
20 let a od 
roku 2003 
v y k o n á -
vá funkci 
z á s t u p c e 
ředitelky. Vede zájmový kroužek 
Duha, ve kterém si děti rozvíjejí své 
výtvarné schopnosti a dovednosti. 
Výsledky jejich práce tvoří výzdobu 
v objektu mateřské školy a často 
prezentují mateřskou školu i na 
veřejnosti. Pro svou klidnou, přátel-
skou a otevřenou povahu je oblíbe-
ná u dětí, rodičů i mezi kolegy.

Mgr. ŠVARCOVÁ Alena
ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 
139 (9.ZŠ)

- učitelka 
matematiky 
a biologie si 
svými peda-
gogickými 
dovednost-
mi, tvůrčím 

přístupem k výuce a přirozenou 
autoritou brzy získala důvěru žáků, 
svým osobním příkladem je kladně 
motivuje k získávání nových vědo-
mostí a poznatků. Své výborné 
organizační schopnosti a svou 
empatii uplatňuje ve funkci zástup-
ce ředitele pro 2. stupeň. Je opo-
rou pedagogického sboru.

ZÁVODNÁ Irena
MŠ F-M, Anenská 656

- pracuje 
jako učitel-
ka v mateř-
ské škole již 
39 let. Ve 
své každo-
denní práci 
je svědomi-
tá a pracovitá, má velmi pěkný 
vztah k dětem. Svým přístupem 
se podílí na vytváření podmínek 
pro rozvoj osobnosti dětí. Zapojuje 
se do všech nadstandardních akcí 
s dětmi a rodiči. Svým výtvarným 
cítěním a dobrými nápady přispívá 
k estetickému vzhledu školy.

Mgr. ZBRANKOVÁ Eliška
ZŠ a MŠ F-M, Jana Čapka 2555

- vyko-
nává funkci 
výchovné 
poradkyně. 
Má vynikají-
cí a dlouho-
letou peda-
g o g i c k o u 
praxi. Podílí 
se na činnosti pracoviště EEG-
Biofeedback, na práci s náprava-
mi SPU žáků a vedení žákovské-
ho parlamentu 1. stupně. 

Mgr. ZELOVÁ Martina
ZUŠ F-M, Hlavní třída 11

- vyuču-
je hru na 
v a r h a n y 
od vzniku 
varhanního 
oddělení v 
roce 1994. 
Vychovala 
řadu vyni-
kajících varhaníků, kteří dále 
studovali na konzervatoři, JAMU 
a univerzitách v zahraničí. Žáci 
úspěšně reprezentovali školu i 
město také na soutěžích, pře-
devším na soutěži mladých var-
haníků v Opavě, kde byla mimo-
řádným úspěchem 1. cena.
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Již potřetí v tomto školním 
roce se konalo setkání dětí I.A 
třídy projektu „Začít spolu“ ZŠ 
národního umělce P. Bezruče, 
žáků SŠ a ZŠ speciální Pio-
nýrů a klientů centra Žirafa. 
Poprvé se uskutečnilo setkání 
s kamarády v centru Žirafa. 

V duchu starodávných tradic 
proběhlo společné rozloučení se 
zimou. Učitelé s vychovatelkami 
připravili dopoledne plné písní s 
vybarvováním velikonočních slepi-
ček. „Aby už opravdu začalo jaro 
a zima skončila, ladili jsme své 
hlásky opakováním jarních písní s 
hrou na tělo. Posilněni čajem jsme 
všichni spěchali na zahradu. Po 
seřazení do průvodu byl zapálen 
oheň. Za zpěvu a pálení Mařen 
jsme konečně zahnali zimu se 

Třetí setkání s pálením Mařen

KRASAVICE K UPÁLENÍ: Rituál vítající jaro.
vším škaredým. Jaro vítalo i sluníč-
ko, které po celé dopoledne hřeji-
vě svítilo. Mařeny krásně shořely a 

jejich popel rozfoukal vítr,“ informo-
valy paní učitelky Jitka Kupková a 
Otilie Smolánová.

Konec března bývá pro nás, 
žáky Základní školy Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400, obdobím, 
na které se všichni velmi těší-
me. Již několik let zde probíhá 
úspěšný projekt Den naruby. 
Ani letos tomu nebylo jinak. 

28. března, symbolicky na 
Den učitelů, jsme my „deváťáci“ 
převzali chod naší školy do svých 
rukou. Mezi sebou jsme si rozdě-
lili funkce ředitele, jeho zástupce, 
ale pomáhali jsme i panu školní-
kovi a uklízečkám. Naše učitele 
jsme vystřídali ve třídách a zkusili 
si tak jejich náročnou práci.

Žáci jako učitelé byli na vyu-
čování velmi dobře a zodpověd-
ně připraveni. Potvrdila to i má 
„ředitelská inspekce“ po třídách, 
kterou jsem se svým zástupcem 
absolvoval. Všichni ve škole 
jsme se výborně bavili a napří-
klad děti 1. stupně byly z nových 
vyučujících nadšeny.

Společně s akcí Den naruby 

Šestka a její Den naruby
probíhá každoročně na naší ško-
le i hlasování o nejoblíbenějšího 
učitele školy – Amose Šestky. 
Zúčastňují se ho všichni žáci 2. 
stupně, kteří si volí svého nejob-
líbenějšího učitele. Již podruhé 
za sebou se Amosem stala paní 
učitelka Marcela Bohušová, kte-
rou si vážíme pro její pedagogic-
ké schopnosti a taktní přístup k 
nám, žákům.

Na Den učitelů, ač již několik 
let není v kalendáři označen, 
jsme na Šestce nezapomněli. 
Mohu napsat, že se vydařil.

Mé poděkování patří organizá-
torům tohoto dne, paní ředitelce 
Libuši Zárubové a paní učitelce 
Lucii Seidlerové, žákům 9. tříd za 
roli učitelů a školních pracovníků, 
ale hlavně všem našim učite-
lům, jejichž práci jsme si mohli 
vyzkoušet a zjistit tak, že to s 
námi někdy vůbec nemají jedno-
duché. Lukáš Langer,
žák 9. třídy, zastupující ředitel

Ve dnech 21.- 29. března 
absolvovalo sedmnáct studen-
tů kvinty Čtyřletého a osmile-
tého gymnázia, s.r.o. ve Frýd-
ku-Místku na ulici Cihelní 410 
výměnný pobyt ve Švédsku. 

Po dvou letech náročné práce 
na školních vzájemných projek-
tech o naší zemi, životě v České 
republice, tradicích a zvycích, 

Sedm(náct)Sedm(náct) statečných

dopisování poštou i mailováním 
mohli zapojení aktéři do této 
spolupráce konečně pozdravit 
své „pen-friendy“ ze školy v malé 
vesničce Kälarne osobně a pře-
svědčit se, že se dokáží dorozu-
mět anglicky a ke konci pobytu 
i švédsko-česky. Po dlouhé a 
náročné cestě na daleký sever 
Evropy se setkali s neznámou 

přírodou, jiným způsobem života, 
odlišnou mentalitou švédských 
obyvatel. „Oni si opravdu myslí, 
že jsou v hokeji lepší než my!!!“

Úkolem expedice nebylo pou-
ze zjistit, na kolik různých způso-
bů se dá připravit losí maso, jak 
rychle jede sněžný skútr a zda 
se dají chytat ryby na zamrzlém 
jezeře, ale především na vlastní 
kůži vyzkoušet život „pod švéd-
skou střechou“. 

Na zpáteční cestě ještě stihli 
prozkoumat Stockholm – muze-
um Vasa i nákupní centra. 

Nashledanou u nás ve Frýd-
ku-Místku!

Naše poděkování patří spon-
zorům, mezi nimi také Statu-
tárnímu městu Frýdek-Místek, 
v nemalé míře také rodičům a 
organizátorům z řad pedago-
gických pracovníků. „Tak“ neboli 
„děkujeme“.

Úspěchem skončila účast 
dívčího i chlapeckého družstva 
čtvrté kategorie žáků osmých 
a devátých tříd ze ZŠ Frýdek-
-Místek, Jiřího z Poděbrad, 
v krajském kole soutěže ve 
šplhu. Tělocvična Středního 
odborného učiliště technické-
ho a stavebního ve Frýdku-
-Místku hostila tentokrát dvacet 
šest družstev z celého kraje.

Ve šplhu soutěžila čtyřčlen-
ná družstva. „Petra Tobiášová, 
Hanka Kohutová, Denisa Kuče-
rová a Karolína Machalová 
jako tým obsadily druhé místo,“ 
řekla učitelka tělocviku Pavla 

Tobiášová vítězem ve šplhuTobiášová vítězem ve šplhu
Rašková a dodala: „Chlapce 
reprezentoval Jakub Frkal, Jir-
ka Dolák, Eda Fischer a Daniel 
Gulvas. I jejich družstvo skonči-
lo na druhém místě.“

Ani v jednotlivcích Jedenáct-
ka nezklamala. Petra Tobiášová 
byla první a Hanka Kohutová 
druhá. „Jejich úspěch je o to 
cennější, že v předchozím dnu 
absolvovaly obě dvě náročné 
gymnastické závody v Krnově 
a přivezly zlato. Všechny naše 
soutěžící sice bolí po šplhu 
nohy, mají je odřené, ale radost 
z umístění je na prvním místě,“ 
dodala Pavla Rašková.  (rs)

Dramatický den prožilo 
sedm týmů z frýdecko-místec-
ké Jedenáctky při své cestě 
na krajské kolo ve sportovní 
gymnastice v Krnově v úterý 
20. března. I přes nepříznivé 
sněhové podmínky a nepří-
jemné tříhodinové zpoždění 
posbírali pět zlatých a dvě 
stříbrné medaile. 

„Bylo to šílené úterý,“ kroutila 
hlavou trenérka Frýdecko-Mís-
teckých Pavla Rašková a vysvět-
lila: „Vyjeli jsme do Krnova už v 
sedm hodin, ale místo po deváté 
jsme tam dorazili až v poledne. 
Přitom soutěž začínala v deset 
hodin.“ Za vše mohly podle Pav-
ly Raškové neuvěřitelné sněho-
vé podmínky. „Na cestách byly 
zácpy a místy se nedalo projet. 

Přes nepřízeň počasí přivezli zlato
Děvčata přijela zmrzlá, nešťast-
ná a jeden tým dokonce začal 
brečet, protože doskok z hrazdy 
byl krátký a holky měly trochu 
strach,“ doplnila trenérka. 

I přes nepřízeň osudu se 
však mladí gymnasti z Jede-
náctky nevzdali. Zabojovali ve 
všech družstvech a podařil se 
jim fenomenální úspěch. „Naši 
chlapci první i druhé katego-
rie skončili na prvním místě. 
Všichni kolem nám je závidí,“ 
chválila kluky Pavla Rašková 
a doplnila: „Zlatou si odvezla 
i děvčata druhé, čtvrté a páté 
kategorie dorostenek. Jsou to 
naše odchovankyně a stále se 
k nám vracejí trénovat. Stříbro 
právem patří děvčatům první a 
třetí kategorie.“ 

Soutěž byla náročná i pro 
závodníky. Andrea Kubicová, 
soutěžící ve třetí kategorii, řekla: 
„Cesta byla únavná, posouvali 
jsme se po metrech. Úplně nej-
horší to bylo za Ostravou smě-
rem na Opavu, to se mi cesta 
zdála nekonečná. Ale jeli s námi 
kluci z gymplu a byla s nimi leg-
race.“ Daně Dřínkové i Radce 
Peškové se zdála přísná porota. 
„Nejvíc se mi dařilo na přesko-
ku, tam jsem měla dokonce víc 
bodů než Hanka Kohutová,“ 
dodala Dana.

