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slovo primátorky

Ministerstvo pro místní roz-
voj koncem března schválilo 
Integrované plány rozvoje 41 
měst, mezi nimiž figuruje rov-
něž Frýdek-Místek. Naše město 
získalo na oblast podpory po-
jmenovanou Zlepšení prostře-
dí v problémových sídlištích 
5,237 milionů eur. Vynásob-
te si tuto hodnotu aktuálním 
kurzem a zjistíte, že do města 
znovu připlynou významné fi-
nanční prostředky, které tento-
krát pomohou sídlišti Slezská. 
To bylo postaveno v osmde-
sátých letech minulého stole-
tí se snahou o vybudování vel-
kého množství bytů v relativně 
krátké době, takže estetické a 
odpočinkové funkce byly spí-
še potlačeny. Většina území je 
tvořena panelovými domy, kte-
ré jsou v nevyhovujícím tech-
nickém stavu.

„Jsme rádi, že jsme byli úspěš-
ní, ale jako u ostatních měst byly 
i naše finanční požadavky kráce-
ny, takže budeme muset integro-
vaný plán přehodnotit a vybrat 
projekty, které za získané pení-
ze budeme moci realizovat,“ vy-
světlil náměstek primátora Mi-

Město získalo další evropské milionyMěsto získalo další evropské miliony

NA SLEZSKÉ: Specifické sídliště ve Frýdku-Místku se dočká finanční injekce.  Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
rada města na svém posledním jednání 6. 

dubna rozhodla o dalších investičních akcích, 
které začne město realizovat v nejbližších 
dnech. Obyvatelé bytových jednotek domů 
č.p. 1714 až 1716 na ul. Beskydské se dočkají 
výměny dřevěných oken za plastová. Tato in-
vestice si vyžádá více než 1,9 milionů korun. V 
bytovém domě č.p. 689 na ul. Anenské budou 
vyměněny rozvody plynu, náklady se odhadují na více než 680.000 
Kč. Také dům č.p. 2319 na ul. TGM bude upraven, výměna výkladců 
a vstupů si vyžádá více než milion korun.

V roce 2009 se dále předpokládá výměna dřevěných oken za plas-
tová v bytovém domě č.p. 1717 až 1719 na ul. Beskydská, oprava a 
nátěr lodžiového zábradlí v bytovém domě č.p. 82, ul. Na Aleji, výmě-
na výkladců v nebytových prostorách v domě č.p. 811, ul. Malý Kolo-
redov a obezdění části I. NP bytového domu č.p. 799, ul. ČSA. Rov-
něž bude realizována přístavba lůžkového výtahu pro dům s pečova-
telskou službou č.p.146, ul. 17. listopadu.

V záměrech města je však také zřízení denního centra azylového 
domu Bethel č.p. 1309, ul. Bahno-Příkopy. K objektu bude provedena 
přístavba, kterou vznikne místnost denního centra a sociální zázemí.

Zřízení denního centra bude sloužit osobám sociálně vyloučeným 
a lidem bez přístřeší, kteří z různých důvodů přišli o své bydlení. Re-
alizací projektu dojde k rozšíření prostor denního centra, kdy stáva-
jící kapacita zařízení je zvláště v zimním období nedostačující. Dále 
dojde ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb pro větší počet 
osob z této cílové skupiny. Tyto osoby budou mít možnost samostat-
ného vstupu do denního centra, budou moci využít nově vybudova-
nou šatnu k odkládání svršků, novou sprchu a nový kuchyňský kout 
pro ohřev jídla.   Eva Richtrová 

chal Pobucký, který má dotační 
politiku města na starosti. O do-
tace se mohla ucházet města z 
celé České republiky s počtem 
obyvatel nad 20 tisíc a ve Frýd-
ku-Místku bylo jasné, že se inte-
grovaný plán rozvoje zaměří na 
sídliště Slezská, kde žije přes 13 
procent obyvatel města. „Peníze 
lze použít na revitalizace veřej-
ných prostranství, úpravy sídlišt-
ního prostoru – například úpravu, 
obnovu či výsadbu veřejné zele-
ně, zvýšení podílu nezpevněných 
travnatých ploch, parkové úpravy 
včetně pořízení a obnovy měst-
ského mobiliáře a podobně. Dal-
ší oblastí jsou rekonstrukce a sa-
nace dopravní infrastruktury, na-
příklad spojek místních komuni-
kací, parkovacích ploch, pěších 
komunikací, chodníků, cyklistic-
kých stezek, veřejných prostran-
ství, vybudování protihlukových 
stěn. Dá se vylepšovat i technic-
ká infrastruktura, finance jsou ur-
čeny i na budování či moderniza-
ce nekomerčních volně přístup-
ných rekreačních ploch, včetně 
úprav a zřizování dětských hřišť, 
vodních ploch a dalších ploch pro 
veřejné rekreační a sportovní vy-

užití,“ vyjmenoval Michal Pobuc-
ký. Připomněl, že z celkových vý-
dajů integrovaného plánu musí 
60 procent plynout také na rege-
neraci bytových domů, které se 
tak mohou dočkat zateplení ob-
vodového pláště domu či vybra-
ných vnitřních konstrukcí. „Dota-
ce lze použít také na odstranění 
statických poruch, konstrukčních 
nebo funkčních vad domu, na sa-
nace základů, opravy hydroizola-

ce, modernizace otopné sousta-
vy, výměnu rozvodů tepla, plynu 
a vody, modernizace vzducho-
techniky, výtahů, výměny či mo-
dernizace lodžií a balkonů,“ do-
plnil Pavel Osina z oddělení eko-
nomického rozvoje frýdecko-mís-
teckého magistrátu. 

Partnerem Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek jsou v tomto 
dotačním titulu vedle městských 

společností především Staveb-
ní bytové družstvo Frýdek-Mís-
tek. „Věříme, že získané finanč-
ní prostředky nám pomohou na-
plnit cíl, kterým je zvýšení kva-
lity života obyvatel sídliště Slez-
ská prostřednictvím revitalizace 
prostředí, regenerace bytových 
domů a rozvoje jejich lidského 
potenciálu,“ uzavřel náměstek 
Michal Pobucký.  (pp)

V pondělí 20. dubna se ve 
velké zasedací síni Magistrátu 
města Frýdku-Místku od 8 hodin 
uskuteční 18. zasedání Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku. To 
se hned v úvodu bude muset 
vypořádat s rezignací zastupite-
le Dalibora Hrabce (ODS).

Rezignaci Dalibora Hrab-
ce, který kandidoval za Sdru-
žení ODS, KDU-ČSL a Občanů 
pro Frýdek-Místek, obdržela pri-
mátorka města Eva Richtrová 1. 
dubna, následně ji vzala na svém 
zasedání na vědomí rada města, 
která dle platné legislativy pro-
hlásila náhradníka na uprázdně-
ný mandát pana Jana Janáska, 
jenž by měl na začátku zasedání 
zastupitelstva složit slib.

„Rezignaci Dalibora Hrabce 
jsme museli přijmout, i když ne-
specifikoval důvody svého od-
stoupení. Rádi bychom mu za 
jeho dlouholeté působení v měst-
ském zastupitelstvu, kde byl již 
třetí volební období, poděkova-

li. Ačkoliv seděl v opozičních la-
vicích, byl jedním z těch, co se 
vždycky snažil o konstruktivní pří-
stup k problémům, nikoliv jen být 
proti všemu, co vedení radnice 
navrhne. Za to si zaslouží uznání,“ 
poděkoval Daliborovi Hrabcovi za 
jeho práci pro město Frýdek-Mís-
tek náměstek primátora Petr Cvik.

Zastupitelstvo se již v nové se-
stavě bude zabývat návrhem

2. změny rozpočtu města pro rok 
2009 a návrhy na uzavření smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací. 
Probere také zrušení statutu Fondu 
reprezentace a propagace statutár-
ního města Frýdek-Místek a návrhy 
na pořízení změn Územního plánu 
Frýdku-Místku, včetně zásad úhra-
dy nákladů na jejich pořízení. Sta-
noviska občanů jsou na programu 
zasedání od 14 hodin.  (pp)

Dalibor Hrabec rezignoval
na mandát člena zastupitelstva

Město Frýdek-Místek obsa-
dilo v rámci kraje páté místo v 
soutěži týdeníku Ekonom Měs-
to pro byznys. Mezi 22 hodno-
cenými městy skončilo hned 
za Bruntálem, Opavou, Krno-
vem a Odrami. V dílčích ukaza-
telích byl Frýdek-Místek nejvý-
še u kritéria Podnikatelské pro-
středí a Průzkum mezi podni-
kateli (3.) potěšující je rovněž 
Kvalita veřejné správy (6.)

Města byla hodnocena na 
základě padesáti kritérií rozdě-

Frýdek-Místek – město pro byznysFrýdek-Místek – město pro byznys
lených do šesti oblastí, a to dle 
podnikatelského prostředí, kva-
lity lokality, kvality veřejné sprá-
vy, situace na pracovním trhu, 
cenových podmínek a telefo-
nického průzkumu mezi podni-
kateli, který zajišťuje renomo-
vaná společnost Factum Inve-
nio. „Loni jsme byli třináctí, tak-
že je vidět, že i v této oblasti jde-
me správným směrem,“ potěšilo 
náměstka primátora Petra Cvi-
ka, který má ve městě podnika-
telské prostředí na starosti.  (pp)
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krátce

Město Frýdek-Místek ani le-
tos nezapomnělo na Mezinárod-
ní den Romů, který byl zahájen 
u vloni zasazeného Stromu tole-
rance na ulici Míru a pokračoval 
slavnostním kulturním progra-
mem v hudebním klubu Stoun.

„Je to již podruhé, kdy se se-
tkáváme na tomto místě. Jsem 
velmi ráda, že se Strom toleran-
ce ujal, zakořenil a překonal uply-
nulou zimu. V minulém roce jsme 
si přáli, aby se Strom tolerance 
stal symbolem Romů ve Frýdku-
-Místku a jejich života v naší spo-
lečnosti. Mezinárodní den Romů, 
který připadá právě na dnešní 
datum, to je 8. dubna, je svátkem 
romského národa, kultury, jazy-
ka, tradic. I my, neromové, máme 
zájem na společné oslavě tohoto 
dne. Proto se dnes setkáváme v 
přátelství, toleranci a vzájemném 
pochopení. Je důležité, aby Ro-
mové byli vnímáni jako řádní ob-
čané našeho města, abychom 
společně bojovali proti diskrimi-
naci, rasismu a jiné nesnášenli-
vosti. Je to velmi těžký úkol a do-
týká se nás všech, Romů i nero-
mů,“ prohlásila Jarmila Kozlová, 
vedoucí odboru sociálních slu-

Romové slavili svůj svátekRomové slavili svůj svátek

ROMIPEN 2009: Slavnostní setkání u Stromu tolerance.    Foto: Petr Pavelka

žeb. Podotkla, že je zákonnou 
povinností většinové společnosti, 
aby se zajímala a chránila národ-
nostní menšiny, které se rozhod-
ly žít v České republice. 