„Vrátili jsme se do Frýdku-
-Místku až po osmé hodině 
večer unavení, ale velmi spoko-
jení s našimi výsledky. Opravdu 
musím všechny pochválit,“ uza-
vřela Pavla Rašková.  (rs)

Výroba a servis INTERNETOVÝCH STRÁNEK
www.web-media.cztel.: 595 175 728, mob.: 608 828 783ul. Farní 15, Frýdek

Stalo se již tradicí, že na 5. 
ZŠ probíhá „Moje první ško-
lička“. Budoucí prvňáčci se 
zábavnou formou seznamují 
se školním prostředím, aby v 
září mohli bez zábran vstoupit 
do 1. třídy. Děti se aklimatizují 
ve škole, rozkoukají se, pohra-

Moje první školička 
na 5. základní škole

jí si, zazpívají si a dokonce se 
i poučí. V tělocvičně proběhne 
první hodina tělocviku, kde děti 
ukáží svou zdatnost a zapojí 
se do sportovních soutěží. Pro 
budoucí školáky je připravena 
i nová počítačová učebna. Děti 
se mají na co těšit!
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kam za sportem a relaxací

Krytý aquapark a wellnes – provozní doba
Den Aquapark Wellness

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

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

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

Každých dalších započatých 15 min – doplatek 15 Kč
* ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvedenou částku v ceníku
Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 

na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

FOTBAL FM - los MSFL (jaro 07) 
21. kolo SO 21. 4. 16:30 MFK Karviná – Fotbal FM
22. kolo SO 28. 4. 10:15 Fotbal FM – 1.SC Znojmo
30. kolo ÚT 1. 5. 17:00 FK Mutěnice – Fotbal FM

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

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

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

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

Úterý
15.00 - 16.00 - plavecký kroužek

16.00 - 17.00 
Středa

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Plavání veřejnosti na 11. ZŠ
Pátek

15.30 - 16.30 - plavecký kroužek
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Ceny:
dospělí 30 Kč, děti do 10 let 20 Kč

Záloha na klíč 20 Kč

FOTBALISTÉ JEDOU: Brankář Dittert vyskakuje na centrovaný míč domácí-
ho mužstva (zády stojí 3 - Petr Literák, 6 - Jan Hrdlička, 7 - Vladimír Macura).

Velmi vydařený vstup 
do jarních odvet vyšel tře-
tiligovým fotbalistům Frýd-
ku-Místku. Po výhře 2:0 na 
horké půdě v Uničově přiví-
tali fotbalisté Frýdku-Místku 
na svém hřišti ve Stovkách 
dosud vedoucí rezervní tým 
Slovácka. 

Na novou trenérskou dvojici a 
na několik nových tváří na tráv-
níku byli příznivci valcířů velmi 
zvědavi. Cestu do Stovek si v 
sobotním dopoledni našlo 1150 
diváků. Takovou návštěvu Stov-
ky nezažily dobrých sedmnáct 
let, pomineme-li utkání mladých 
reprezentantů České republiky 
do 17 let, kdy na fotbal přišlo 
přes dvě tisícovky fanoušků. 
Když sobotní návštěvu srovná-
me s některými druholigovými 

Domácí rekordní návštěva
zápasy tohoto víkendu, tak 
mnohé stadiony mohou Frýdku 
divácký zájem závidět. A bylo 
se nač dívat. Domácí jedenáct-
ka předváděla proti vedoucímu 
Slovácku fotbal přímo okulaho-
dící. Při hostujících hráčích stálo 
nejen štěstí, ale také zásluhou 
výborného brankáře Tomáše 
Fryštáka se šlo v poločase do 
kabin za stavu 1:0 pro valcíře, 
kdy nádhernou branku vstřelil 
Němec. Po změně stran se sice 
hra již vyrovnala, ale i druhá 
branka padla po krásné kombi-
nační akci, na jejímž konci stála 
nová posila valcířů z Baníku 
Ostrava Michal Galajda. Slo-
vácku se podařilo v 73. minutě 
snížit, ale na víc již lídr tabulky 
ve Stovkách neměl. Když ke 
dvěma jarním výhrám přidáme 

ještě podzimní předehrávku s 
Brnem B (5:0), tak se fotbalisté 
Frýdku-Místku pyšní v odvetách 
výbornou bilancí tří výher v řadě 
a skórem 9:1. Jestli to bude 
fotbalový boom ve Frýdku, se 
ještě uvidí, ale malé jiskřičky už 
jsou. Samotní příznivci dokonce 
požádali vedení klubu o auto-
busový zájezd na následné 
mistrovské utkání do Kravař, 
kde má svůj domovský stánek 
rezervní tým Baníku Ostrava.

Nábor mladých fotbalistů
Fotbalový klub Fotbal Frý-
dek-Místek pořádá ve středu 
2. května 2007 nábor mla-
dých fotbalistů ročník 2000 
od 16.30 hodin na stadionu 
ve Stovkách.
Tréninky těchto hráčů pak 
budou probíhat vždy každé 
pondělí-středa od 16.30 hodin 
na hlavním hřišti ve Stovkách. 
Bližší informace získáte na tel. 
čísle 603 254 101 - šéftrenér 
přípravek Roman Vojvodík.

V posledních letech byly 
volejbalistky Sokola Frýdek-
-Místek třetí, druhé a čtvrté, a 
proto měly i letos umístění v 
první čtyřce jako výkonnost-
ní cíl. Jenže jej nesplnily. 
Skončily páté.

„Letošní sezona nenaplni-

Sokol kvůli zraněním nesplnil cíl
la naše očekávání, ale kvůli 
zdravotním problémům nám 
postupně vypadlo pět hráček ze 
základní sestavy, což se muselo 
projevit. Nakonec jsme tedy rádi 
alespoň za pátou příčku, protože 
jsme soutěž dohrávali v devíti 
lidech,“ hodnotil sezonu starosta 

Sokola Frýdek-Místek Jiří Zao-
ral. Podle něj za sedm let extra-
ligového působení neměl Sokol 
tolik smůly jako tentokrát.

V příštím ročníku bude nejzá-
sadnější změnou fakt, že oddíl 
ukončil po čtyřech letech spolu-
práci s trenérkou Táňou Krem-
paskou, která se bude věnovat 
reprezentačním výběrům. „Na 
její místo postoupí dosavadní 
asistent Dušan Bolfík a doplní jej 
David Zahradník, který dlouhá léta 
působil v extraligovém volejbale v 
Ostravě,“ prozradil Jiří Zaoral. Ten 
byl chtěl hráčský kádr doplnit čtyř-
mi hráčkami. Volejbalistky sokola 
mají nyní měsíc volna, v květnu a 
červnu už budou znovu trénovat, 
aby se udržely v kondici. V červen-
ci je čeká další měsíční volno a pak 
už plná příprava na další extraligo-
vý ročník. V něm bude v soutěži 
deset celků a Sokol Frýdek-Místek 
by se chtěl stále pohybovat v horní 
polovině tabulky.  (pp)

TORZO TÝMU: O důstojný konec soutěže musely bojovat hráčky ve 
velmi zúženém kádru.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalistky Sokola Frýdek-
Místek vypadly z boje o extraligové 
medaile a v zraněními zdecimo-
vané sestavě měly co dělat, aby 
předčily celek Liberce, který za 
celou sezonu zvítězil jen jednou.

Domácí duel začaly sokolky 
pohodově, ale hned další set 
ukázal, že to zase tak jednodu-
ché nebude. Frýdek-Místek se 

Sokolky s Libercem zastavily pád
Sokol - Liberec 3:1 (17, -25, 19, 17)                        Liberec - Sokol 1:3 (17, -23, -26, -22)

Sokol - Liberec 3:0 (19, 13, 18)
nakonec k vítězství protrápil, ale v 
momentálním rozpoložení musel 
přidat devizu, kterou v této sezoně 
neoplýval – bojovnost. Na severu 
Čech se očekával ještě těžší zápas 
a jeho průběh to bezezbytku potvr-
dil. První set ukořistil Liberec, ale 
pak se třikrát radoval hostující tým 

v dramatických koncovkách.
Sokolky měly možnost roz-

hodnout o svém vítězství v 
domácím zápase 28. března a 
skutečně se jim povedlo roz-
loučit se s touto sezonou před 
domácím publikem vítězstvím. A 
tentokrát bez ztráty kytičky. (pp)

SOKOL-LIBEREC: Na bloku Markéta Langová. Foto: Petr Pavelka
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SEZONA:
4/2007 - 7/2007

CENA:
300,- Kč/h.

(pronájem, šatna, osvětlení)
REZERVACE:

Tel.: 558 631 351,
Mobil: 775 767 756
Víceúčelová sportovní hala nabízí in-line hokej

Příznivci in-line bruslení si mohou od začátku dubna až do 
konce července přijít na své. Víceúčelová sportovní hala totiž 
nabízí zcela novou sportovní aktivitu in-line hokeje, která je 
určena jak sportovním klubům, tak i veřejnosti.

NOVINKA! IN-LINE HOKEJ, IN-LINE BRUSLENÍ
Víceúčelová sportovní hala, Na Příkopě 3162, Frýdek-Místek

420 mladých judistů a judis-
tek Moravy, Polska a Slovenska 
se zúčastnilo sedmého ročníku 
turnaje v judo O pohár Eurore-
gionu Beskydy. Pořadatelé ze 
sportovního klubu policie přiví-
tali také francouzskou výpravu.

„V tradičním soutěžení sportov-
ců z příhraničního regionu se nej-
lépe předvedli zástupci domácího 
klubu, když v silné konkurenci 42 
oddílů obsadili první místo a získali 
nejcennější trofej, pohár věnovaný 
Regionem Beskydy ve spolupráci 
s městskou akciovou společností 
DISTEP,“ sdělil Luděk Kubíček 
výsledek turnaje, který získává 
v posledních letech stále větší 
věhlas, je pravidelnou přípravou 
mladých judistů pro mistrovské 
soutěže a příležitostí pro uzavírání 
trvalých přátelství mezi mládeží v 

O pohár Euroregionu Beskydy v judu

Benjamínek Petra Havlásková.
příhraniční oblasti. „Svým rozsa-
hem se soutěž řadí mezi největší v 
rámci celé republiky a letošní roč-
ník zcela zaplnil sportovní halu při 
6. základní škole. Kapacitní mož-
nosti sportovní haly nám nedovo-
lují přizvat větší počet soutěžících z 
Čech a není zatím v našich silách 
organizačně zvládnout několi-
kadenní soutěž. Již letos jsme 
zvažovali uspořádání soutěže ve 
frýdecko-místecké víceúčelové 
hale, která má vhodnější prostory, 
ale uskutečnění tohoto záměru 
vyžaduje podstatně vyšší finanč-
ní náklady a účast sponzora,“ 
poodhalil možný vývoj soutěže její 
ředitel Luděk Kubíček. Výborné 
hodnocení letošního ročníku dává 
organizátorům motivaci k přípravě 
toho následujícího, který by měl 
znovu významně reprezentovat 

naše město a region. 
Z výsledků: Soutěž klubů – 1. 