Frýdecko-místecká radnice 
nabízí pomocnou ruku prostřed-
nictvím odboru sociálních slu-
žeb, který zajišťuje i terénní prá-
ce v sociálně vyloučených rom-
ských lokalitách v našem městě. 
Zástupci radnice u Stromu tole-
rance vyjádřili přesvědčení, že 
právě terénní služba je pro míst-

ní obyvatele velmi přínosná, a 
pozvali obyvatele na slavnostní 
kulturní večer v hudebním klubu 

Stoun. Protože Romové, ti mají 
hudbu v krvi, což se v nabitém 
klubu znovu potvrdilo.  (pp) 

Kontrola sbírky
Dne 3. dubna byla Krajským 

úřadem Moravskoslezského kra-
je provedena kontrola a schvále-
ní celkového vyúčtování veřejné 
sbírky Vánoční strom, která se ko-
nala v prosinci na místeckém ná-
městí. Vybrané finanční prostřed-
ky ve výši 86 723,89 Kč byly vy-
užity pro Centrum pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, příspěvko-
vou organizaci, Zámecká 1266, 
Frýdek-Místek na nákup kom-
penzačních pomůcek pro zdra-
votně postižené občany (servíro-
vací stolky, invalidní vozíky a cho-
dítka). Ještě jednou děkujeme 
všem, kteří se na této sbírce podí-
leli a ulehčili život zdravotně posti-
ženým spoluobčanům.

Zavádění eGovernmentu
Rada města rozhodla o uzavře-

ní Memoranda o spolupráci při za-
vádění eGovernmentu v Morav-
skoslezském kraji mezi Moravsko-
slezským krajem se sídlem v Os-
travě a Statutárním městem Frý-
dek-Místek s cílem umožnit kom-
fortní, bezpečnou a důvěryhodnou 
elektronickou komunikaci s veřej-
nou správou na všech úrovních a 
v maximu životních situací. „Jde 
o to, aby byly služby pod jednou 
střechou a obíhala data, nikoliv ob-
čan,“ přiblížil tajemník Petr Menšík.

Změna za pět tisíc
Rada města doporučuje zastu-

pitelstvu města schválit zásady 
úhrady nákladů na pořízení změn 
Územního plánu Frýdku-Místku, 
což zjednodušeně znamená, že 
pokud je pořízení změny vyvoláno 
výhradní potřebou navrhovatele, 
bude muset uhradit částku pět tisíc 
korun. „Řada okolních obcí i vět-
ších měst v rámci České republiky 
už tento systém financování změn 
úspěšně praktikuje,“ říká náměs-
tek primátora Miroslav Dokoupil.

Otevření aquaparku
Městská společnost Sport-

plex počítá s tím, že letní aqua-
park Olešná bude otevřen 23. 
května. Jeho slavnostní otevře-
ní proběhne o týden později po-
slední květnovou sobotu.

Den s průvodcem
V září loňského roku připravi-

lo Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek akci Den s průvod-
cem ve Frýdku-Místku s cílem na-
bídnout místním občanům i turis-
tům další zajímavou službu. Zájem 
o tuto akci velmi překvapil, účastní-
ci vyjadřovali velkou spokojenost a 
zájem akci zopakovat. Proto se i le-
tos chystá opakování prohlídky na 
16. května. „Zájemci o tuto prohlíd-
ku se projdou od kašny sv. Floriá-
na k Frýdeckému zámku přes ulici 
Hlubokou až k Bazilice Minor. Ce-
lou trasu budou mluveným slovem 
doprovázet studentky VOŠ Good-
will a na závěr čeká účastníky pro-
hlídky překvapení,“ slíbila Monika 
Konvičná, ředitelka Beskydského 
informačního centra, které chystá 
před letními prázdninami i prohlíd-
ku s novou trasou. (pp)

Již poosmé letos proběh-
la ve Frýdku-Místku Velikonoč-
ní sbírka, kterou tradičně pořá-
dala Dobrovolnická organizace 
ADRA. Sbírka s názvem „Po-
máhat je radost“ proběhla na 
přelomu března a dubna, kdy 
mohli občané města přispět ja-
koukoli finanční částkou, a dár-
ci, kteří podpořili sbírku mini-
málně třiceti korunami, získa-
li symbolický dárek v podobě 
magnetky představující úsměv.

Do ulic se vydalo 230 studen-
tů z devíti středních škol. Studen-
ti chodili ve dvojicích se zapeče-
těnou kasičkou, oslovovali ko-
lemjdoucí a informovali je o pro-
bíhající sbírce. Někteří z nich mu-
seli zvládnout i negativní reakce 
občanů: „Setkaly jsme se i s lid-
mi, kteří jsou nepříjemní, stěžu-
jí si, že nemají peníze nebo že 
už přispívali,“ prozradila student-

Velikonoční sbírka ADRA
ka zdravotní školy Veronika Bart-
lová. „Na druhou stranu spousta 
lidí ochotně přispěje a jsou rádi, 
že mohou pomoci dobré věci.“

„Výtěžek sbírky ve Frýdku-
-Místku činil 80 458 korun a 
bude rozdělen na tři díly, a to 
na domácí projekty, humanitár-
ní projekty a rozvojové projekty. 
V našem městě bude třetina této 
sbírky využita na rozvoj dobro-
volnictví,“ sdělili zástupci pořá-
dající ADRY, kteří touto cestou 
děkují všem zúčastněným, kte-
ří dobrovolně věnovali svůj vol-
ný čas, i všem dárcům.

„Potěšilo mě, že i v době, 
kdy nás straší ekonomická kri-
ze a mnozí lidé mají hloubě-
ji do kapsy, najde se pořád do-
statek těch, kteří projeví solida-
ritu s ostatními,“ zhodnotila Veli-
konoční sbírku ADRA primátorka 
Eva Richtrová.  (pp)

V minulých dnech všich-
ni žili velikonoční atmosférou, 
která nemohla chybět ani v 
Penzionu pro seniory ve Frýd-
ku-Místku, kde udržují tradice i 
výtvarnými počiny. Jeho oby-
vatelé si tamní prostory ozdo-
bili předměty s jarními a veli-
konočními motivy, které vyro-
bili ve výtvarném kroužku. 

„Každý rok se snažíme vy-
tvořit nové originální předmě-
ty. Mnohé návštěvníky výrob-
ky našich obyvatel natolik za-
ujmou, že by si je chtěli i koupit, 
což ovšem není možné. V letoš-
ním roce mají u návštěvníků vel-
ký úspěch výrobky z vizovické-
ho těsta, které jsme ve výtvar-
ném kroužku tvořili vůbec popr-
vé, takže je to novinka. Oblíbe-
né jsou také květináče zdobe-

Do penzionu přišlo jaro Do penzionu přišlo jaro 

né ubrouskovou technikou, vej-
ce ve všech možných podobách 
a dekorace z čerstvých jarních 
květin,“ řekla vedoucí výtvarné-
ho kroužku Jana Španihelová. 

„Výtvarnou činnost našich se-
niorů plně podporujeme. Nešetří-
me na materiálech a pomůckách, 
které jsou k tvorbě výrobků zapo-
třebí, protože se to celému oko-
lí vrátí v podobě psychické poho-
dy, která je v penzionu moc dů-
ležitá,“ komentoval výtvarné sna-
hy svých klientů ředitel Penzio-
nu pro seniory Jaroslav Chlebek. 

Většinu výrobků prezentova-
ných na velikonoční výstavce 
vyrobily paní Mérová, Janečko-
vá, Jalůvková, Michalíková, Krp-
cová a Vašutová, které výtvarný 
kroužek v penzionu pravidelně 
navštěvují.  (pp)

Statutární město Frýdek-Mís-
tek chystá na 24. dubna v Sa-
dech B. Smetany oslavu Dne 
Země, která je určena nejen pro 
školy a školky, ale i pro dospělé.

Akce začne v 9 hodin, kdy ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký vyhlásí vítěze soutěže „Za-
chraň Strom“. Pak se zúčastně-
né děti mohou rozprchnout na 
jednotlivá stanoviště, které jim 
přinesou jako každoročně zába-
vu i poučení. Občanské sdruže-
ní Vita připravuje aktivity na téma 
tradice a řemesla – výrobu sví-
ček, papírových přáníček či vo-
ňavých pytlíčků, také ukázky obi-

Den Země pro všechny
lovin, vaření obilných kaší, peče-
ní grahámků a pro šikovné ruce 
tkaní koberečků, pletení košíků 
z lýka a proutí, drátkování a jiné 
aktivity. Pro návštěvníky budou 
k dispozici informační letáčky s 
ekologickou tématikou. „Do akce 
se zapojí také Středisko volné-
ho času Klíč, které ve spolupráci 
s Občanským sdružením Mlá-dě 
také přispěje aktivitami na téma 
tradice a řemesla, jako je kera-
mická a stolařská dílna, výroba 
mydélek, ručního papíru, batiko-
vání, filcování, drátkování, ukáz-
ky paličkování a šité krajky...

(Pokračování na straně 3)
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městská policie

(Pokračování ze strany 2)
... Den Země v tomto podání je 

osvědčená akce, která potřebuje k 
úspěchu jediné – přízeň počasí,“ 
řekl náměstek primátora Petr Cvik. 

Vzhledem k tématu ekolo-
gie nemůže samozřejmě chybět 
účast Frýdecké skládky, která 
seznámí s tím, co se dělá s odpa-
dy ve městě, jak se je občanům 

Den Země pro všechny
daří třídit, a předvede některé vý-
robky z recyklovaných materiálů.

Do akce jsou zapojeny i další 
organizace, takže například přes 
Český svaz včelařů Frýdek-Místek 
můžete nahlédnout do života včel 
nebo Český rybářský svaz přine-
se informace o rybách, které žijí v 
našich vodách, o rostlinách rostou-
cích u vodních toků a rybníků. (pp)

Na půdě radnice byla slav-
nostně zahájena putovní vý-
stava „Aby se to už neopako-
valo“ k dějinám K231 – Sdru-
žení bývalých politických věz-
ňů. Ke zhlédnutí je před vel-
kou zasedací síní hlavní bu-
dovy magistrátu ve Frýdku do 
21. dubna.

Primátorka Eva Richtrová a její 
náměstek Petr Cvik, který si vzal 
organizaci výstavy za své, mohli 
na vernisáži přivítat některé frýdec-
ko-místecké zastupitele i zástupce 
politických vězňů a bojovníky za 
svobodu. „V loňském roce tuto vý-
stavu připravil Ústav pro studium 

Výstava „Aby se to už neopakovalo“Výstava „Aby se to už neopakovalo“

VERNISÁŽ VÝSTAVY: Náměstek primátora Petr Cvik s primátorkou Evou 
Richtrovou předali kytice bývalým politickým vězňům. Foto: Petr Pavelka

totalitních režimů s cílem připome-
nout veřejnosti 40. výročí založení 
sdružení bývalých politických věz-
ňů K 231. Nápad ustavit takovéto 
sdružení – vlastně předchůdce ny-
nější Konfederace politických věz-
ňů – se zrodil na přelomu února 
a března 1968, kdy se začaly for-
movat mimo Národní frontu zcela 
nové politické a společenské or-
ganizace, mezi nimi i K 231. Sdru-
žení se stalo významnou součás-
tí obrodného procesu započatého 
v tehdejší občanské společnosti,“ 
připomněl náměstek Petr Cvik.