SKP Frýdek-Místek a Dobrá, 2. 
JC Rybnik (Polsko), 3. JC Hranice. 
Mezi vítěze jednotlivých váhových 
a věkových kategorií se zařadili 
Vojtěch Bezruč, Michal Horák, 
Adam Kahánek, Nikola Kesová, 
Petra Havlásková, Michaela Keso-
vá, Jan Kuběna a Marie Dužíková 
z pořádajícího SKP.

„Hlavní trenérka frýdecko-
-místeckých judistů Pavla Pről-
lová získala před několika dny 
ocenění a Titul trenérky roku 
2006, když byla společně s 
reprezentačním trenérem Aloi-
sem Hadamčíkem vybrána z 
padesátky nominovaných trené-
rů a cvičitelů,“ pochlubil se ještě 
jedním úspěchem oddílu Luděk 
Kubíček.  (pp)Benjamínek Marie Dužíková.

Ve dnech 24.-25. března 
odehráli extraligoví šachisté 
z Beskydské šachové školy 
poslední dvojkolo, které urči-
lo konečné umístění v prvním 
roce účinkování v této sou-
těži. Šesté místo, tedy horní 
polovina tabulky, je jistě vel-
kým úspěchem.

V prvním zápase dvojkola v 
Plzni čekal vyrovnaný soupeř, 
protože v sestavě Frýdku-
-Místku se objevili talentovaní 
mládežníci, aby nabrali cenné 
zkušenosti. Soupeř nastoupil 
téměř v základní sestavě. Po 
dvou hodinách hry se vyvíjel 
zápas na šachovnicích v náš 
prospěch. S přibývajícím časem 
však soupeři otáčeli horší pozice 
na remízové a naši někteří hráči 
se museli spokojit s konečnou 
remízou. S přehledem vyhrál 
svou partii Rafal Antoniewski, 
remizovali Sergej Berezjuk, 
Jakub Lahner, Stanislav Jasný 
a Vojtěch Rojíček, prohráli Zdě-
něk Holeksa a Jiří Kočiščák. 
V poslední partii hrál velmistr 
Viacheslav Dydyshko, který se 
snažil ze všech sil dovést partii 
do vítězného konce a vybojovat 

6. místo v extralize družstev6. místo v extralize družstev
bod za remízu. Jeho houževna-
tý soupeř však našel nejlepší 
tahy, udržel remízu a stanovil 
výsledek 4,5:3,5. 

Druhý den v Pardubicích 
čekal už jistý vítěz celé extrali-
gy, který neztratil v celé soutěži 
ani jeden bod.

Naši borci však vstoupili do 
zápasu bez bázně a hany. Po 
třech hodinách remizovali Via-
cheslav Dydyshko se Sergejem 
Movsesjanem a Sergej Bere-
zjuk proti Matějovi Heberlovi. 
Stav byl tedy 1:1 a na ostat-
ních šachovnicích se rozohni-
ly pekelné boje, které mohly 
skončit jakkoliv. Jiří Štoček 
obětoval proti našemu Rafalu 
Antoniewskému celou věž, ale 
jeho útok byl úspěšný a dovedl 
svou partii do vítězného konce. 
Pardubičtí mistři nedokázali 
porazit Vojtu Rojíčka a Jakuba 
Lahnera a rozešli se ve smíru. 
Naši mladí ukázali své kvality v 
pravý čas, fantasticky zvítězili 
Zdeněk Holeksa a Jiří Kočiš-
čák. Vedení 4:3 musel potvrdit 
Stanislav Jasný, který bojoval o 
první vítězství nad týmem, který 
má již jistý titul. V lepší pozici 

daroval soupeři remízu a zajistil 
tím pro frýdecké šachisty vítěz-
ství, které se dá ocenit zlatem. 
Pardubice totiž poslední tři roky 
nedokázal žádný z extraligo-
vých týmů porazit. I to je přísli-
bem pro další sezonu.  (pp)

ŠACHOVÁ EXTRALIGA: Frýdek-Místek coby nováček obstál.     Foto: Petr Pavelka

Přípravy na atletický mítink 
Májové závody jsou v plném 
proudu. Na 1. května připravu-
je atletický oddíl TJ Slezan již 
33. ročník této akce, která se 
koná rovněž za podpory statu-
tárního města Frýdek-Místek. 

„Závod je určen hlavně mlá-
deži a získává si stále větší oblibu, 
vždyť v loňském roce přes déšť a 
chlad startovalo přes 350 závod-
níků z více než 30 oddílů České 
republiky, Polska a Slovenska. 
Atmosféru závodů si však vyzkou-

Připravuje se atletický mítink  
šely i mnohé děti, které závodily 
vůbec poprvé,“ sdělil za atletický 
oddíl Josef Nejezchleba.

Od 10 hodin i letos budete mít 
možnost vidět v akci nejmenší 
děti od 7 let v bězích na 60 m, 
500 m a v hodu míčkem, mladší 
žactvo bude běhat na 60, 150 a 
800 m a rovněž házet míčkem. 
Ti starší pak budou závodit na 
60, 300, 800, skákat do dálky i 
výšky, házet kladivem. Přijďte 
se podívat na atletiku a povzbu-
dit naše mladé atlety.  (pp)
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Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor životního pro-
středí a zemědělství, oddělení 
vodního hospodářství (vodo-
právní úřad), Palackého 115, 
Frýdek-Místek, přináší vybra-
né informace o studnách a o 
povinnostech vyplývajících ze 
zákona č. 20/2004 Sb., kterým 
byl mj. novelizován zákon č. 
254/2001 Sb., vodní zákon.

Užíváte vodu například jako:
- fyzická osoba – odběr pro 

zalévání zahrady, napájení 
drobného zvířectva, vypouštění 
odpadní vody z domovní čistírny 
odpadních vod?

- živnostník – odběr vody pro 
zahradnictví, vypouštění vyčiště-
ných odpadních vod z technolo-
gií, myček aut, penzionů, malých 
čistíren odpadních vod?

- zemědělec – odběr vod k 
zavlažování či napájení zvířat?

- rybníkář – odběr vody pro 
napouštění sádek, líhní?

- provozovatel veřejného koupa-
liště – odběr či vypouštění vody?

- provozovatel lyžařského areá-
lu – odběr vody k výrobě sněhu?

K takovému nakládání s 
vodami musíte mít platné povo-
lení vodoprávního úřadu.

Povolení není třeba, pokud se k 
odběru povrchové vody nevyužívá 
technické zařízení. Povolení není 
nutné ani tehdy, pokud je voda 
dodávána nebo odváděna jinou 
osobou (vodárenskou či kanali-
zační společností, obcí apod.).

Ke dni 1. 1. 2008 zanikne plat-
nost těch povolení k odběru povr-
chových nebo podzemních vod, 
která byla vydána a nabyla právní 
moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná po 1. lednu 
2002 platí i nadále.

Povolení k odběru podzemní 
vody ze zdroje určeného pro 
individuální zásobování jednot-
livých domácností pitnou vodou 
nezanikají.
V návaznosti na informace, kte-
ré v poslední době proběhly v 
různých médiích a nebyly zcela 
přesné, chceme upozornit, že:

- Není pravda, že majitelé studní 
musí studnu nahlásit u vodoprávní-
ho úřadu. Rovněž není pravda, že 
všichni, kdo vybudovali studnu bez 

Na téma studní zazněla v médiích řada nepřesností
povolení „na černo“, mají možnost 
do 1. 7. 2007 nebo do konce roku 
2007, tuto studnu „beztrestně“ 
zlegalizovat a že po novém roce 
vodoprávní úřady zahájí masivní 
kontroly soukromých studní a za 
nepovolené studny budou udělo-
vat velké pokuty. 

Žádná taková evidence studní 
se v současné době neprovádí. 
Cílené kontroly soukromých studní 
se nechystají, plánované kontroly 
budou zaměřeny především na 
činnosti, které ohrožují jakost vod.

Avšak majitelé studní vybu-
dovaných po 1. 1. 1955 musí 
mít na studnu platné stavební 
povolení a povolení k odběru 
spodních vod.

- Není pravda, že ten, kdo 
vypouští odpadní vodu do pří-
rody, má povinnost, nahlásit 
to na vodoprávní úřad. Avšak 
vypouštění odpadních vod je 
možné jen na základě platného 
povolení vodoprávního úřadu. 
Každé nepovolené vypouštění 
odpadních vod je v rozporu s 
platnými předpisy. Tím, že tuto 
skutečnost nahlásíte úřadu, při-
znáváte se k přestupku, za který 
hrozí uložení pokuty. 

Ten, kdo odebírá podzemní 
nebo povrchovou vodu, nebo 
vypouští do těchto vod odpad-
ní vody bez příslušného povo-
lení, vystavuje se pokutě, která 
může činit u fyzické osoby až 
50 000 Kč, u právnické osoby 
nebo fyzické osoby podnikající 
až 10 000 000 Kč.
Postup při vyřizování žádostí

Studny vybudované
před 1. 1. 1955 

Pokud jste vlastníkem studny 
vybudované před 1. 1. 1955, nemu-
síte mít stavbu studny ani odběr 
spodní vody povolen na základě 
fyzicky existujícího individuálního 
správní aktu = povolení (tzn. nemu-
síte mít v ruce žádný „papír“, a pře-
sto se takový odběr podzemní vody 
považuje za povolený).

Fyzická osoba nepodnikající, 
která odebírá podzemní vodu 
ze studny vybudované před 1. 
1. 1955 pro účely individuální-
ho zásobování své domácnosti, 
odebranou vodou nikam nedo-
dává, stáří studny nenahlašuje a 
o povolení nežádá.

Studny vybudované po 1. 1. 1955
Pokud jste vlastníkem stud-

ny vybudované po 1. 1. 1955 
a nenašli jste doma ke studni 
žádné doklady, můžete o vydá-
ní chybějícího povolení požádat 
vodoprávní úřad. 
Vodoprávní úřad Magistrátu 

města Frýdku-Místku při 
vyřizování žádostí postupuje 

následujícím způsobem:
1. Pro studny vybudované 

v letech 1955-1991, pokud se 
dochovalo stavební povolení, ale 
chybí povolení k odběru vody, 
vodoprávní úřad povoluje odběr 
podzemní vody. K žádosti o 
povolení odběru podzemních vod 
pro potřeby jednotlivých občanů 
(formulář je zveřejněn i na inter-
netových stránkách města www.
frydekmistek.cz) žadatel připojí 
projektovou dokumentaci stavby 
nebo pasport stavby v případě, 
že se původní dokumentace 
nedochovala. Co má obsahovat 
pasport stavby, je uvedeno na 
letáku přiloženém k formuláři 
žádosti o povolení k odběru.