Zástupci K 231, do níž vstupo-
vali v době Pražského jara 1968 

českoslovenští občané, kteří byli 
odsouzeni ve vykonstruovaných 
procesech, pochválili frýdecko-
-místecké zastupitele za to, že na-
šli společnou řeč a výstavu usku-
tečnili. „Chci poděkovat všem za-
stupitelům, kteří rozhodli o uspo-
řádání této výstavy, a také ná-
městkovi Petrovi Cvikovi za její or-
ganizaci. Vnímáme to jako výraz-
ně pozitivní signál,“ řekl na verni-
sáži zastupitel Petr Konůpka. 

Náměstek primátora Petr Cvik 
věří, že na výstavu si najdou cestu 
zejména školy, které mohou pro-
střednictvím jednotlivých tematic-
kých panelů připomenout žákům 
jak politickou represi po roce 1948, 
tak pokusy v roce 1968 o rehabi-
litaci a odsouzení komunistických 
zločinů. „Je určitě zapotřebí mla-
dé generaci připomínat, že dnešní 
svoboda a demokracie tady neby-
la vždycky, že se kdysi trestala ná-

zorová či náboženská odlišnost. V 
letech 1948-1954 bylo odsouzeno 
okolo 45 000 osob. Za „protistátní 
trestné činy“ byl na více než 240 li-
dech vykonán trest smrti. To jsou 
čísla, na která by se nemělo zapo-
mínat,“ je přesvědčený Petr Cvik. 

Město Frýdek-Místek na tyto 
historické události nezapomíná. 
I jeho zásluhou byla v listopadu 
1998 odhalena v prostorách býva-
lého okresního úřadu pamětní des-
ka, která připomíná památku obětí 
komunistického násilí ve frýdecko-
-místeckém okrese, boj za svobo-
du připomíná i pamětní deska pří-
mo na radnici, v předsálí výstavy. 
„Myslím si, že dnešní zahájení vý-
stavy je významným počinem ve-
dení města a Zastupitelstva měs-
ta Frýdku-Místku také s ohledem 
na letošní 20. výročí listopadových 
událostí,“ uzavřel svůj úvodní pro-
slov na vernisáži Petr Cvik.  (pp)

Bývalý manžel obtěžoval ženu
29. 3. se opět ukázalo, že sa-

motné rozvodové řízení ne vždy 
vše vyřeší. Žena si na městské 
policii stěžovala na svého bývalé-
ho manžela, že se na ni neustále 
dobývá, zvoní na zvonek a odmí-
tá odejít. Strážníci se v tomto pří-
padě znovu ukázali jako dobří „bu-
báci“, protože po telefonátu muž 
ještě před příjezdem hlídky odešel.

Opilci neplatí
30. 3. půl hodiny po půlnoci 

oslovil městskou policii jeden z taxi-
kářů, že má problémy s neplatícím 
klientem. Tomu se pomoc strážní-
ků vůbec nezamlouvala, napadl je, 
čímž si vysloužil pobyt na záchytce 
a další následné potíže.

Hřiště trnem v oku
8. 4. se znovu potvrdilo, že ne 

všichni občané města příznivě vní-
mají dětská hřiště. V 16:30 bylo 
městské policii telefonicky oznáme-
no, že asi dvacítka dětí na ulici E. 
Krásnohorské křičí na hřišti, svlíkají 
se a pijí. Strážníci Sodomu Gomoru 
neobjevili, skupinka si kolem sebe 
uklidila a vybraný jedinec absolvo-
val dechovou zkoušku a test na ná-
vykové látky. Obojí vyšlo negativně. 
Ještě týž den, ale to už po desáté 
večer, zde měla hlučná skupinka 
rušit noční klid. Po příjezdu strážní-
ků však byla lokalita klidná.

Spal na volantu
8. 4. před desátou večer upo-

zornil jeden občan, že na ulici Lís-
kovecká vidí stát auto, které po-
malu přijelo, zastavilo a spustilo 
výstražná i dálková světla, která 
svítí nepřetržitě už nějakých osm 
minut. Strážníci našli řidiče spát 
na volantu, v krvi měl 2,28 promile 
alkoholu, a tak mu bylo doporuče-
no, že má jít domů pěšky. Jenže 
později byl přistižen u ISŠ při jízdě 
a na žádost PČR byl předveden.

Pobodaná žena
9. 4. před jedenáctou dopoled-

ne hlásila na městskou policii re-
cepční hotelového domu Permon, 
že v 11. patře se pere muž se že-
nou. Na místě byla nalezena pobo-
daná žena, která silně krvácela a 
musela být odvezena rychlou zá-
chrannou službou. Strážníci zajisti-
li pachatele i nůž, obojí předali zá-
stupcům Policie České republiky.

Disco z favorita
9. 4. dispečink městské policie 

zaznamenal stížnost z ulice Topo-
lové, kde měl parkovat stříbrný fa-
vorit a hlasitá hudba z něj puštěná 
měla bavit asi 15 přítomných osob, 
které nereagovaly na občany, kte-
rým se zvýšený hluk nelíbil. Stráž-
níci zjistili, že hudba tvořila kulisu 
fotbálku, a sportovci po jejich do-
mluvě hudbu přece jen ztišili.

Spí a spí a spí
9. 4. mohla městská policie 

znovu nechtěně monitorovat po-
byty jistého bezdomovce. Nej-
prve byl ve 21:30 po telefonic-
kém oznámení vykázán z domu 
na ulici Dr. Tyrše, aby 23:10 hlá-
sili stejnou osobu pro změnu z 
Novodvorské, kde si ustlal mezi
10. a 11. patrem.  (pp)

Město Frýdek-Místek získa-
lo stamiliony korun z Evropské 
unie na základě integrovaného 
plánu Přitažlivé město. Dva z 
doplňkových projektů se týka-
jí také hudebního klubu Stoun.

První projekt má název Zlep-
šení a dovybavení zvukového a 
světelného parku hudebního klu-
bu Stoun a klade si za cíl zvýšit 
technickou úroveň a spolehlivost 
světelné a zvukové techniky klu-
bu. „Máme informace, že světel-
né a zvukové vybavení klubu za-
číná zastarávat a přestává vyho-
vovat požadavkům hostujících 
skupin a zpěváků. Tím se snižuje 
úroveň kulturního života ve Frýd-
ku-Místku z hlediska nemožnos-
ti splnit nároky hostujících uměl-
ců. Proto chceme pomoci tak, 
aby byl klub schopen nabízet své 
prostory kvalitním interpretům 
domácí i zahraniční scény bez 
omezení,“ řekl náměstek primá-

Projekty za evropské miliony
vylepší i hudební klub Stoun

tora Petr Cvik.
Druhý projekt nese název Vy-

budování, vybavení a provozování 
zkušebny pro tvorbu taneční elek-
tronické hudby v HK Stoun, který 
vychází z toho, že současný vývoj 
moderní taneční hudby směřuje 
stále více k elektronické reprodu-
kované hudbě, kdy DJ´s tvoří ta-
neční série z vinylových desek mi-
xováním přímo „naživo na pódiu“. 
„Tento trend je podle provozova-
telů klubu stále výraznější a oslo-
vuje čím dál více mladých lidí. Re-
alizace projektu může rozvinout 
schopnosti zájemců o tento způ-
sob prezentace hudby a bereme 
jej také jako nabídku smysluplné-
ho využití volného času pro mladé 
lidi v rámci prevence negativních 
jevů zejména problémového síd-
liště Slezská, kde se klub nachá-
zí,“ řekl náměstek primátora Mi-
chal Pobucký, který má integro-
vaný plán města na starosti.  (pp)

Výstavba obchvatu Frýdku-
-Místku je během na dlouhou 
trať, kdy se nikdy neví, zdali už 
běžci zdolali všechny překážky 
nebo se ještě vynoří další, ani 
jestli na jejich dobytí cíle bude 
dostatek sponzorských financí.

Další nepříjemnou zprávou 
je rozhodnutí Městského sou-
du v Praze, který zrušil usnese-
ní Ministerstva životního prostře-
dí ČR, které jako odvolací orgán 
potvrdilo rozhodnutí Krajského 
úřadu v Ostravě, že výstavba 
plánované tzv. jižní varianty ob-
chvatu Frýdku-Místku je v soula-
du se zákonem a nemá podstat-
ný vliv na Naturu 2000. 

„Městský soud v Praze se ne-
vyjadřoval k věcnému obsahu vý-

jimky do zásahu Natury 2000, pro-
ti které podalo žalobu ekologické 
sdružení Beskydčan, pouze kon-
statoval, že Ministerstvo životní-
ho prostředí ČR udělalo proces-
ní chyby. Nyní je pouze na minis-
terstvu, jak bude dále postupovat, 
zda podá kasační stížnost proti roz-
sudku, nebo změní své dřívější roz-
hodnutí. Nicméně, přesto všech-
no je územní rozhodnutí pro stav-
bu obchvatu platné a pravomoc-
né, může tedy pokračovat výkup i 
vyvlastňování pozemků a může po-
kračovat také příprava dokumenta-
ce pro stavební povolení. V součas-
né době jednáme s krajem o dalším 
postupu,“ uvedl náměstek primáto-
ra Michal Pobucký, který za město 
situaci neustále monitoruje.  (pp)

Monika Konvičná je novou 
ředitelkou Beskydského infor-
mačního centra, kde již půso-
bila na pozici manažerky pro-
jektů a propagace. I její před-
chozí působení bylo spjato s 
cestovním ruchem, když byla 
manažerkou pro turistickou 
oblast Beskydy a Valašsko u 
společnosti Destinační mana-
gement Moravsko-Slezský. Má 
zkušenosti i s hotelovým pro-
vozem, takže zná také potřeby 
spolupracujících subjektů.

Jaké jste si v nové funkci 
stanovila priority?

„Chceme ještě více zviditelnit 
město Frýdek-Místek a Region 
Beskydy u jednotlivých cílových 
skupin návštěvníků, kterými jsou 
vedle místních obyvatel také do-
mácí a zahraniční návštěvníci. 
Rádi bychom činnost centra ze-
fektivnili a zkvalitnili a více spo-
lupracovali s ostatními subjekty 

při marketingových aktivitách.“
Zmínila jste místní obyvate-

le, co tedy od vás může oče-
kávat občan Frýdku-Místku?

„Chceme podporovat a roz-
víjet nabídky aktivit a služeb za-
měřených na využití volného 
času a podílet se na pravidel-
ném mapování nabídky služeb a 
činností stávajících kulturních a 
sportovních zařízení ve městě a 
vyhodnocovat jejich využívání.“

A co město může nabíd-
nout jeho návštěvníkům?

Uvažujeme o vybudování na-
učně-informační stezky po pa-
mátkách a zajímavostech Frýdku-
-Místku a současně o propagač-
ním materiálu o pamětihodnos-
tech města v jazykových muta-
cích. Klíčový prvek cestovního ru-
chu města a regionu je pak určitě 
klidová a rekreační zóna Olešná.“

Jaký má pro město význam 
blízkost Beskyd?

„Beskydské kopce, rázovi-
tý folklór, příroda, několik velmi 
kvalitních golfových hřišť, lido-
vá architektura, gastronomické 
speciality a další atraktivity kaž-
doročně přilákají nemálo turis-
tů. V dnešním globálním světě, 
kdy vzdálenosti již nejsou pře-
kážkou, není pro turistu problém 
vzdálenost města a Beskyd. 
Konkurenceschopnost našeho 
regionu ovšem klesá a naším cí-
lem je přispívat k tomu, aby se 
tento trend zastavil.“  (pp)

Beskydy mají pro město význam

Další komplikace obchvatu
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Vážení rodiče (zákonní zá-
stupci), zápis dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřských školách 
zřizovaných Statutárním městem 
Frýdek-Místek pro celý následující 

Zápis dětí do mateřských škol
školní rok 2009/2010 proběhne v 
úterý 21. dubna a ve středu 22. 
dubna od 8 do 16 hodin. Ma-
teřská škola Chlebovice a Skali-
ce využijí pouze termín 21. dubna.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční
VE ŠKOLÁCH NA TĚCHTO MÍSTECH

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
www.2zsfm.cz

F-M, Slezská 770
F-M, Slezská 2011

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek,
El. Krásnohorské 2254
www.5zsfm.cz

F-M, Lískovecká 2850

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek,
Lískovec, K Sedlištím 320
www.zs.liskovec.cz

Lískovec, K Sedlištím 182

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek
- Chlebovice, Pod Kabáticí 107,
příspěvková organizace 
www.zschlebovice.cz

Chlebovice, Pod Kabáticí 193

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek
- Skalice 192, příspěvková organizace
www.skolaskalice.cz

Skalice 192

MŠ Pohádka, Frýdek-Místek,
Třanovského 404
www.mspohadkafm.cz

F-M, Třanovského 404

MŠ Beruška, Frýdek-Místek,
Nad Lipinou 2318
www.msberuska.cz

F-M, Nad Lipinou 2318
F-M, Olbrachtova 1421

MŠ Sněženka, Frýdek-Místek,
Josefa Lady 1790
www.mssnezenka.cz

F-M, Josefa Lady 1790
F-M, 8. pěšího pluku 821
F-M, Svatopluka Čecha 170

MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek,
J. Božana 3141
www.msberuska.cz

F-M, J. Božana 3141

MŠ Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883
www.jmyslivecka.cz

F-M, J. Myslivečka 1883
F-M, F. Čejky 420

MŠ Frýdek-Místek, Anenská 656,
příspěvková organizace
www.msanenska.cz

F-M, Anenská 656
F-M, Jiřího Trnky 63

ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek,
Škarabelova 562
www.specskolynadeje.cz

F-M, K Hájku 2972

V souladu se školským záko-
nem se předškolní vzdělávání or-
ganizuje pro děti ve věku zpravidla 
od tří do šesti let. Ředitel mateřské 
školy rozhoduje ve správním říze-
ní o přijetí dítěte do mateřské ško-
ly, popřípadě o stanovení zkušeb-
ního pobytu dítěte, jehož délka ne-
smí přesáhnout tři měsíce. K před-
školnímu vzdělávání se přednost-
ně přijímají děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní do-
cházky. Předškolní zařízení mo-
hou přijmout pouze dítě, které se 
podrobilo stanoveným pravidel-

ným očkováním, má doklad, že je 
proti nákaze imunní nebo se ne-
může očkování podrobit pro trva-
lou kontraindikaci. O přijetí dítěte 
se zdravotním postižením rozhod-
ne ředitel mateřské školy na zákla-
dě písemného vyjádření školského 
poradenského zařízení, popřípadě 
také registrujícího praktického lé-
kaře pro děti a dorost. Dítě může 
být přijato k předškolnímu vzdě-
lávání i v průběhu školního roku. 
Bližší informace zveřejní ředite-
lé dotčených mateřských škol 
způsobem v místě obvyklým.

Angličtina? Dříve nepotřeb-
nost, dnes zajímavost, zítra 
všeobecná nutnost. Bez její 
znalosti jsme jen půlka člo-
věka. Říká se, že starý český 
člověk s trochou ruštiny pře-
žil. Ale nový český člověk ne-
jen přežije, ale když se naučí 
dobře anglicky, bude z davu 
a z průměru výrazně vyčnívat.

Na naší škole dnes probíhá 2. 
ročník Miniolympiády anglické-
ho jazyka žáků 5. tříd. Ve svých 
znalostech (porozumění mluve-
nému slovu, rozhovor, mluvnic-
ký test) si přijelo porovnat síly 26 
žáků 5. ročníků základních škol 
našeho okresu. Panuje zde klid, 
všichni jsou soustředění, nedají 
se rozptylovat, tajemně se usmí-
vají. Nervózní jsou jen paní uči-

Don´t be afraid of English!
telky, které je doprovázejí. 

Miniolympiáda je na 9. ZŠ ve 
Frýdku-Místku díky úzké spo-
lupráci a spoluúčasti Středis-
ka volného času Klíč Frýdek-
-Místek. Zajistit soutěž v tako-
vém rozsahu není jednoduché. 
Chce to někoho, kdo je přesvěd-
čen o dobru věci a chce tuto věc 
dotáhnout do konce. „Duší“ celé 
soutěže je naše paní učitelka 
Kurečková, které si dovolím vy-
slovit největší DĚKUJI. Děkuji i 
ostatním vyučujícím, kteří svým 
dílem pomohli. Děkuji sponzo-
rům – paní Olze Babišové a fir-
mě Josef Kurečka, bez nichž by-
chom těžko odměňovali, a děku-
ji ředitelství školy, které vytvoři-
lo podmínky pro celou soutěž. 
Anna Hrabcová, učitelka 9. ZŠ

Odpoledne ve znamení Ve-
likonoc připravily v rámci vý-
tvarného kroužku pro žáky 
a jejich rodiče vychovatelky 
školní družiny.

Plánované akci předcházely 
menší přípravy. Již během břez-
na si žáci přichystali vrbové vět-
vičky a vysázeli do květináčů 
pšenici. Ta po několika dnech 
vyrostla a vytvořila hezkou de-
koraci pro připravované veliko-
noční ozdoby. Samotná akce 
nazvaná „Velikonoční dílny“ pro-
běhla ve čtvrtek 2. dubna. Rodi-
če, kteří přijali pozvání a akce se 
zúčastnili, pomáhali dětem stří-
hat a vybarvovat drobné výrob-
ky z papíru, vlny a lýka. Pro své 
omezení v oblasti jemné motori-
ky většina žáků zejména v pra-
covních činnostech pomoc po-
třebuje. Za tu děti rodičům podě-
kovaly malým pohoštěním v po-
době velikonočních kuřátek, kte-

Odpoledne ve znamení Velikonoc v ZŠ a MŠ Naděje

ré z piškotů samy připravily. 
Všichni přítomní se docela 

zapotili, a to nejen díky hezké-
mu počasí. Námaha stála za to. 
Žáci si odnesli domů barevné 
slepičky a vrbové větvičky oz-

dobené vajíčky. Nejvíce se jim 
líbily květináče, v nichž se zele-
nala pšenice, ze které vykuko-
vala žlutá kuřátka a bílé oveč-
ky – symboly Velikonoc.
Zdenka Rusková, vychovatelka

Naše škola, známá také 
pod názvem Pod Sovou, dala 
již dvakrát v tomto roce ro-
dičům i širší veřejnosti mož-
nost navštívit její prostory. 
Otevřené dny proběhly 20. 1. 
a 25. 3. 2009.

Řada rodičů i přátel školy vyu-
žila této příležitosti a zhlédla zají-
mavý program, který připravili uči-
telé ve spolupráci se svými žáky. 
Ve třídách i v Galerii Pod Sovou 
byly k vidění ukázky projektů ze 
zeměpisu, dějepisu, občanské 
výchovy, ruského jazyka, mate-
matiky, chemie, fyziky i výtvarné 
výchovy. V odborných učebnách 
probíhaly pokusy, vyráběly se 
drobné předměty. V hudebně se 
hrálo a zpívalo. Nechybělo drob-
né občerstvení ve školní kuchyň-
ce, sportovní klání žáků v tělocvič-
ně ani pestré aktivity dětí ze škol-
ní družiny. Bez povšimnutí nezů-

Dny otevřených dveří na 1. ZŠDny otevřených dveří na 1. ZŠ

K. Kaletová, 1. místo
stala ani moderní pomůcka dneš-
ní výuky: interaktivní tabule, s jejíž 
pomocí si přítomní hravou formou 
mohli ověřit své znalosti anglické-
ho jazyka.

Velmi nás potěšila návštěva 
bývalých kolegyň, dětí z 1. stup-
ně v učebnách pro starší žáky i 
milý sponzorský dar paní Štro-
chové, která škole věnovala vel-

mi chutný dort. Jsme potěšeni, 
že jsme se mohli v trochu jiné 
situaci setkat s rodiči, příbuz-
nými žáků i bývalými absolven-
ty. Vždyť naše škola slaví kula-
té výročí svého založení. V rám-
ci oslav 120 let školy připravuje-
me další kulturní akce a těšíme 
se další milá setkání.

Mgr. Petra Javorková

Mateřská školka Sněženka 
je moderní, sportovní mate-
řinka – naše děti jezdí na ly-
žařské výcviky, plavecké kur-
zy, ozdravné pobyty, sportu-
jí na zahradě i v tělocvičně a 
v neposlední řadě se věnují 
atraktivnímu saunování.

Děti navštěvují saunu pravi-
delně – 1x za týden a vždy se 
velice těší. A jak takové sauno-
vání ve školce probíhá?

Po krátké očistě se děti uve-
lebí v „zahřívacím domečku“, ve 
kterém si v příjemné atmosféře 
provoněné vonnými oleji povídá-

me nebo hrajeme. Po zahřátí ná-
sleduje u dětí nejoblíbenější část 
– ochlazování v bazénku. Děti se 
potápějí, hrají si s vodním mlýn-
kem, dovádějí s nafukovacími míči. 
Celý proces saunování završíme v 
odpočívárně, kde se děti zachum-
lají do teploučkých dek a poslech-
nou si pohádku, či relaxační hud-
bu. Saunování na Sněžence má 
již svou tradici, jsme rádi, že tou-
to formou můžeme přispět k utvá-
ření správného přístupu ke zdravé-
mu způsobu života u našich dětí.

Petra Strakošová
MŠ Sněženka, Sv. Čecha

Zdravé saunování na SněženceZdravé saunování na Sněžence

Sportovní gymnastika na 
frýdecko-místecké základní 
škole Jiřího z Poděbrad má za 
sebou úspěšný půlrok. Tvrdý 

Úspěšný půlrok gymnastek z Jedenáctky
trénink, pečlivá a promyšle-
ná příprava nastartovaly vy-
nikající pozice mladých gym-
nastek do krajských a repub-

likových kol soutěží.
 „V prosinci minulého roku 

jsme zabodovali na mistrovství 
republiky v kolektivních Teamgy-
mech v Třebíči v obou kategoriích 
mladších i starších žákyň,“ uvedla 
trenérka Pavla Rašková a pokra-
čovala: „Mladší dívky stanuly na 
postu nejvyšším a starší děvčata 
získala druhé místo.“ Třebíč je tra-
dičním soupeřem frýdecko-mís-
teckých gymnastek. „Každoročně 
se utkáváme s třebíčskými děv-
čaty na republikových přeborech. 
Loni se nám podařilo opět obhájit 
stříbro,“ doplnila starší gymnastka 
Vendula Henychová.