2. Pro studny vybudované v 
letech 1955-1991, pokud se nedo-
chovalo stavební povolení, ani 
povolení k odběru vody a vlastník 
prohlásí, že stavba byla povolena, 
ale nedochovaly se o tom žádné 
doklady, v souladu s ustanovením 
§ 125 odst. 2 stavebního zákona 
(č. 183/2006 Sb.) platí, že stavba 
je určena účelu, pro který je svým 
stavebně technickým uspořádá-
ním vybavena. Taková stavba je 
považována za řádně povolenou 
a kolaudovanou vždy, pokud 
vodoprávní úřad prokazatelně 
nezjistí, resp. vlastník studny sám 
neprohlásí, že studna byla posta-
vena bez stavebního povolení. 
Také v tomto případě vodoprávní 
úřad vydává pouze povolení k 
odběru podzemní vody.

3. U studní vybudovaných po 
08/1991, pokud vlastník studny 
nemá stavební povolení ani povo-

Žádáme občany, aby k návštěvě úřadu volili úřední 
hodiny (pondělí a středa 8,00-17,00 hod., čtvrtek 
13,00-15,00 hodin). Mimo úřední hodiny nejsme z 
provozních důvodů, vzhledem k velkému množství 

žadatelů a žádostí, schopni veřejnost přijímat.

lení k odběru vody a tato povolení 
nebudou dohledána v archivu 
vodoprávního úřadu, posuzu-
je vodoprávní úřad studnu jako 
nepovolenou a na základě žádosti 
vlastníka studny provádí řízení o 
dodatečném povolení stavby a o 
povolení k odběru podzemí vody. 
Formulář žádosti o dodatečné 
povolení stavby je zveřejněn na 
internetových stránkách města.

Jedním z podkladů uvede-
ných na formuláři žádosti o povo-

lení k odběru podzemní vody 
je vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí. Jedná se o vyjád-
ření hydrogeologa a vodoprávní 
úřad může rozhodnout, že toto 
vyjádření nevyžaduje. Posuzuje 
se každý případ individuálně, v 
závislosti na množství odebírané 
vody, umístění a stáří studny (u 
malých odběrů, např. k občasné-
mu zalévání zahrady, ze studní 
existujících již desítky let, větši-
nou posudek nevyžadujeme).
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Stanice mladých turistů

20. dubna 2007 
- Den Země 

Sady B. Smetany v 
Místku

V tento den nás 
najdete poblíž hl. altánu. 

Pro děti jsou připraveny soutěže,
výtvarná dílna.

Proběhne zde vyhodnocení soutěže 
„Zachraň strom“.

25. dubna 2007 - Výtvarná dílna
– Maminkám pro radost

SMTu od 16 hodin
Blíží se svátek maminek a my jim

uděláme hezké dárky.
Cena: 20,- Kč na materiál

Informace: Pavla Kozáková
30. dubna 2007 - Slet čarodějnic

v Ekologickém středisku Hatě
Tradiční akce se soutěžemi, 

vyhodnocení nejhezčí čarodějnice či 
nejšpinavějších nohou.

Začátek v 17 hodin. Občerstvení zajištěno.
Informace: Alena Kubaláková

Pionýrů 764, Frýdek-Místek
tel.: 558 435 067 nebo 558 647 594.

Statutární město Frýdek-
-Místek ve spolupráci s mnoha 
neziskovými organizacemi při-
pravuje na 20. dubna oslavu 
Dne Země, která se v Sadech 
Bedřicha Smetany rozběhne 
od 9 hodin a potrvá až do 16 
hodin, takže je kromě škol a 
školek určena také dospělým.

Oslavy Dne Země zahájí 
náměstek primátorky Michal 
Pobucký, který bude u vyhlášení 
vítězů soutěže Zachraň strom. V 
dalším programu vystoupí děti 
ze základní umělecké školy a 
příchozí si budou moci vybrat dle 

Den Země proběhne znovu ve velkémDen Země proběhne znovu ve velkém
vlastního užívání řadu aktivit.

Například občanské sdružení 
Vita osloví jistě každého. Vždyť 
nachystalo filcování míčků z ovčí 
vlny, modelování a vyřezávání z 
voskových plátů, odlévání stop, 
modelování z ekoplastelíny, 
vystřihování motýlů z papírů a 
jejich barvení přírodními barva-
mi. Na přírodovědném stanovišti 
budou děti lovit a určovat vodní 
a půdní „breberky“, na vlastní 
kůži si budou moci vyzkoušet, 
jak žáby loví hmyz, z názorných 
skládaček zjistí, jak se různí 
živočichové přizpůsobují růz-

nému životnímu prostředí, ve 
stánku s obojživelníky jim budou 
poskytnuty informace o jejich 
životě. Děti se také budou moci 
svézt na oslíkovi.

Stanice mladých turistů při-
pravila lanové překážky, deskové 
hry či poznávací stezku, Frýdec-
ká skládka seznámí, co se dělá 
s odpady ve městě, se svými 
informacemi nebudou chybět 
ani myslivci, včelaři, rybáři nebo 
Český červený kříž. Připraveny 
jsou rovněž ukázky sokolnictví, 
které tolik zaujaly v minulém 
roce, a další soutěže.  (pp)

Organizátoři letních táborů,
v příštím čísle chceme zveřejnit ucelený přehled 
letních aktivit pro děti a mládež. Pokud máte 
zájem na zveřejnění vaší akce, tábora, spojte 
se s Martinem Sysalou, který má na magistrátu 
na starosti neziskové organizace.
E-mail: sysala.martin@frydekmistek.cz

Prázdniny ve městě
Chcete prezentovat svůj klub, oddíl, činnost a 
zapojit se do Prázdnin ve městě? 
Uzávěrka přihlášek pro organizace je do 30. 4. 
2007. Přihlášku i další informace o akci Prázdniny 
ve městě naleznete na www.prazdninyvemeste.
cz. K 4. dubnu je přihlášeno 14 organizací. 

Taneční škola Palas s patnác-
tiletou tradicí zve studenty střed-
ních škol, kolektivy i jednotlivce 
do svých nových tanečních pro 
mládež. Termíny kurzů jsou vždy 
v pátek od 7. září 2007 ve dvou 
časech od 17.00 a 19.30. Výuka se 
koná v Kulturním domě Válcoven 
plechu ve Frýdku. V našich moder-
ních tanečních kurzech se naučíte 
základy standardních, latinsko-
amerických, lidových a 
moderních tanců. Kromě 
klasických výukových lek-
cí, půlkolony a závěrečné 
lekce získáte dvě speci-
ální prodloužené opako-
vací lekce s diskotékou, 
speciální lekci stolování 
a společenské etikety a 
speciální členské slevy na 
další taneční akce. Nej-
lepší taneční páry získají 
možnost reprezentovat 
taneční školu a své zís-
kané taneční umění na 
celorepublikové taneční 
soutěži absolventů v Pra-
ze. Po skončení základ-
ních tanečních můžete 
rozvíjet své taneční umění 
v pokročilých tanečních 
a vaši rodiče v tanečních 
pro dospělé. Taneční 
kurzy vedou profesionální 
taneční mistři Mgr. Jana 
Šodková a Josef Macura 
se svými asistenty. 

Hlaste se hned. 

Základní taneční pro mládež
Počet míst je omezen. Přihlášky 
pro kolektivy i jednotlivce získáte 
na našich webových stránkách 
www.tspalas.com nebo osobně 
v kurzech taneční školy. Infor-
movat se můžete na tel: 604 
503 817 a dotazy můžete zasílat 
také na e-mail: josef_macura@
volny.cz. Těšíme se na vás a 
doufáme, že v našich kurzech 
budete vždy spokojeni.Dobrodružné prázdniny

se Stanicí mladých turistů

Skauti mají novou horolezeckou stěnu
Radostný den plný nejrůz-

nějších soutěží a disciplín 
chystali dětem frýdečtí skauti 
na poslední březnový den ve 
Skautském domě na Kostiko-
vě náměstí ve Frýdku. Dětem 
slibovali návštěvu všech kou-
tů světa, nejvyššího vrcholu 
světa, Rallye Monte Carlo a 
podobně. 

„Akce je oslavou stoletého 
výročí vzniku skautského hnutí. 
V roce 1907 byl v Anglii poprvé 
vyzkoušen velký výchovný expe-
riment – letní tábor pro kluky a 
následná soustavná činnost – 

který si rychle získával stoupence 
a posléze i stoupenkyně na celém 
světě a ovlivnil a stále ovlivňuje 
i jiné mládežnické organizace. 
Dnes je přibližně 28 miliónů skau-
tů a skautek ve 150 zemích,“ sdě-
lil při této příležitosti Pavel Kika, 
vedoucí střediska Kruh.

Pro děti byly připraveny lanové 
překážky, střílení ze vzduchovky, 
slalom s pneumatikou a spousta 
dalších aktivit. Návštěvníci měli 
rovněž příležitost vyzkoušet si 
zbrusu novou horolezeckou stě-
nu, kterou se podařilo postavit 
s laskavým přispěním Fondu T-

Mobile pro zaměstnance, který 
na výstavbu horolezecké stěny 
poskytnul částku 40 tisíc korun. 

Skautské středisko Kruh je míst-
ní organizační jednotkou organiza-
ce Junák – svaz skautů a skautek 
ČR, které navštěvuje přibližně 
190 členů. Junák – svaz skau-
tů a skautek ČR je dobrovolné, 
nezávislé a nepolitické sdružení 
ve smyslu zákona 83/90 Sb. 
sdružující své členy a členky bez 
rozdílu národnosti, náboženského 
vyznání, politického přesvědčení, 
rasy nebo jiných rozdílů. Skautské 
oddíly působí ve více než tisíci 

městech a vesnicích po celé naší 
zemi. Sdružují jak chlapce, tak 
děvčata od šesti let, ve třech věko-
vých kategoriích. O jejich program 
se stará několik tisíc dobrovolných 

vedoucích a činovníků.
Web: www.skauting.cz/frydek 
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kika
E-mail: pavel.kika@vpfm.cz
Tel.: 602 187 949
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Pro inzerci volejte
603 249 743

www.veseleto.cz
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Sedmička začínala, když sídliště teprve vyrůstalo

7. ZŠ: Sedlové střechy zútulnily původní objekty.      Foto: Petr Pavelka

Život nové školy nezačíná 
dnem, kdy do budovy vkročí 
poprvé žáci, kteří svým ště-
betáním a udivenýma očima 
naplňují učebny a prostory 
školy. Život školy začíná teh-
dy, kdy do ní vstoupí pedago-
gičtí pracovníci, aby připravili 
její první velký den. Tak je 
tomu i u naší školy. (úryvek z 
kroniky školy r. 1965)

7. ZŠ se začala stavět ve 2. 
etapě výstavby sídliště Riviéra 
podle projektu architekta ing. 
Juroka.

Základní panel byl položen 
15. 6. 1964. Stavbu prováděly 
Pozemní stavby Ostrava, sta-
vební správa Frenštát. Montáž 
školy postupovala velmi rychle. 
Během letních měsíců se v hru-
bé stavbě dokončily pavilony U1, 
U2, U3 a přistoupilo se k vnitř-
ním pracem. O konečný úklid se 
zasloužili rodiče a učitelé. Zbý-
valo vybavit nábytkem kabinety 
a připravit třídy na vyučování. 

Dne 1. 9. 1965 byla škola 
otevřena a školní rok zahá-
jen ve 20 třídách (s 698 žáky). 
Rozestavěna zůstala tělocvična 
a pavilon DM3. Vyučovat se ale 
začalo a škola prožívala své prv-
ní dny. Ředitelem byl jmenován 
Jaroslav Obhlídal, zástupcem 
ředitele Štěpán Zamazal a 
administrativní pracovnicí Eliška 
Halušková. 

Pedagogičtí pracovníci 1. 
- 9. ročníků: Marta Skupienová, 
Růžena Bláhová, Sylvie Gryga-
rová, Jarmila Kavková, Marcela 
Nováková, Zora Lásková, Marta 
Sychrová, Markéta Faldynová, 
Marie Procházková, Libuše Sel-
tenreichová, Miroslav Křístek, 
Jana Vrbíková, Zdeněk Matula, 
Renáta Kozáková, Jana Alexo-
vá, Jarmila Mlýnková, Magda 

Bednářová, Jiří Faldyna, Vlasta 
Hlaváčová, Marta Kolčárová, 
Anna Fajkusová. Vychovatelky 
ve školní družině: p. Ludmila 
Ďurčová a p. Marie Holáňová. 

Ve školním roce 1966-67 
byla výuka zahájena s 848 žáky 
ve 27 třídách. Pedagogický sbor 
tvořilo 40 učitelů a 5 vychovate-
lek. Celý tento školní rok probí-
hal ještě ve znamení dokončení 
stavebních prací, došlo k úpra-
vám hřiště, chodníků a okolního 
terénu. Stále se pokračovalo ve 
vnitřním vybavení budov. 

V průběhu prvních 40 let nav-
štěvovalo školu na 3800 žáků, 
pracovalo přes 130 učitelů, nej-
více dětí (1011) navštěvovalo 
školu ve školním roce 1974/75. 
Není bez zajímavosti, že ve škol-
ním roce 1985/86 bylo na škole 
šest sportovních tříd se zaměře-
ním na lední hokej. Školu nav-
štěvoval i známý hokejista Pavel 
Kubina, dalšími slavnými absol-
venty jsou bratři Světelští, mistři 
světa v rybolovné technice, nebo 
Marcela Ševčíková-Novotná, 
která reprezentovala na mistrov-
ství světa v Helsinkách v běhu 
na 400 m překážek.

Řediteli školy se postupně 
stali: Jaroslav Obhlídal od r. 
1965 do r. 1984, Petr Karas od 
r. 1984 do r. 1990 a Miroslav 
Křístek od r. 1990 do r. 2006. 
Od 1. 1. 2007 školu vede Iveta 
Zechová. 

Ve funkci zástupců působili: 
Štěpán Zamazal, Anna Střítěž-
ková, Marie Procházková, 
Renáta Kozáková, Marta Skupi-
enová, Marcela Nováková, Věra 
Rosmanitová.

Nyní ve funkci zástupců půso-
bí Karla Skokanová od r. 1990 a 
Jiří Semenský od r. 1995. 

V roce 1996 proběhla rekon-

strukce střech na školních budo-
vách nákladem 8,5 milionu korun. 
Červené sedlové střechy dodaly 
škole na půvabu a útulnosti, 
uprostřed zeleně, kterou Rivié-
ra oplývá snad nejvíce z celého 
města. Po finančně náročné 
rekonstrukci střech pokračovala 
výstavba a přestavba školy v 
letech 2002-2005. Modernizace 
školní kuchyně a jídelny, WC ve 
všech pavilonech, vybudování a 
rekonstrukce tělocvičny a spojo-
vacího traktu ke školní jídelně, tří 
učeben informatiky, školní druži-
ny a žákovské cvičné kuchyňky 
si vyžádalo téměř 40 milionů 
korun. Po výstavbě nové tělo-
cvičny se škola v minulém roce 
dočkala i nového moderního 
venkovního sportovního areálu.

7. ZŠ: Nádvoří pro bezpečný pohyb školáků.    Foto: Petr Pavelka

1. 9. 1965 byl počátek mého 
22-letého působení na 7. ZŠ na 
Riviéře. Začínali jsme s žáky, 
kteří byli z velké většiny převe-
deni ze 6. ZŠ i s učiteli. Na 6. 
základní škole se učilo ve dvou 
budovách, v budově gymnázia 
a ve staré budově na Pionýr-
ské ulici. Znamenalo to přebí-
hat během přestávek z jedné 
budovy do druhé. Stávalo se, 
že někdy na to přeběhnutí byla 
malá přestávka až příliš malá 
– při náledí nebo ve sněhu. Ale 
jinak to udělat nešlo.

Náš ředitel Jaroslav Oblí-
dal musel zařídit, aby stará 6. 
základní škola nadále normálně 
fungovala a současně začala 7. 
ZŠ. Pro nás na 7. základní škole 
bylo příjemné překvapení začít 
pracovat v moderním krásném 
prostředí. Samozřejmě neby-
lo vše zcela hotové, dokonce 
kolem školy nebylo ještě hotové 
sídliště. Když jsem šla ke škole 
směrem od průmyslovky, byl na 
novou školu směšný pohled. 
Kolem ní trčela betonová jádra, 
na která se navěšovaly byty. 

Ze vzpomínek bývalé učitelky 
paní Vlasty Hlaváčové

Teprve z nových bytů přicházeli 
noví žáci do zavedené školy.

Dostala jsem třídnictví v 9. A, 
kde jsem vyučovala matemati-
ku a zahájila jsem tak práci na 
Riviéře velmi šťastným rokem.

Noví žáci nepocházeli vždy 
z ukázkových rodin. Bylo třeba 
vynaložit více trpělivosti. Dokon-
ce se po nás žádalo, abychom 
v seznamu žáků vyznačovali 
ty, kterým jsme měli věnovat 
více ohledů a výhod. Stávalo 
se, že i žáci čtverkaři se uchá-
zeli o studium na středních 
školách, protože jejich vlivní 
rodiče jim to mohli zařídit. Také 
naopak bylo několik žáků, kteří 
dosahovali nejlepších výsledků 
a z politických důvodů nesměli 
nastoupit do středních škol. Na 
to vzpomínám nerada.

Náš učitelský sbor byt složen 
z mladých učitelů a dařilo se 
nám s nadhledem překonávat 
překážky. Vznikla mezi námi i 
hluboká přátelství. Zažili jsme 
hodně příjemných a veselých 
okamžiků, kterých bylo dost a 
ráda na ně vzpomínám.

Dne 20. 4. 2007 budou na ul. Míru ve Frýdku, v 
místě u prádelny a u hřiště, umístěny velkoobje-
mové kontejnery na objemný odpad. Tyto kon-
tejnery budou staženy dne 23. 4. 2007. Do kon-
tejnerů se nesmí ukládat nebezpečný odpad!
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

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

parkoviště u kina Petra Bezruče, 
Místek: 17. 4. - 19. 4.
parkoviště u krytého bazénu, 
Místek: 24. 4. - 26. 4.

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

Dotace z fondu životního prostředí 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 31,75 m2 nacházející se v I. NP objektu čp. 10, ul. Rad-
niční, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek (v centru Frýdku u budovy Magistrátu 
města Frýdek-Místek). Nebytové prostory byly kolaudovány jako prodejna. 
Výše nájemného v místě obvyklá je 2.280,- Kč/m2/rok. Žádosti o 
pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem NP čp. 10 – malý prostor“) a 

informací, za jakým účelem budou neb. prostory užívány, zasílejte 
na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148 maximálně do 30. 4. 2007, 10.00 hodin.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 72,60 m2 nacházející se v I. NP objektu čp. 10,
ul. Radniční, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek

(v centru Frýdku u budovy Magistrátu města Frýdek-Místek). 
Výše nájemného v místě obvyklá je 2.280,- Kč/m2/rok. Žádosti o 
pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem NP čp. 10 – velký prostor“) a 

informací, za jakým účelem budou neb. prostory užívány, zasílejte 
na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148 maximálně do 30. 4. 2007, 10.00 hodin.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu obřadní síň městského hřbitova,

to je budovu bez čp./če. na pozemcích p.č. 6736/2 zastavěná 
plocha, p.č. 7703/4 ostatní plocha-hřbitov a p.č. 7703/3 ostatní 

plocha-hřbitov, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
Žádost o pronájem musí obsahovat:

- nabízenou výši nájmu za celý objekt; podnikatelský záměr týkající se 
využití objektu, jeho úprav včetně uvažovaných investic; reference 
Žádost (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pronájem 

obřadní síň“) zašlete na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148, a to do 30.4.2007 10.00 hodin 

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová

Správce Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Beskydy sdružení 
Region Beskydy vyhlašuje k 21. 
3. 2007 3. kolo výzvy podávání 
žádostí v rámci Fondu mikro-
projektů Iniciativy Společenství 
INTERREG III A CZ-PL.

Zaměření projektů:
Kulturní výměny: Kulturní 

výměny (včetně mediální prostřed-
ků a sportovních aktivit), které již 
existují a které se nově zakládají 
mezi místními skupinami na obou 
stranách příhraničního regionu. 
Setkání a výměny mezi mládeží; 
umělecké a sportovní činnosti; 
folklorní slavnosti a podobné akce 
s důrazem na rozvoj tradic, dlouho-
dobé spolupráce a zaměstnanosti, 
podporované zvláště ve fázi jejich 
vzniku. Předmětem podpory bude 
hlavně organizační stránka akcí.

Místní demokracie: Akce, kte-
ré pomáhají při vytváření a prohlu-
bování dovedností organizačních 
struktur v rámci místní a regionální 
veřejné správy a ostatních složek 
demokratické společnosti (nevládní 
instituce a organizace – tzv. NGO). 
Je možno pořádat s tématem 
související školící kurzy zabezpe-

Vyhlášení 3. kola výzvy podávání projektů z programu Fond mikroprojektů
v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A a CZ-PL

čující výměnné návštěvy, přípravu 
projektů a procedurální záležitosti; 
přeshraniční sociální integrace.

Lidské zdroje: Projekty, vztahují-
cí se k rozvoji lidských zdrojů a vzdě-
lávání, které mohou oslovit široké 
spektrum účastníků a které povzbu-
zují spolupráci v oblasti odborného 
výcviku; opatření zaměřená na 
propagaci přeshraničních pracov-
ních možností; projekty sjednocující 
školení, vzdělávání, vývoj, zavádění 
technologií na obou stranách hranice 
včetně twinning projektů mezi tako-
vými centry, podpora společného 
povědomí ve vztahu k vznikajícím 
aktivitám (např. historie regionu nebo 
rozvojové otázky); obsahem projektů 
může být také zajištění školení, pořá-
dání krátkých kurzů a akcí a dále 
využití materiálů pro dálkové studi-
um; obsahem takových aktivit může 
být i zajištění jazykového vzdělávání 
včetně aplikovaných jazykových kur-
zů, které mohou napomoci přeshra-
niční spolupráci a rozvoji. Zrcadlové 
projekty se mohou týkat zpracování 
materiálů pro dálkovou výuku apod.; 
bude též podporována výměna 
znalostí a zkušeností ve výuce na 
různých stupních.