Podobný byl i úspěch ve spor-
tovní gymnastice AŠSK. V okres-
ním kole získala děvčata zlaté me-
daile ve všech čtyřech kategoriích.

(Pokračování na straně 5)
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(Pokračování ze strany 4)
Ani v krajském kole nezůsta-

ly gymnastky bez medailí. Zlato 
si vybojovaly dívky v kategoriích 
4.-5., 6.-7. i 8.-9. tříd. Ty nejmen-
ší z 1. – 3. ročníku si odnesly 
bronzové medaile. V přeborech 
sportovní gymnastiky mezi tělo-
výchovnými jednotami si vybo-
jovala děvčata z Jedenáctky po-
stup do krajské soutěže.

I pohybové skladby byly letos 
precizně připraveny. „Nejmladší 
dívky předvedly skladbu Kuře-
cí dvorek, smíšené týmy sklad-
by Žáby a Vodníci,“ řekla druhá 
z trenérek Alena Bařinová a do-
dala: „I v kategorii AŠSK, tedy 
školních závodů, i v závodech 
tělovýchovných jednot postoupi-
ly dívky do krajského dubnové-
ho kola v Havířově a v Příboře.“

I samotné gymnastky mají po-
hybové skladby rády. „Pohybov-
ky jsou veselé, vtipné, ale pohy-
bově velmi náročné,“ zmínila se 
Denisa Sochací ze 7. ročníku a 
dodala: „Je pro nás zajímavé i 
to, že cvičíme s malými děvčaty, 
a tak si můžeme dovolit i atrak-
tivnější prvky, jako jsou například 
zvedačky a salta. Skladby se tak 
stávají pohledově zajímavějšími.“ 

Vítězství gymnastek i v ostat-
ních sportovních disciplínách 
ukazuje, že gymnastika je spor-
tem s všestrannou přípravou, 
rozvíjející tělesnou kondici.

Úspěšný půlrok gymnastek z Jedenáctky

V tradičních soutěžích ve šplhu 
v okresním kole tým z Jedenáct-
ky zvítězil, v krajském kole dosá-
hl na druhou příčku. 

„K nejlepším závodnicím pa-
tří v kategorii nejmenších Vero-
nika Papalová, Nikola Vojtylová, 
Anna Slováčková, Adéla Blaž-
ková, Jolana Jašúrková a Rebe-
ka Michalčíková. V kategorii 4. 
a 5. tříd to jsou Miroslava Alder-
sová, Veronika Nečasová, Adé-
la Šticová a Dominika Nguyeno-
vá. Mezi 6. a 7. ročníkem patří 
k nejlepším Michaela Lipusová, 
Adéla Sluštíková, Tereza Řehá-
ková a Markéta Janošcová. V 
nejstarší kategorii osmých a de-
vátých tříd je třeba zmínit zejmé-
na Annu Větříškovou, Vendu-

lu Henychovou, Denisu Socha-
cí a Danielu Cmíralovou, které 
patří ke zkušeným oporám gym-
nastického týmu Jedenáctky.

Kromě kvalitního trenérského 
týmu buduje vedení Základní ško-
ly Jiřího z Poděbrad mladým spor-
tovcům i vynikající sportovní záze-
mí. „Letos jsme pro potřeby gym-
nastiky zakoupili speciální přesko-
kový jazyk za sto třicet tisíc korun, 
který slouží k tréninku a nácviku 
nejrůznějších skoků a přemetů,“ 
vysvětlil ředitel školy Jiří Adámek. 
Nové sportovní vybavení zkvalit-
ní přípravu gymnastického týmu a 
podle mínění mladých sportovců 
je úrovní přiblíží jejich sportovním 
soupeřům a rivalům z Třebíče.

Renata Spustová

Každoročně Klub dětských 
knihoven pořádá akci Noc s 
Andersenem. ZŠ El. Krásno-
horské 2254 ve Frýdku-Míst-
ku se již popáté připojila také. 
Zájem dětí byl velký. Nocova-
lo 40 dětí. Přišly s náležitým 
spacím a jídelním vybavením 
a čekal je pestrý program. 

Všichni si přinesli spací pytle a 
dostatek jídla. Po setmění jsme se 
všichni společně vypravili na frý-
decký zámek, kde děti čekala ne-
všední prohlídka zámku. Průvod-
kyně nás nezklamala, vyprávěla 
nám o dávných dobách, lidech, 
jejich zvycích, ale i strašidelné 

Noc s Andersenem na 5. ZŠ
pověsti. Děkujeme pracovníkům 
Muzea Beskyd, že nám tuto ne-
všední prohlídku zámku umožnili. 
Letošní ročník byl věnován spiso-
vateli Františkovi Nepilovi. Rozra-
dostněné děti po návratu do ško-
ly četly knihu Já, Baryk, soutěži-
ly, malovaly pohádkové postavič-
ky. Na pozdní večer byl připraven 
rej pohádkových bytostí a straši-
del. Pro všechny rarášky byl ve-
čer vyčerpávající, proto zalezli do 
spacáků a nad ránem usnuli, jako 
když je do vody hodí. Bylo to su-
per! Škoda, že noc nebyla delší! 
Tak snad zase za rok… 

Pavlína Buchtová

Malé děti jsou velmi zvída-
vé a chtějí se o okolním svě-
tě dovědět co nejvíce. Zajímá 
je, jak věci kolem nás fungují, 
proč prací prášek vypere prá-
dlo, proč je upečená buchta 
tak pěkně křehká nebo odkud 
se bere elektřina, když zapne-
me vypínač světla.

Rozhodli jsme se dětem toto 
zkoumání okolního světa uleh-
čit a s nejstaršími dětmi se tento 
školní rok setkáváme v tzv. Klu-
bu zvídálků. Při našich setkáních 
si děti hrají na vědce. Zkouše-
jí si jednoduché pokusy, kterými 
se demonstrují dané jevy týkají-
cí se probíraného tématu, zkou-
mají svět pomocí lupy nebo mik-
roskopu, ale také 
si vyrábějí jed-
noduché funkční 
výrobky. Vyrobili 
jsme si například 
hudební nástro-
je, sopku, peri-
skop, různé hrač-
ky. Seznamuje-
me děti s netra-
dičními materiály 
nebo s přístroji a 
nástroji, se který-
mi se mohou nor-
málně setkat, ale 
které se jim větši-
nou nedostanou 
do ruky. Mohly 
si osahat mikro-
skop, zkusit si s 
ním pracovat, se-

Klub zvídálků v MŠ Anenská
známily se s fonendoskopem a 
poslechly si vlastní srdíčko. Sna-
žíme se také dětem ukázat, že 
stačí mít dobrý nápad, šikovné 
ruce a mnohdy i úplně jednodu-
ché pomůcky a materiály a člo-
věk si může vyrobit i hodně ne-
tradiční věci. A protože v naší 
školce jsou děti opravdu hodně 
šikovné, všem se podařila vy-
robit dokonce i hranatá bublina.

Věříme, že činnosti, které s 
dětmi v Klubu zvídálků provádí-
me, možnost vše si vyzkoušet a 
osahat, poznatky získané z ne-
tradičních ukázek a takto nabyté 
zkušenosti budou základem pro 
jejich budoucí koníčky.

Radka Juhaszová

Po zhlédnutí školní akademie 
mám potřebu okomentovat vý-
kony dětí i pedagogů.

Jako rodič jsem byla nesmírně 
mile překvapena. Celé představe-
ní mělo neobyčejně vysokou úro-
veň. Jednotlivá vystoupení byla 
vtipná, nápaditá, s citovým pod-
textem. Paní učitelky nejmenších 
dětí dokázaly zvládnout úsměv-
nou scénku s těmi našimi malý-
mi jelimánky. Samotné předsta-
vení mělo vtipnou náplň, vhodně 
vybranou písničku, zapůsobilo na 
city rodičů, ale hlavně bylo vidět, 
že si ho samotné děti užívají. 

Poděkování patří i všem ostat-
ním. Velmi jsem ocenila to, čeho 
jsme si při vystoupení mohli všim-
nout a „číst mezi řádky“: Profesio-
nální přístup k dětem, výběr těch 
talentovaných, využití jejich síly 
a schopností, obětování vašeho 
času a námahy. Jen vaší každo-
denní mravenčí prací mohl vznik-
nout pěvecký sbor, který dosáhl 
současné úrovně. Dokázali jste 
také využít vlastního potenciálu 
dětí, dali jste jim v představeních 
dostatečný prostor, aby se mohly 
dle vlastních představ realizovat, 
zároveň jste dokázali jejich umem 
a nadšením zaujmout i další vel-
kou skupinu dětí.

Z vystoupení teenagerů bylo 

Poděkování 4. základní škole
jasné, že se při představení cítí 
báječně, že do „toho“ dali svůj 
vkus, svůj důvtip, prostě kus 
sebe – bez výrazného omezení.

Já vzhledem ke svému věku a 
vkusu preferuji zcela odlišný styl 
hudby, přesto mě jejich vystou-
pení nadchlo. Také obdivuji, že 
vy, pedagogové, máte sílu a od-
vahu vystoupit a „zesměšnit se“ 
před rodiči i žáky. Váš Mléčný bar 
byl adekvátně velikým aplausem 
oceněn žáky už před vystoupe-
ním a rodiči po vystoupení!!!

Někdo moudrý kdysi pozname-
nal, že dialog dvou osob s různým 
intelektem se odehrává vždy na 
úrovni toho, kdo má intelekt nižší. 
Pokud tomu tak není, nejedná se o 

dialog, ale o dva monology.
Dle vašeho vystoupení sou-

dím, že naše děti mohou s vámi 
skutečně a bez ostychu vést dia-
log. Za to vám patří díky. Děti to 
ocenily svým potleskem. A my ro-
diče vidíme, že autoritu máte, pro-
tože mimo jiné dokážete udržet v 
tichosti těch 370 čekajících dětí v 
průběhu celého představení.

Cestou z kina jsem ze všech 
stran slyšela pochvalné komentá-
ře. Jsem ráda, že dcery jsou žáky-
němi vaší školy. Přeji vám, abys-
te stávající úroveň i nadále udrželi.

Všem zúčastněným na pó-
diu i v zákulisí děkuji za nevšed-
ní kulturní zážitek.

Renata Kretková

Škola Pod Sovou
slaví 120 let

Vážení spoluobčané, zveme 
Vás na slavnostní akademii, kte-
rá proběhne dne 22. 5. 2009 od 
17:00 v Kině Petra Bezruče.
Vstupenky jsou v prodeji od
27. 4. 2009 u paní Grossmanno-
vé, telefon 558 627 953.
Přijďte si zavzpomínat, nabrat 
energii a povzbudit vystupující děti.

Učitelé a žáci ZŠ národního 
umělce Petra Bezruče
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

Cena čipu

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny
- žádné fronty (abonent se nezdr-
žuje na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

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

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 300,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

pondělí, úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pá, so, ne a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

Provozní doba saun na krytém aquaparku

(Utkání se hrají ve sport. hale SŠED, Pionýrů 2069, Místek – bazén)
1. LIGA STARŠÍ DOROSTENCI
SO 2. 5. 16.00 h. – Dukla Praha

SO 16. 5. 16.00 h. – HC Město Lovosice
1. LIGA MLADŠÍ DOROSTENCI

SO 2. 5. 14.00 h. – HC Zlín
SO 16. 5. 14.00 h. – TJ Bystřice pod Hostýnem

Házená – dorostenci

MSFL muži
18. 4. 10:15, Frýdek-Místek – Kroměříž

2. 5. 10:15, Frýdek-Místek – Znojmo
6. 5. 16:30, Frýdek-Místek – Jihlava B

15. 4. 15:00 Frýdek-Místek – Brno B MSDL sd 
15. 4. 15:30 Fotbal F-M B – Hájek a Synové KP sž 

15. 4. 17:15 Frýdek-Místek – Brno B MSDL md 
15. 4. 17:15 Fotbal F-M B – Hájek a Synové KP mž 

18. 4. 9:00 Slavoj Bruntál – Fotbal F-M B KP sž 
18. 4. 10:15 Vyškov – Frýdek-Místek MSDL sd 

18. 4. 10:15 Frýdek-Místek – Kroměříž MSFL muži 
19. 4. 10:00 Frýdek-Místek – Vítkovice MSŽL sž 
19. 4. 11:45 Frýdek-Místek – Vítkovice MSŽL mž 
24. 4. 16:00 Fotbal F-M B – Fotbal F-M A FML sp 
25. 4. 9:00 Fotbal F-M C – Petřvald u K. KS C sž 
25. 4. 10:15 Frýdek-Místek – Kroměříž MSDL sd 

25. 4. 10:45 Fotbal F-M C – Petřvald u K. KS C mž 
25. 4. 12:30 Frýdek-Místek – Kroměříž MSDL md 

26. 4. 9:00 Fotbal F-M B – Jablunkov KP sž 
26. 4. 10:15 Fotbal F-M B – Krnov KP sd 

26. 4. 10:15 Fotbal F-M B – Milíkov OS muži 
26. 4. 10:45 Fotbal F-M B – Jablunkov KP mž 

26. 4. 12:30 Fotbal F-M B – Krnov KP md 
28. 4. 15:00 Fotbal F-M B – Heřmanice KP md 
28. 4. 17:00 Fotbal F-M B – Heřmanice KP sd 

Fotbal Frýdek-Místek

Rozlosování nadstavbové části soutěže. 
3. kolo 3. 5. 17:00

SKP Frýdek-Místek – Házená Legata Hustopeče 
4. kolo 8. 5. 17.00 

SKP Frýdek-Místek – TJ Bystřice pod Hostýnem 
5. kolo 10. 5. 17:00

SKP Frýdek-Místek – TJ Jiskra Lázně Třeboň 
Přijďte nám fandit. Srdečně zve vedení SKP Frýdek-Místek

Play out házené

CBU Satori a Statutární 
město Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s oddílem Aikido SKP 
Ostrava a Frýdek-Místek a 
školou TaeKwon-Do ITF Frý-

Slavnosti bojových umění
dek-Místek uspořádali v hale 
6. ZŠ 2. ročník prestižní akce 
„Slavnosti bojových umění“, 
kde se představila pestrá šká-
la bojovníků.

V rámci tříhodinové show před-
stavily děti i dospělí z oddílů pů-
sobících ve Frýdku-Místku a jeho 
okolí známé i méně známé způ-
soby boje, například TaeKwon-
Do, Kendo, Aikido, Chan Shaolin 
Si Kung-Fu, Sambo nebo Grap-
pling, nechyběla ukázka jógy a 
boxu. „Tato akce chtěla nabíd-
nout inspiraci všem, kteří hledají 
vhodný sport pro sebe nebo své 
děti. Díky předvedení různých 
stylů si mohli zájemci vybrat bo-
jové umění podle obranné tech-
niky, která jim vyhovuje. Napří-
klad TaeKwon-Do využívá sys-
tém úderů a kopů, kendo je ne-
odmyslitelně spojeno se samura-
ji a meči, základem karate je přes-
nost, judo má dvě základní hesla: 
minimální úsilí – maximální účin-
nost a aikido je založeno na přiro-

VRCHOLNÉ ČÍSLO: Efektní podívaná v podání taekwondistů.
Foto: Petr Pavelka

zených zákonech kruhu a spirály 
a svým nenásilným principem se 
podstatně odlišuje od jiných bojo-
vých umění. Naším cílem je, aby 
zejména děti trávily volný čas ak-
tivně. Bojová umění jim nabízí ne-
jen fyzickou přípravu, ale i sys-
tém morálních zásad, které je bu-

dou provázet celý život,“ řekl Ra-
dek Novotný, zástupce neziskové 
organizace CBU Satori. Součás-
tí programu byla také prezentace 
projektu Centra bojového umění 
ve Frýdku-Místku, které by mělo 
být rájem východní kultury, včet-
ně japonské zahrady. 

REKORDNÍ TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ: Beskydská šachová 
škola v Národním domě ve Frýdku-Místku znovu uspořádala ojedině-
lý festival šachové hry pro hráče všech věkových kategorií. Náměstek 
primátora Petr Cvik mohl přivítat na jubilejním 30. ročníku rekordních 
375 účastníků. Výsledky přineseme v příštím čísle. Foto: Petr Pavelka

Možnost vyzkoušet si svou 
fyzickou kondici a zaběhnout 
si na dráze 3000 m využilo 
více než 70 běžců. Hlavnímu 
závodu předcházelo zápolení 
mládeže. Vzhledem k vysoké-
mu počtu startujících se mu-
sel běžet závod na 3000 m ve 
třech rozbězích. 

Nejprve se představily ženy 
a muži nad 55 let. Mezi žena-

Přes 70 běžců na startu Trojky TiSu
mi zvítězila Karolina Pilarska 
z Polska za 10:46,6 a mezi 
nejstaršími veterány Miroslav 
Kravčík z Karviné 10:12.1 min. 
Účastníky druhého rozběhu 
byli muži nad 35 a nad 45 let. 
Obě vítězství putovali do Pol-
ska zásluhou Mariusze Zemb-
roně 9:51.8 minuty mezi mlad-
šími a Krzystofa Badery 9:55.1 
minuty mezi staršími. Poslední 

rozběh byl určen mužům do 35 
let a zde byl nejlepší opět Po-
lák Daniel Dulski 9:19.1 min., 
který ve finiši těsně porazil do-
mácího Pavla Michnu 9:19.6 
min. Třetí doběhl další Polák 
Dariusz Laksa 9:24.0 minuty. 
Pro nejlepší byly opět připra-
veny drobné velikonoční ceny 
a další ceny se losovaly mezi 
všechny účastníky.

Na Stovkách už svého 
času pohořelo i baníkovské 
áčko, ale tentokrát i béčko 
Baníku Ostrava dokázalo z 
Frýdku-Místku odvézt všech-
ny body. O výsledku rozhod-
la jedna nepříjemná střela a 
také rozhodčí, který si svým 
výkonem až příliš okatě říkal 
o permanentku na Bazaly.

Na domácí premiéru frýdec-
ko-místeckých fotbalistů bylo 
zvědavo dobrých šestnáct set 
diváků. Rozhodně se nenudili, 
a to hned od prvních minut. Nej-

Valcíři se střelecky trápíValcíři se střelecky trápí
FOTBAL F-M – FC BANÍK OSTRAVA „B“ 0:1 (0:1)FOTBAL F-M – FC BANÍK OSTRAVA „B“ 0:1 (0:1)

BEZ GÓLU: Valcíři se nedokážou střelecky prosadit.
Foto: Petr Pavelka

prve se fantastickým zákrokem 
zaskvěl gólman Prepsl, ale už 

za pár minut bylo po slávě, když 
mu neslavně prošla do sítě dale-
konosná střela, která těsně před 
ním nepříjemně skočila. Jako by 
domácí chvíli předtím urazili fot-
balového Boha, když mu z jasné 
šance provětrali okna. 

Baníkovci se dostali na koně 
a příliš do šancí Frýdek-Místek 
nepouštěli, a když – tak měli vý-
bornou poslední instanci branká-
ře Bučka, který si připsal něko-
lik bravurních zákroků. „S hrou 
našich hrotových hráčů v první 
půli jsem byl značně nespokoje-
ný. Proto jsme se rozhodli je oba 
ještě v prvním poločase střídat,“ 
vysvětlil svůj tah trenér Skalba, 
který ve 40. minutě vyměnil ne-
výrazné Chýlka s Myšinským za 
Jordána s Macečkem.

(Pokračování na straně 7)
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z atletiky

(Pokračování ze strany 6)
Po změně stran se valcíři sna-

žili zlomit střelecké prokletí, hro-
zili ze standardních situací, ale 
když už gól dali, nebyl jim uznán 
pro údajný útočný faul. To jen 
dovršilo frustraci domácích, kte-
ří už se na další tlak nevzmohli. 
„Je to velká škoda, dostali jsme 
hloupý gól a myslím si, že by ta 

Valcíři se střelecky trápíValcíři se střelecky trápí
FOTBAL F-M – FC BANÍK OSTRAVA „B“ 0:1 (0:1)

remíza zápasu více slušela,“ ne-
chal se slyšet po utkání středopo-
lař Frýdku-Místku Martin Cesnek. 
Lze mu dát za pravdu.

Sestava: Prepsl – Švrček, 
Staněk, Hrdlička, Kořínek – Žů-
rek, L. Němec, Cesnek (65. Li-
terák), Schaffartzik – Myšinský 
(40. Maceček), Chýlek (40. Jor-
dán). Trenér: Vladimír Skalba.

Házenkáři SKP Frýdek-Místek 
ve středu 8. dubna zavítali k přátel-
skému utkání do Karviné. Domácí 
je přivítali tvrdou obranou a rychlý-
mi útoky. Hosté si vyzkoušeli novou 
obranu. Utkání skončilo výhrou do-
mácí Karviné 34:29. Bohužel bě-

Přátelské utkání v Karviné
HCB OKD Karviná 34:29 SKP F-M

hem druhého poločasu se zranil 
Ruda Skála a Honza Holbein.

Sestava: Hes 6, Kolmajer 6, 
Dyba a Meca po 5, Vacula, Kři-
bík a Bajgar po 2, Holbein 1, Ho-
ráček, Skála, Novák. Brankáři: 
Šoltés 35%, Pohludka 42%.