Plánovací a rozvojové studie: 
Analýzy příhraničí, příprava směrnic 
pro společné plánování a správu 
území včetně přeshraničních oblastí 
jako integrovaných geografických 
celků, propagace víceúčelových 
záměrů využití krajiny. Mohou být 
podpořeny projekty, které vytvářejí 
předpoklady pro společné plánování 
v příhraničním regionu, pro vypraco-
vání společných výzkumných pro-
gramů, pro vypracování společných 
strategií regionálního rozvoje příhra-
ničního regionu s cílem společně 
definovat rozvojové priority. Je též 
zahrnuta příprava rozvojových pro-
jektů a studií proveditelnosti.

Hospodářský rozvoj: Podpo-
ra malých projektů zaměřených 
na zvýšení hospodářské základny 
příhraničního regionu, plánování 
přeshraničních průmyslových zón, 
marketingových iniciativ, trhů, 
výstav a propagačních akcí, pro-
pagace hospodářské spolupráce, 
rozvoje podnikání, finanční spo-
lupráce; vytvoření přeshraničních 
společných struktur a partnerství 
mezi podpůrnými organizacemi, 
jako jsou hospodářské komory, 
podnikově zaměřená vývojová 

(technologická) rozvojová centra; 
přenos manažerských dovedností. 

Životní prostředí: Projekty 
zaměřené na specifické problémy 
životního prostředí v regionu, jako 
např. vypracování studií, vyhodno-
cování problémů, ekologické škole-
ní a akce zaměřené na zvyšování 
veřejného ekologického povědomí.

Cestovní ruch: Fond bude 
poskytovat zdroje pro řadu aktivit 
zaměřených na rozvoj cestovního 
ruchu – vypracování studií, pláno-
vání, opatření zaměřená na posílení 
institucí, rozvoj kvalitní a přírodě 
neškodící turistiky (vč. agroturistiky), 
návrh a zavedení nových turistických 
produktů vytvářejících trvalá pracovní 
místa, specifická školení malých a 
středních podnikatelů a související 
programy pro rozvoj lidských zdrojů. 

Komunikace: Rozvoj nebo 
vytvoření prostředků a zdrojů na 
zlepšení toku informací a spojení 
mezi příhraničními regiony.
Celková předpokládaná částka ná-
kladů projektu a termín ukončení:
Euroregion Beskydy/Beskidy – česká 
část pro období 07-08 = 570.000 Kč

Velikost max. 75% podpory v 
kurzu EUR pro rok 2007: 

• minimální částka: 2 000 EUR
• maximální částka: 20 000 EUR

Výše podpory nesmí přesáhnout 
75 % celkových způsobilých výda-
jů projektu. Zbývajících minimálně
25 % musí být financováno z vlastních 
zdrojů žadatele nebo českých partne-
rů, anebo ze zdrojů jiných, než je roz-
počet Evropského Společenství. 

Ukončení realizace projektů 
je stanoveno do 30. 11. 2007.

Termín příjmu žádostí 3. kola 
je od 1. 4. do 30. 4.2007 do 13 h. na 
adresu Administrátora: Třanovice 
služby, o.p.s., obecně prospěšná 
společnost, 739 53 Třanovice čp. 1

Žádosti musí být doručeny v 
zapečetěné obálce osobně, dopo-
ručenou poštou, kurýrní či jinou 
podobnou službou. Žádosti ode-
slané jinými způsoby (např. faxem 
nebo e-mailem) nebo doručené na 
jiné adresy budou zamítnuty. 

Kontakty:
Správce programu:
Sdružení Region Beskydy
nám. Svobody 6
Frýdek – Místek, 738 02
Ing.arch. Petra Schnirchová
tel.: 739 203 934
mail: schnirchova.petra@seznam.cz

Fond mikroprojektů Programu iniciativy Společenství INTERREG IIIA CZ-PL Region Beskydy/Beskidy

Komise investiční, územního 
plánování a životního prostředí 
informuje občany a právnické 
osoby, že mohou nadále podávat 
žádosti o dotaci z fondu životního 
prostředí. Dotace lze poskytnout 
především na změnu způsobu 
vytápění, na kanalizační přípojku, 
solární kolektory a ostatní tech-
nologie výrazně zlepšující životní 
prostředí. Zevrubně je účel použití 
dotace popsán níže. Projednání 
podaných žádostí se řídí Statutem 
fondu životního prostředí města 
Frýdku-Místku. Žádosti, které se 
podávají odboru životního prostře-
dí a zemědělství Magistrátu města 
Frýdku-Místku, projednává komise 
investiční, územního plánování a 
životního prostředí, která byla zří-
zena Radou města Frýdku-Místku. 
Nejbližší plánovaný termín zase-
dání komise je 14. května 2007. 
Podle již zmíněného Statutu fondu 
životního prostředí města Frýd-
ku-Místku lze finanční prostředky 
poskytnout zejména na: 

a) změny způsobu vytápění 

rodinných domků, bytů a objektů 
určených k podnikatelské čin-
nosti z vytápění pevnými palivy 
na vytápění: 

- prostřednictvím centrálního 
zdroje tepla 

- plynem, dřevoplynem
- elektrickou energií 
- obnovitelnými zdroji energií
- propanem; 
b) zřízení čistírny odpadních 

vod, jako náhrada za septik 
nebo žumpu; 

c) zřízení přípojky na kanali-
zační síť, jako náhrada za septik 
nebo žumpu;

d) zřízení a rekonstrukce ostat-
ních staveb nebo technologií výraz-
ně zlepšující životní prostředí; 

e) podporu vzdělávacích pro-
gramů souvisejících s životním 
prostředím;

f) řešení havarijních stavů na 
úseku životního prostředí;

g) opatření k podpoře aktivit 
občanů, škol a organizací dětí a 
mládeže vedoucích ke zlepšení 
životního prostředí. 

V loňském roce bylo z fondu 
životního prostředí rozděleno cel-
kem 213 tisíc Kč. Z toho 74 tisíc 
Kč bylo poskytnuto na realizaci 
plynového vytápění jako náhrada 
za vytápění pevnými palivy a na 
solární kolektory, 26 tisíc Kč na 
stavbu kanalizačních přípojek a 
113 tisíc Kč na podporu vzdělá-
vacích programů a dalších aktivit 
zaměřených na zlepšení životní-
ho prostředí. V letošním roce je 
ve fondu životního prostředí při-
praveno k rozdělení 280 tisíc Kč.

Formuláře pro vyplnění žádos-
ti jsou dostupné buď na interne-
tových stránkách statutárního 
města Frýdku-Místku (www.fry-
dekmistek.cz), anebo na odboru 
životního prostředí a zemědělství 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
v kanceláři č. 426, v budově na 
ul. Palackého 115 v Místku. Další 
informace vám ochotně sdělí na 
tel. čísle 558 609 499.

Předseda komise investiční, 
územního plánování a život-

ního prostředí Jaroslav Muroň
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MATURITNÍ TABLA: Středoškoláci brzy představí ve výlohách své 
prezentace. Někteří se nechali inspirovat filmem.      Foto: Ivan Korč

Jak už napovídá název 
posledního alba (10 let na 
cestě), skupina Traband už má 
něco za sebou. Dnes už o další 
dva roky déle se snaží harmo-
niem jít proti disharmonické 
době. A dorazí i do Frýdku-
-Místku – na tradiční květnový 
festival Sv. Jan Session.

Skupina Traband vznikla v 
roce 1995 jako trio („troj-bend“) 
kytara-basa-bicí, stylově oscilující 
mezi country, punkem a folkem. 
Postupem času se propracovala 
ke zvuku čerpajícímu ze širšího 
hudebního spektra a k bohatšímu 
nástrojovému složení především 
z dechových nástrojů. Jako pře-
lomový se uvádí rok 1999, kdy 
původní elektrické obsazení bylo 
definitivně nahrazeno akustický-
mi nástroji (tuba, trubka, klarinet, 
akordeon, banjo), aniž by ubylo 
na razanci a tanečnosti.

V minulosti Traband spolu-
pracoval s písničkářem Vaškem 
Koubkem a s česko-francouz-
ským divadlem Na voru, vydal 

Přijedou k nám Trabandi

Foto: Natálie Rychetníková
tři studiová alba a odehrál stov-
ky koncertů doma i v zahraničí. 
Podnikl několik úspěšných turné 
po Francii a Německu, objevil se 
i na velkých festivalech world-
music v Řecku, na Korsice, v 
Rakousku, Maďarsku a Polsku. 

Můžete se těšit na klidnější, 
lyričtější písničky, než jste byli 
dosud u této formace zvyklí, 
přibude zajímavých zvukových 
kombinací. Klíčovým nástrojem je 
nyní Jardovo harmonium a Jani-
na „basokytara“. „Po všežravém 
období, kdy si trabandité přisvojo-
vali takřka jakýkoli hudební směr, 
přichází snaha rozhlédnout se v 
domácí krajině. Už tedy nikoliv 
„world“, ale spíš „home“ music. 
Inspirací je tentokrát hlavně čes-
ká a moravská lidová hudba, 
vesnické kostelní zpěvy, domácí 
muzicírování. I texty, které jsou 
teď méně příběhové, často zachy-
cují putování krajinou, hledání 
domova, přírodní motivy,“ zpívají o 
kapele, která je zárukou podívané 
plné energie, recenzenti.  (pp)

V městské knihovně chodil 
po dva dny personál oděn v 
antických tógách a notně tím 
některé příchozí překvapil. 

„Smyslem akce bylo oživit 
konec měsíce knihy, kterým je 
každoročně březen, a vzbudit 
u čtenářů zvědavost. Příchozí 
si mohli prohlédnout nástěnku 
a vystavená díla vztahující se k 
antické literatuře a tehdejším mys-
litelům. Při odchodu byli odměněni 
čokoládovou sladkostí,“ přiblížila 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 

Antický den v knihovněAntický den v knihovně

radnice Kateřina Piechowicz, kte-
rá si akci nenechala ujít.

Podobná zpestření nejsou v 
Městské knihovně ve Frýdku-
-Místku až takovou výjimkou. 

Například v říjnu zde probíhaly 
v rámci týdne knihoven kov-
bojské dny, příležitost k vybo-
čení z všedního dne poskytl i 
Halloween.  (pp)

Na páteční odpoledne 27. 
dubna připravil Dům dětí a 
mládeže ve Frýdku-Místku 
pokračování her a soutěží s 
Harrym Potterem. Start je u 
nástupiště Kingś Gross 9 a 
3/4 (znalci ví) v 16.30 u altánu 
v parku Bedřicha Smetany. 