Atletický oddíl Slezan Frýdek-
-Místek připravil již 18. ročník Troj-
ky TiSu na dráze. Za příjemného 
běžeckého počasí se sešla velice 
solidní účasti více než 130 běžců. 
Závody byly zahájeny kategorie-
mi mládeže, na které čekalo 600 
m. K vidění byly velké souboje a 
také kvalitní výkony. Z vítězství se 
radovali většinou domácí atleti, 
mezi malošky (2000 a mladší) Be-
áta Gazdová a Michal Kvasňák, v 
přípravce Helena Benčová a Do-

Tomáš Filipec vylepšil další oddílový rekord
minik Janeček, v mladším žactvu 
Emily Gerulová z Orlové a Vladi-
mír Šmiřák, ve starším žactvu Ja-
kub Zemaník a Kateřina Klepá-
čová a v dorostu Tomáš Filipec 
a Petra Čaganová. Tomáš Fili-
pec vylepšil dorostenecký oddílo-
vý rekord na této trati na kvalitních 
1:26.5 minuty. Pro nejlepší byly 
připraveny velikonoční ceny a dal-
ší ceny se losovaly mezi všechny 
závodníky. Po mládeži byl připra-
ven závod dospělých na 3000 m. 

Devět medailí nejmladších atletů
V Opavě se v pěkném prostře-

dí vodní nádrže Stříbrné jezero ko-
nal další závod Krajského poháru 
přípravek. Za krásného, slunečné-
ho počasí se sešlo téměř tři sta zá-
vodníků a mladí atleti Slezanu Frý-
dek-Místek si vedli výborně. Vy-
bojovali celkem 9 medailí, z toho 
3 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové. 
Mezi malošky (2000 a ml.) se sice 
prosadil pouze Michal Kvasňák na 
2. místo, ale kategorii předžactva 
(1998-99) slezanští zcela ovládli. 

Děvčata dokonce na stupně vítě-
zů nikoho nepustila v pořadí 1. Eva 
Pištěková, 2. Helena Benčová, 3. 
Kateřina Krtková. Mezi chlapci zví-
tězil Dominik Janeček a doplnil 
ho 6. místem Zdeněk Martinák. V 
mladších žačkách doběhly sest-
ry Siebeltovy na 2. místě Veroni-
ka a na 3. místě Kateřina. Úspěš-
né vystoupení završili starší žáci, 
když naprosto jasně zvítězil Ladi-
slav Šútora před Martinem Rod-
ným. Všem blahopřejeme.

V dohrávce 17. kola MSFL 
tisícovka fanoušků především 
doufala, že si konečně zakřičí 
na jaře „gól!“, jenže se nedo-
čkala. Ani fotbal se uprostřed 
týdne nehrál bůhvíjaký, takže 
diváci odcházeli po bezbran-
kové remíze zklamáni.

Hosté dorazili do Stovek bez 
druholigových posil, jelikož áčko 
Slovácka hrálo ve stejnou dobu 
pohárové střetnutí s ligovým Ba-
níkem Ostrava. Také jejich roze-
stavení napovídalo (soupeř hrál 
pouze na jednoho útočníka), že 
s případným ziskem bodu bu-
dou hosté spokojeni. Vše se ale 
mohlo vyvíjet jinak, kdyby valcí-
ři v 7. minutě utkání svou šan-
ci proměnili. Středopolař Němec 
krásně vybídl k úniku Maceč-
ka, ten se prodral kolem Višvá-
dera, ale následná střela levač-
kou prosvištěla jen těsně kolem 
tyče hostující branky. „Ani by mě 
nenapadlo, že nakonec tato má 
šance bude znamenat naše trá-
pení v celém zápase. Je to ško-
da, měl jsem to proměnit,“ láte-
řil po zápase frýdecko-místecký 
útočník. Za první půli se přítom-
ní diváci nakonec nedočkali jedi-

A znovu bez branekA znovu bez branek

HLAVIČKOVÝ SOUBOJ: Se Synotem diváci viděli více urputnosti 
než fotbalu.   Foto: Petr Pavelka

né střely, která by mířila přesně 
mezi tři bílé tyče.

A druhý poločas? Vše v bledě 
modrém. Akorát byl rozdíl v tom, 
že domácí začali mít více ze hry. 
Domácí kouč totiž vystřídal nevý-
razného Cesneka za bojovníka Li-
teráka, který v závěru střetnutí do-
konce operoval na samém hro-
tu útoku. V zápase, kdy domácí 
herně příliš nenadchli, se tak na-
konec body dělily. „Spokojený je 
asi jen náš soupeř, který si k nám 
přijel pro bod. Kdybychom v úvo-
du utkání využili šanci Macečkem, 

tak by ta hra byla pak úplně jiná. 
Potom jsme se dostali do kře-
če a naše hra byla zoufalá,“ řekl 
po utkání domácí trenér Vladimír 
Skalba. Jeho protějšek byl v útro-
bách stadionu ve Stovkách o po-
znání spokojenější. „My jsme se 
ziskem bodu spokojeni, zvláště 
když se podívám, v jaké sestavě 
jsme zde nastoupili,“ hodnotil duel 
kouč Slovácka Jiří Chytrý.

V jarní tabulce po čtyřech zá-
pasech nebyl v MSFL horší tým, 
nula na kontě vstřelených bra-
nek je tragická.

FOTBAL F-M – 1. FC SLOVÁCKO „B“ 0:0 (0:0)FOTBAL F-M – 1. FC SLOVÁCKO „B“ 0:0 (0:0)

Je neděle 29. února 2004. 
V tento den se konalo ve frý-
decko-místecké Víceúčelové 
sportovní hale poslední mis-
trovské utkání mužů v sezó-
ně 2003/2004. Bylo to rovněž 
poslední utkání „A“ mužstva 
ve II. lize. A dnes jsou hoke-
jisté HC Frýdek-Místek znovu 
již druholigovým mužstvem.

Svůj postup mezi druholigovou 
elitu zpečetilo „A“ mužstvo vítěz-
stvím proti soupeři z Moravských 
Budějovic, kdy je za vítězstvím 
hnalo téměř 1700 diváků, kteří do-
kázali vytvořit vynikající atmosféru 
v hledišti sportovní haly. Cesta za 
postupem do třetí nejvyšší soutě-
že v republice byla však hodně 
těžká. Již v základní části nara-
zili naši hráči na velmi těžké sou-
peře. Jejich největším a nejtěž-
ším soupeřem byli hráči SK Kar-
viná, kteří v rozhodujícím zápase 

II. liga se vrací do Frýdku-MístkuII. liga se vrací do Frýdku-Místku

ROZHODUJÍCÍ ZÁPAS: Frýdek-Místek porazil Moravské Budějovice 
a o postupu bylo rozhodnuto.   Foto: Petr Pavelka
prohráli ve Frýdku-Místku 3:6. V 
prvním utkání kvalifikace zvítězi-
lo mužstvo Frýdku-Místku vedené 
trenérem Tomášem Špačkem 5:2 
na ledě Moravských Budějovic a 
do bojů o postup tak hráči vykro-
čili úspěšně. Ani ve svém druhém 
vystoupení naši hráči nezaváha-
li a na ledě Uherského Hradiště 
vyhráli 6:3 a vylepšili si tak pozi-
ci pro utkání před domácími divá-
ky proti soupeři z Moravských Bu-
dějovic. Ani v tomto utkání „A“ tým 
nezaváhal a mohl tak již po třetím 
kole slavit postup, a to bez ohledu 
na výsledek čtvrtého kvalifikační-
ho utkání se soupeřem z Uher-
ského Hradiště.
Mužstvo HC Frýdek-Místek v le-

tošní sezóně reprezentovali:
Brankáři: René Urbánek, 

Martin Feber, Jan Unzeitig, David 
Kolář, Martin Horyl, Patrik Třeštík 

Obránci: David Trubka, Lu-
káš Janečka, Jaroslav Sýkora, 
Martin Novák, Miroslav Kameník, 
Michal Ledvoň, Petr Pilař, Ondřej 
Bolek, Libor Kudela, Zdeněk So-
chacký, Michal Krutil, Ondřej Mě-
kýš, Martin Hrubý, David Langer 

Útočníci: Martin Zapletal, 

Václav Merta, Martin Wlaka, Vla-
dan Bojda, Michal Sztefek, Adam 
Křivák, Ondřej Pastorek, Sluš-
tík Jan, Čára Ondřej, David Kap-
pel, Marek Říhošek, Jaroslav Ko-
páč, Petr Piecha, David Pauliak, 
Martin Zimmer, Vítězslav Glac, 
Jakub Ružbašan, Ondřej Štochl, 
Tomáš Čibera, Adam Motyka, 
Richard Blucha, Jiří Uherek 

Trenér: Tomáš Špaček 
Vedoucí mužstva: Libor 

Langer a Mario Schüler 
Manažer HC: Martin Kurajský 
Prezident HC: Tomáš Snášel 
Vedení HC Frýdek-Místek dě-

kuje všem příznivcům a fanouš-
kům za jejich náklonnost a věrnost 
v hokejové sezóně 2008/2009, ve 
které se stali velkou oporou domá-
cího mužstva, a věří, že v nové se-
zóně 2009/2010 na hráče HC Frý-
dek-Místek nezapomenete a do-
kážete vytvořit stejně dobrou di-
váckou kulisu jako letos. Díky pu-
tuje i opačným směrem. „Hokejis-
tům děkujeme za výborné zážit-
ky z konce soutěže a vzornou re-
prezentaci města. Věříme, že od-
díl i vyšší soutěž zvládne,“ prohlá-
sil náměstek primátora Petr Cvik.

halový fotbal mládeže
DOROST

Sigma Olomouc B – starší 
dorost A 2:0 (0:0) 

Fotbal Třinec B – starší
dorost B 1:1 (0:1)

Chýlek
Sigma Olomouc B – mladší 

dorost A 4:0 (3:0)
Fotbal Třinec B – mladší

dorost B 2:1 (2:1)
Chlebek

ŽÁCI
starší žáci A – FC Tescoma 

Zlín 0:1 (0:1)
První jarní mistrovské utkání 

na domácí půdě se našim star-
ším žákům výsledkově nepoved-
lo. Po jediném zaváhání obrany z 
18. minuty prvního poločasu, kdy 
se hostům ze Zlína podařilo vstře-
lit branku, nedokázali mladí valcí-
ři svou převahu a šance, které si 
vytvořili, zúročit v branky. „Dnes 
jsme sehráli smolné utkání, i když 
se na hráče zlobíme za vlažnější 

první poločas, kdy jsme také inka-
sovali branku. Ve druhém poloča-
se jsme se zlepšili, vytvořili si her-
ní převahu, se kterou přišly i šan-
ce, ale hostující brankář nás do-
slova vychytal,“ řekl po utkání tre-
nér Radomír Hlaváč.

FC MSA Dolní Benešov – 
starší žáci B 2:0 (1:0)

Baník Albrechtice – starší 
žáci C 3:0 (2:0)

mladší žáci A – FC Tescoma 
Zlín 0:2 (0:0) 

Áčko mladších žáků bylo od-
hodláno neprodat svoji kůži laci-
no se soupeřem, od kterého si na 
podzim odvezlo půltucet gólů. Bo-
jovností a nasazením se jim dlou-
hou dobu dařilo eliminovat lepší 
herní projev soupeře a o bod přišli 
až čtvrthodinu před koncem, kdy 
soupeř dvěma góly, v rozmezí ně-
kolika minut, zaslouženě rozhodl 
utkání ve svůj prospěch.