„Tentokrát se můžete těšit 
na zkroceného hypogryfa, 
pokusíte se projít labyrintem, 

S Harrym hurá do Bradavic II.
odvážíte se do zapovězeného 
lesa a samozřejmě se potkáte 
s partou již známých postavi-
ček z Bradavic. V cíli vás čeká 
sladká odměna a odznak mla-
dého čarodějnického učně,“ 
láká na akci Ivana Sošková, 
která se na návštěvu rodičů s 
dětmi i jednotlivců těší spolu s 
dalšími pracovníky domu dětí a 
mládeže.  (pp)

Ve středu 21. března se 
v klubu Prostor, který pro-
vozuje město, sešly děti ze 
Školních družin při Základ-
ních školách ve Frýdku-
-Místku. Akci pořádal Klub 
vychovatelek Frýdek-Místek 
a organizace se ujaly vycho-
vatelky Školní družiny při 
Základní škole národního 
umělce Petra Bezruče, Frý-
dek-Místek, tř. T. G. Masary-
ka 454 (1.ZŠ). 

Kromě zpěvu zde bylo slyšet 
i flétny a taneční hudbu, pro-
běhla mini soutěž ve znalosti 
lidových písniček a v každé 
kategorii vybrala vítěze také 
divácká porota. „Děti soutěžily v 
pěti kategoriích podle ročníků a 
připravily si jednu písničku bez 
omezení žánrů. Všechny se 
snažily zpívat co nejlépe, někte-
rým se přitom třásly hlásky, ale 
u mikrofonu předvedly skvělý 
výkon,“ referovala vychovatelka 
Jaroslava Marášková.

Vítězové obdrželi diplomy a ceny, 
které věnovala pořádající škola.

Výsledky:
1. třídy
1. Petra Hlaušková - 5. ZŠ
2. Doris Mihálová - 7. ZŠ
3. Dominik Mann - 4. ZŠ
2. třídy 
1. Klára Papřoková - 5. ZŠ
2. Tereza Trávníčková - 1. ZŠ
3. Kateřina Kasíková - 4. ZŠ

Hudební dopoledne Školních družin

3. třídy 
1. Lenka Lahnerová - 9. ZŠ
2. Barbora Škarabelová - 6. ZŠ
3. Daniel Liška - 5. ZŠ 
Zvláštní cenu poroty obdržela Gábi-
na Nagyová z ŠD při ZŠ Naděje.
4. třídy 

1. Kristýna Čepelová - 6. ZŠ
2. Kristýna Sedlářová - 7. ZŠ
3. Alena Liberdová - 1. ZŠ
5. třídy 
1. Kristýna Liberdová - 1. ZŠ
2. Daniela Richterová - 7. ZŠ 
3. Markéta Podhorná - 6. ZŠ

U příležitosti ocenění alba 
Poplór frýdecko-místeckého 
rodáka Tomáše Kočka cenou 
Akademie populární hudby 
Anděl 2006 proběhne ve Frýd-
ku-Místku Andělský koncert 
tohoto nejen u nás ceněného 
autora a interpreta. Připravila jej 
produkce Národního domu.

Andělský koncert se chys-
tá na 27. dubna od 19 hodin v 
Nové scéně Vlast. „O kvalitách 
jeho hudby svědčí jak letošní 
Anděl, tak i fakt, že album Poplór 
bodovalo v srpnu a září minulého 
roku v prestižní TOP 20 Europian 
World Music Chart 13. místem. 
Dlužno poznamenat, že Tomáš 
Kočko & orchestr byli první 

Andělský koncert – Tomáš Kočko & orchestr
kapelou z České republiky, která 
se v této hitparádě umístila tak 
vysoko. Například i taková sku-
pina Čechomor dosáhla nejvýš 
na 19. místo,“ lákají pořadatelé 
z Národního domu. Podotýkají, 
že v souvislosti s hitparádovým 
úspěchem byli Tomáš Kočko & 
orchestr nominováni jako repre-
zentanti České republiky na 
festival Europian broadcasting 
union do irského Cork city, kam 
odjedou koncem srpna. 

Tomáš Kočko se celou svou 
tvorbou hlásí k rodnému regionu a 
jeho tradicím. Zdroj jeho inspirace 
tak tvoří lidové písně z Beskyd, 
mýtus zbojníka Ondráše či dávné 
pohanské zvyky ukryté v našem 

folklóru. Z jeho dalších aktivit nel-
ze nezmínit například spolupráci s 
Jaromírem Nohavicou.  (pp)
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
Bezručova 612

Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídková trasa po frýdeckém zám-
ku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními obra-
zy slezské šlechty, zámecké interiéry 
instalované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK

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

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

Výstavy:
KAREL LEPÍK - OBRAZY Z LET 1996-2006

Autor je vysokoškolský učitel kresby a 
malby na Ostravské univerzitě. Studoval 
na Pražské akademii v uvolněné kulturní 
atmosféře druhé poloviny 60. let u proslu-
lého figuralisty prof. Karla Součka a také u 
bytostného moderního krajináře, malíře a 
grafika doc. Jiří Johna. Ačkoliv se o váno-
cích 2005 Karel Lepík dožil pětašedesátky, 
jeho tvůrčí elán neutuchá. Jeho tvorba 
imponuje početností i monumentalitou a ve 
svém celku představuje kolosální soubor, 
z něhož by bylo možno vybírat exponáty 
hned pro několik takových instalací.

Potrvá do 27. května 2007.
KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM

Výstava je zaměřena na dva letecké útva-
ry, které po řadu let působily z letiště Ostra-
va-Mošnov. Jsou to 1. dopravní výsadkový 
letecký pluk a 8. stíhací letecký pluk.

Na přípravě výstavy se podíleli: Fran-
tišek Pavelčík, Oldřich Dvorský, Jaromír 
Fryščák, Vilém Kubát, Vladislav Blahuta, 
Svaz letců Brno, Svaz letců Příbor, Tech-
nické muzeum Brno, 23. základna vrtulní-
kového letectva Přerov.

Vernisáž v neděli 29. dubna 2007 v 15 
hodin v muzejní expozici frýdeckého zámku.

Součástí nedělního odpoledne bude 
ukázka leteckých modelů.

Potrvá do 16. září 2007.
PROGRAMY, KONCERTY

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 19. dubna 17,00 hodin
Přednáškový sál v Zeleném domě na 

Zámecké ulici
ŽELEZÁRNY V BAŠCE

Již v roce 1723 je poprvé zmiňován 
železný hamr s pecí v Bašce, v roce 
1806 zahájila provoz nová vysoká pec 
se slévárnou. Erzherzogin Isabella Hütte 

Čtvrtek 19. dubna v 19.00 hodin
SCREAMERS
Zábavná „Narozeninová show“ k 10. 

výročí založení travesti skupiny z Prahy.
Vstupné: 200, 180, 150, 120 Kč
Čtvrtek 19. dubna v 19.00 hodin – frý-

decký zámek
FLÉTNOVÝ RECITÁL – Zlatý věk 

nizozemské hudby
Jan Kvapil – flétna, Rudolf Měřinský 

– loutna, Marcel Vlček – bicí nástroje
Program: J. van Eyck, J. Schop, N. Vallet

Předplatitelé Zámeckých koncertů 06/07
Vstupné: 120 a 60 Kč (důchodci, děti)
Pátek 20. dubna v 18.00 hodin – Kino 

Petra Bezruče
„LETEM SVĚTEM S OSTRAVIČKOU“
Koncert konaný u příležitosti 25. výročí 

založení Dětského folklorního souboru 
Ostravička.

Vstupné: 80 a 50 Kč (důchodci, děti a 
členové FOS)

Sobota 21. dubna v 18.00 hodin
„SETKÁNÍ S PŘÁTELI OSTRAVIČKY“
Zveme všechny bývalé členy i příznivce.
Vstupné: 50 a 25 Kč (důchodci, děti a 

členové FOS)
Úterý 24. dubna v 19.00 hodin – frý-

decký zámek
ENSEMBLE MORAVIA
Eliška Novotná – klavír, Jiří Hanousek 

– violoncello, Igor Františák – klarinet
Soubor mladých ostravských hudeb-

níků, kteří pokračují v tradici českých 
komorních těles.

Předplatitelé Zámeckých koncertů 06/07
Vstupné: 120 a 60 Kč (důchodci, děti)
Pondělí 30. dubna v 19.00 hodin
PAVEL HASS KVARTET

Marie Fuxová - housle, Veronika Jarůš-
ková - housle, Pavel Nikl - viola, Peter 
Jarůšek - violoncello

Program: Leoš Janáček, Pavel Haas, 
Antonín Dvořák

Předplatitelé KPH a koncertů pro mlá-
dež 06/07

Vstupné: 120 a 60 Kč
Výstava:
10. 3. - 31. 5. – chodby Národního domu
KRÁSA KONÍ 
Marek Džupin a Zenon Kisza
- výstava fotografií

Neděle 15. dubna v 15.00 hodin
Divadlo V batohu

AFRICKÁ POHÁDKA
Loutková pohádka.

Dobrodružný a humorný příběh o lovci 
Hoďflintudožitovi
Vstupné: 30 Kč

Neděle 15. dubna v 19.00 hodin
STRÝC ANDER Z KOŠIC & DUO 

GALÁNEČKY
Petra Jelínková a Kamil Barták

Celovečerní zábavný pořad. Populární 
„vychodňar“ po letech ve Frýdku-Místku.

Vstupné: 150 a 100 Kč
Pátek 20. dubna ve 20.00 hodin 

KAJKERY hrají 10 let
na koncertě taky vystoupí: J. Samson 

Lenk, S. Janoušek, V. Březina, L. Gaško, 
R. Hus, I. Janeta, M. Miarka, R. Pyško, 

R. Sacký, D. Sikora, R. Škola, M. Tomko-
vá, D. Vyvial, R. Wojatschke, M. Smolán

Vstupné: 100 Kč
Neděle 22. dubna v 15.00 hodin
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod

TROJLÍSTEK POHÁDEK
O Budulínkovi, O Otesánkovi, Hrnečku, 

vař!, Veselá pohádka, plná nečekaných i 
očekávaných zvratů.

Vstupné: 40 Kč
Neděle 29. dubna v 15.00 hodin

Magic show Sorrel
ČARODĚJNICE

Soutěžní pořad s kouzlením
pro všechny děti.
Vstupné: 30 Kč

Výstava:
3.4. - 31.5. 

MAKROFOTOGRAFIE PŘÍRODY 
– Silvestr Szabó
FILMOVÝ KLUB
16. 4. v 19.00 h.

OSOBNOSTI: CH. CHAPLIN:
MODERNÍ DOBA

Ch. Chaplin a jeho souboj se stroji v éře, 
která není příliš nakloněna lidem.

17. 4. v 19.00 h.
TRISTRAM SHANDY

Inspirací tohoto neortodoxního filmového 
díla je román Život a názory blahoro-
dého pana Tristrama Shandyho, který 
napsal britský pastor Laurence Sterne 
v letech 1759-1767. Rozsáhlý román, 

patřící k anglickým literárním skvostům, 
byl považován za nezfilmovatelný, ale 

Winterbottom jej přetvořil v pozoruhodně 
invenční podívanou.

23. 4. v 19.00 h.
OBČAN PES

Surrealistická pohádka s pořádnou dáv-
kou romantiky. Amélie z Bangkoku!

24. 4. v 19.00 h.
RÁNO V BENÁTKÁCH

Hrdinou je vesnický otec, vášnivý kuřák 
a zaměstnanec místní megatovárny. 

Jednoho dne se rozhodne pro změnu 
a vydá se za dobrodružstvím do Benátek.

30. 4. v 19.00 h.
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH

80. léta minulého století. Tehdejší NDR. 
Kontroly, zastrašování a odposlechy. 

Příběh agenta Stasi, který prohlédne a 
začne pomáhat svým obětem. 

BIJÁSEK
Pátek 20.4. od 10.00. h.

PÁSMO VYBRANÝCH POHÁDEK
Krakonoš a strašidlo, Mikeš u cirkusu, Já 

a fousek, Neposlušný zajíček
Pátek 20.4. od 13.30. h.
ASTERIX A VIKINGOVÉ

Asterix a Obelix dostávají nemožný úkol – z 
městského kluka učinit pravého muže. A do 

toho všeho připlují do Galie Vikingové.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

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

V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-

15. 4. v 19.00 h.
DVEŘE DOKOŘÁN
Film se točí kolem mladého architekta, 

jemuž se kdosi vloupe do kanceláře a 
podle indicií se jedná o výtečníka z mus-
limské minority. V hlavních rolích Jude 
Law a Juliette Binoche.

18. - 19. 4. v 19.00 h.
AMERICKÁ KLETBA
Mysteriózní thriller o jediném zdoku-

mentovaném případu v historii USA, kdy 
duch způsobil smrt člověka.

20. - 22. 4. v 16.30 h.
MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU

Tři kamarádi prožijí napínavé a dobro-
družné pátrání po záhadném pokladu na 
těch nejtemnějších místech staré Prahy.

20. - 22. 4. v 19.00 h.
APOCALYPTO
Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví o 

starobylé říši Mayů a jejím zániku. První fil-
mové zpracování této neobjasněné záhady.

25. - 26. 4. v 19.00 h.
ŠTĚSTÍ NA DOSAH
Will Smith v roli osamělého otce, jenž by 

za šťastný život syna dal všechno na světě.
27. - 29. 4. v 19.00 h.
VRATNÉ LAHVE
Bývalý učitel se nehodlá smířit s poklid-

ným životem důchodce, a proto přijímá mís-
to ve výkupu lahví, kde se na malém prosto-
ru potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi.
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KULTURNÍ DŮM VP
Heydukova 2330

558 647 067, 602 586 925 
e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

GALERIE LIBREX
Josef Horák - fotografie

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

– bašťanské železárny ukončily činnost v 
roce 1909. Přednáška o historii i docho-
vaných dokladech výroby železa v Bašce. 
Doplněno videosnímkem a dataprojekcí.

Čtvrtek 26. dubna 16,00 hodin
Sraz na místeckém Náměstí svobody
POJĎTE S NÁMI PO MÍSTKU
Další z vycházek, mapujících historii 

města Frýdku-Místku. Kde stával pranýř, 
podkostelní mlýn na Antonínském náměs-
tí, dobytčí tržiště na Kamenci, kde stávaly 
Karolínské lázně, Löwova a Lembergrova 
vila, Lembergrova kolonie a další.

Sobota 28. dubna 7.45 hodin
Odjezd autobusem ČSAD z Místku, 

aut. stan. (linka Hukvaldy), vysednout na 
zastávce Fryčovice – Krnalovice

POJĎTE S NÁMI PŘES HŮRKY
NA HUKVALDY

Skalka s tařicí skalní, památný tis na 
Babí hoře, Přední a Zadní Hůrky (všech-
ny druhy našich kyčelnic a jejich kříženci), 
dále přes Hůrky na Hukvaldy (středověký 
hrádek, lom, sleziníky, netřeskovce), hrad-
ní vrch, oborou do Měrkovic, přes Mniší a 
Tichavskou hůrku do Tiché (travertinová 
kaskáda na říčce Tichávce). V případě 
nepříznivého počasí bude trasa upravena.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

19. duben Diskusní odpoledne – KLUCI x 
HOLKY – v čem jsme jiní a proč
25. duben Přemýšlej a odpověz! – vědo-
mostní soutěž
30. duben Jarní výprava za „pokladem“

Sobota 21. a 28. dubna v 15 hodin
Josef Kainar
Zlatovláska

klasická činoherní pohádka
účinkuje DS Čtyřlístek
Pro mládež a dospělé

- vstupné 60,- Kč
Sobota 28. dubna v 18 hodin

Norbert Závodský
Příběh z Montmartre

okouzlující příběh na motivy filmu Amélie 
z Montmartre

účinkuje soubor 21 gramů Frýdek-Místek
Pondělí 30. dubna v 19 hodin

Maurice Hennequin
Lhářka

premiéra frašky o ženě, která soustavně 
lže svému okolí

účinkuje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek

Půjčování kostýmů v dubnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

čtvrtek – 26.dubna, 19.00 hodin.
Eroticko-zábavný program Ladies party 

– dámská jízda se skupinou THE RANGERS.
Jedinečná celovečerní show plná erotiky, 

kostýmů a hlavně krásných mužských 

do 27. dubna Katarína Szanyi Hudečková
Look At/Into/Through - Malba a kresba

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

14. 4. 2007 – 19. 5. 2007  
Terezie Kolářová – Obrazy

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Lidový dům v Místku a MSKA pořádají 
v úterý dne 17. 4. v 17.30 hod. v malém 
sále Lidového domu přednášku: „Církev 
a drogy“.   Přednáší Mgr. Marek Jargus.

HUDEBNÍ KLUB STOUN
16. 4. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
17. 4. úterý ALTERNATIV MUSIC – 
VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
18. 4. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA A JEHO DNB, BREAKBEAT, 
JUNGLE, DUB, RAGGAJUNGLE A FOT-
BÁLEK ZA 5,- ZDARMA
19. 4. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
20. 4. pátek RYTMUS & BENGORO
NEJLEPŠÍ SLOVENSKÝ RAPER PŘIJÍŽ-
DÍ PO ROCE S KONTRAFAKTEM OPĚT 
DO STOUNU, DJs LOWA, DANIELL, 
+GUEST! BREAKDANCE
21. 4. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
DJ BARUCHA A SKVĚLÉ HITY DOBY 
NEDÁVNO MINULÉ, SOUTĚŽE
23. 4. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ

24. 4. úterý ALTERNATIV MUSIC – 
VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
25. 4. středa CLOU (KŘEST)+ HRABĚ X
KONCERT ČESKÉ KLUBOVKY, TURNÉ 
K NOVÉ DESCE + HOSTÉ
26. 4. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU
SLOLY ROSENGART A STARTOVNÉ 
20,- NA OSOBU A FMCITY PÁRTY
27. 4. pátek NAJZAR + HOSTÉ 
KŘEST NOVÉHO ALBA „TULA“ MÍSTNÍ 
KAPELKY, KTERÁ UŽ PŘESÁHLA HRA-
NICE NAŠEHO MĚSTA + HOSTÉ, KŘTÍT 
BUDE RADEK PASTRŇÁK
28. 4. sobota WHIZZ&TEK SPECIAL-
PANACEA
THE PANACEA/OFFKEY REC/DE, 
MECHOZ LIVE/METRO/CZ, VIDEOPRO-
JEKTION, LASERSCHOW, 4X STROBO, 
SPECIAL TEQUILA PARTY
30. 4. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

15. 4. - DOPOLED-
NE S POČÍTAČEM

Program: Přijďte 
si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 h 
Místo a čas: DDM Mís-
tek, 9 - 11, 11 - 13 h. 
21. 4. - OTEVÍRÁNÍ 

ONDŘEJNICKÝCH STUDÁNEK
Program: Celodenní výlet pro děti od 

4 let. Hledání ondřejnických studánek. U 
každé studánky děti plní úkoly. Za každý 
splněný úkol – sladká odměna. Každý 
účastník obdrží diplom a malou odměnu. 
Cena: 100 Kč (doprava, startovné, pojištění) 

Místo a čas: Sraz na vlakovém nádraží 
u cukrárny v 8:30 hodin. Návrat: V 16:00 
hodin, opět na vlakové nádraží 

Informace a přihlášky: Marie Cidlíková 
, telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: telovychova@ddmfm.cz 

27. 4. - S HARRYM HURÁ
DO BRADAVIC II

Program: Přijďte strávit odpoledne 
plné her a soutěží v našich Bradavicích. 
Dokážete ochočit si hypogrifa? Vyzrajete 
nad nástrahami zapovězeného lesa? Pro-
jdete labyrintem? Odměny vás neminou. 

Cena: zdarma 
Informace: Ivana Sošková, telefon: 558 434 

154, 731 167 010, e-mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany 

(park u AS), od 16:30 hodin 
28. 4. - TOMCAT TROPHY 2007
Program: Veřejná soutěž plastikových 

modelů letadel a bojové techniky 
Startovné: Žáci: 10,- Kč, junioři: 20,- 

Kč, senioři: 30,- Kč 
Místo a čas: DDM FM, 8:00 – 14:00 h.

29. 4. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 

zabrouzdat po internetu.
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny 

Místo a čas: DDM Místek, 9 - 11, 11 - 13 h. 
30. 4. - SLET ČARODĚJNIC

Program: Připravte se s námi na pálení 
čarodějnic. Vyzkoušíme si prastará kouz-
la, přivoláme si štěstí a zjistíme svou před-
pověď třeba na prázdniny. Cena: 15,- Kč 

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

Místo a čas: DDM FM, 17:00 hodin 
ŠACHY

24. - 25. 4. - MISTROVSTVÍ ČR ŠKOL 
V ŠACHU - 6. - 9.třída

Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966 
Místo a čas: Hotel Petr Bezruč Malenovice 

27. 4. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966 
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18 h 

28. 4. - O KRÁLE A KRÁLOVNU 
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ

Program: šachový turnaj pro děti naro-
zené v roce 2000 a mladší 
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: Národní dům v Místku, 9:00 
– 12:00 hodin

těl, která uspokojí nejen Vaše oči!!!
Vstup jen pro ženy!

Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč
předprodej: BIC, Kulturní dům VP.

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

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

17. 4. Ukázka dřevěných hraček
Ukázka dřevěných hraček a doplňků do 
dětského pokoje od firmy Esce well s.r.o. 
spojená s prodejem těchto výrobků. Pro 
maminky sleva 10 %! Začátek v 10.00 h.
20. 4. Obrázky z bramborových razítek
Vytvoříme si originální razítka a s nimi 
veselé obrázky!

24. 4. Sportovní olympiáda
Pro děti máme nachystané sportovní sou-
těže na zahradě. Po splnění je čeká medai-
le a sladká odměna! Začátek v 10.00 h.
27. 4. Ubrousková technika na kameny
Jestli jste našli pěkný kamínek, můžete 
si ho ozdobit oblíbeným motivem. Pokud 
kamínek ani ubrousek nemáte, budou k 
dostání i u nás.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 
h. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40,-Kč/h. 
Angličtina pro dospělé
Stále je možnost přihlásit se do kurzu 
výuky angličtiny, který probíhá každý čtvr-
tek v 10.15 pod vedením lektorky Daniely 
Kuchařové. Cena 40,-Kč/lekci.

V pátek 6. 4. se mi ve Frýd-
ku Místku, směrem na Staré 
město ztatil černý labrador 

- pes. Tel.: 776 330 779.
E-mail: byrta@centrum.cz
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