FC MSA Dolní Benešov – 

mladší žáci B 1:4 (1:1) 
Skokan, Jirát, Krischke, Vokoun

Baník Albrechtice – mladší 
žáci C 1:3 
Bujnoch 3

Neumíme si představit lepší 
úvod do jarní části sezony, než 
výhru. První poločas kluci ode-
hráli jakoby duchem nepřítomni. 
Soupeř na tom byl naštěstí vel-
mi podobně. Do druhé půle však 
naskočili mladí valcíři „notně po-
vzbuzeni“ od obou trenérů a vý-
sledek se brzy dostavil. 

PŘÍPRAVKA
ročník 1998

MFK Karviná 0:1 (0:1)
ročník 2000

MFK Karviná 4:4 (0:2) 
Nezhoda 2, Kubala, Křižák
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Malířka Lenka Kovalová 
připravila společně s Muze-
em Beskyd u příležitosti své-
ho významného životního jubi-
lea retrospektivní výstavu ob-
razů, kterou příhodně nazvala 
„Zastavení na cestě“. Výstava 
bude probíhat ve výstavních 
síních frýdeckého zámku ve 
dnech 16. dubna až 31. května.

Lenka Kovalová je absolvent-
kou Střední umělecko-průmyslo-
vé školy v Uherském Hradišti. V 
současné době žije a působí ve 
Frýdku-Místku, kde pracuje jako 
výtvarnice Muzea Beskyd. Vě-
nuje se již řadu let józe a je ře-
ditelkou známé Školy jógy KA-
RAKAL, která působí ve Frýd-
ku-Místku i jeho okolí a ve Vy-

Životní zastavení s obrazy Lenky Kovalové
sokém Mýtě. Lence Kovalové se 
podařilo propojit svůj každoden-
ní život s hlubokými prožitky tvůr-
čího potenciálu. Ve svých obra-
zech se nechává inspirovat názo-
ry zejména východních filozofů.

Výstava frýdecko-místecké vý-
tvarnice zahrnuje tvorbu od roku 
1979, od realistického vnímání 
světa přes období nacházení si 
vlastní cesty, hledání a nalézání 
etických a estetických hodnot až 
k současnému období. Zamýšlí se 
nad základními lidskými hodnota-
mi jako víra, naděje a láska, pod-
něcuje diváka k meditativnímu za-
myšlení se nad svým životem. V 
posledních dílech stále zřetelně-
ji cítíme, že ve své tvorbě evoku-
je přemýšlení o Vesmíru, Prozře-

telnosti a jejich pravdách.
Vlastní se jí stal sametový pastel, 

kde uplatňuje svou osobitou škálu 
barev, setkáme se ale také s ole-
jomalbou a z její volné tvorby čas-
to vychází i užitá grafika, která bude 
rovněž na výstavě zastoupena. 

V neděli 19. dubna v 16 hodin 
se uskuteční vernisáž výstavy v 
Rytířském sále frýdeckého zámku. 
Úvodní slovem nás bude prová-
zet Zdeněk Šebesta a pozvání při-
jal Alfréd Strejček, který přednese 
texty z duchovního projektu Cesty 
naděje, to vše za houslového do-
provodu Haliny Františákové. 

Díky laskavé podpoře Statutár-
ního města Frýdku-Místku, primá-
torky a senátorky Evy Richtrové k 
výstavě vychází také exkluzívní ka-
talog, ve kterém je zařazeno DVD 
s průřezem celé tvorby umělkyně 
– najdete zde přes sto obrazů, kte-
ré se prolínají s kouzelnou relaxač-
ní hudbou renomovaného sklada-
tele a hudebníka Ivo Sedláčka. 

Zároveň vás také zveme 6. 
května na doprovodný program 
výstavy: „Obrazy – okna do 
duše“ – arteterapie a 31. květ-
na se bude konat derniéra vý-
stavy se závěrečným zamyšle-
ním nad hledáním a nalézáním 
harmonie etických i estetických 
hodnot. Obě akce se konají vždy 
v 16 hodin a jste srdečně zváni!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA: V Modrém salónku se uskutečnila před-
náška pro knihovníky, která měla být motivací i inspirací, jak mohou 
knihovny „v ideálním případě“ pracovat. Prezentovala se zde praxe 
z Holandska, kde se mohou pochlubit mnohem lepšími čísly, co se 
týče čtenářské obce.                                      Foto: Petr Pavelka

Taneční skupina DANCE-
POINT v sobotu 4. dubna zís-
kala třetí místo na Emco dance 
life tour ve street show formacích 
za choreografii „Chemická reak-
ce“ a tím si také zajistila postup 
na mistrovství Moravy, které se 
koná v brněnském Boby centru. 

Vyhlašovatelem postupové 
soutěže je Česká taneční orga-
nizace. Již v minulém roce čle-
nové taneční skupiny získali titul 
vicemistra České republiky v ka-
tegorii velkých formací street, se 
kterou také vyhráli světový po-
hár v německé Bochumi. 

Taneční skupina působí na 
frýdecké taneční scéně letos již 
čtvrtým rokem a trénuje pod ve-

Postup na mistrovství Moravy

dením Markéty Bilasové ve spor-
tovním klubu Maxim, kde mají k 
dispozici krásný taneční sál se 
zrcadly. Tréninky probíhají třikrát 
týdně a pravidelně se konají také 
víkendová soustředění. Skupina 
na soutěžních choreografiích 
úzce spolupracuje s pražskou 
taneční skupinou D4U, přesně-
ji s choreografem a tanečníkem 
Tomášem Sloupským a Micha-
lem Bezručem, kteří mají velkou 
zásluhu na úspěších skupiny 
na tanečním poli. Taneční sku-
pina má zhruba 30 stálých čle-
nů ve věku od 15 do 30 let. Více 
informací o této taneční skupině 
se dozvíte z webových stránek 
www.dancepoint.cz

V posledních létech zazna-
menáváme rostoucí zájem o 
studium ruského jazyka. Stu-
denti na středních i základních 
školách si ho vybírají jako ne-
povinný předmět nebo jako 
druhý cizí jazyk. Jsou školy, 
na kterých se z ruského jazy-
ka maturuje. Objevily se nové 
učebnice, vracíme se k tradič-
ním jazykovým soutěžím, po-
řádají se semináře a přehlídky 
tvorby studentů, ruský jazyk 
se objevuje na obrazovkách 
české televize, pro studen-
ty se pořádají zájezdy za pa-
mátkami a přírodními krásami 
měst a oblastí Ruské federace.

Na Střední průmyslové škole 
ve Frýdku-Místku se ruský jazyk 
jako druhý cizí jazyk učí už od 90. 
let. Přestože není maturitním před-
mětem, mnohé absolventky dnes 
úspěšně studují vysoké školy se 
zaměřením na ruský jazyk ve sfé-
ře podnikání či hospodářko-právní 
a politické sféře. Je potěšující, že 
se škole daří dlouhodobě získávat 
cenné úspěchy i v tradiční soutěži 
ruského jazyka Ars Poetica – Puš-
kinův památník. V roce 2005 doká-
zala kategorii slovního projevu vy-
hrát studentka střední průmyslové 

Úspěšné zpěvačky z místecké
střední průmyslové školy

školy Tereza Palíková, kterou při-
pravovala PhDr. Bronislava Šny-
tová. V dalších létech vybojovaly 
1. místo v krajské přehlídce v Bo-
humíně studentky Aneta Bobková 
s Danielou Hanusovou v hudební 
kategorii. Obě se zúčastnily repub-
likové přehlídky v Praze, Hanuso-
vá dokonce dvakrát.

V letošním 43. ročníku této 
soutěže i přes mimořádně nabi-
tou konkurenci dokázaly vybojo-
vat 1. místo a postup na repub-
likovou přehlídku dvě studentky 
střední průmyslové školy: Ane-
ta Bobková a Veronika Sobčá-
ková. Obě zaujaly porotu výbě-
rem písniček z repertoáru sou-
časných ruských skupin, choreo-
grafií a dokonale sehraným a za-
zpívaným duetem. „Aneta Bobko-
vá je už zkušená soutěžící,“ říká 
Danuše Górecká, která vystou-
pení úspěšných zpěvaček Střed-
ní průmyslové školy ve Frýdku-
-Místku připravovala, a dodává: 
„Na krajské přehlídce Ars Poetica 
už vystupovala dvakrát, zúčastni-
la se soutěže mladých talentů ve 
Stounu, kde se nebála soutěžit s 
ruskou písní, zpívá pravidelně na 
plese i jiných akcích školy. Vero-
nika debutovala, a proto jsme si 

rádi vystoupení dua vyzkouše-
li tak trochu nanečisto na osla-
vě Dne učitelů naší školy. A mu-
sím říci za holky, že tréma před 
vlastními profesory byla převe-
liká, ale nakonec vše dobře do-
padlo,“ uzavírá Danuše Górecká.

Obě studentky Střední průmys-
lové školy ve Frýdku-Místku budou 
reprezentovat školu 15. května na 
republikové přehlídce Ars Poetica 
– Puškinův památník. Akci pořádá 
Česko-ruská společnost a Česká 
asociace rusistů. Ale ještě předtím 
se Veronika Sobčáková zúčast-
ní slavnostního setkání studentů a 
studentek s představiteli statutární-
ho města Frýdek-Místek. Tuto po-
ctu si zasloužila nejen mimoškolní-
mi aktivitami, ale vzornými studijní-
mi výsledky. Blahopřejeme. 

Jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festi-
valu Janáčkův máj se letos uskuteční 4. června

v Národním domě ve Frýdku-Místku.
Čtvrtek 4. 6. 2009 v 19 hodin, Národní dům Frýdek-Místek
Koncert Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj

Program:
Mirzojan: Symfonie pro smyčce a tympány
Martinů: Koncert pro hoboj a malý orchestr
Haydn: Koncert pro klavír a orchestr D dur

Brahms: Variace na Haydnovo téma op. 56a
Účinkují:

Stanislav Bogunia, klavír
Jan Adamus, hoboj

Karen Lavčjan, dirigent
Státní komorní orchestr Žilina

Vstupné: 120 Kč (důchodci a studenti 60 Kč)
Předprodej vstupenek od 15. 4.: Nová scéna Vlast,

Hlavní 112, Frýdek-Místek 

Janáčkův máj v Místku
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V oblasti územního rozvoje a životního prostředí chceme: aktivně V oblasti územního rozvoje a životního prostředí chceme: aktivně 
přistupovat k přípravě územního plánu města Frýdku-Místkupřistupovat k přípravě územního plánu města Frýdku-Místku

ÚZEMNÍ PLÁN: Na konkrétní dotazy lze najít odpovědi na odboru územního rozvoje a stavebního řádu. 
Foto: Petr Pavelka

Radnice byla v tomto bodě aktivní do té míry, že již v prosinci 
loňského roku mohl být přijat zastupitelstvem nový územní plán 
Frýdku-Místku, který nabyl účinnosti od 1. ledna letošního roku. 
Předchozí územní plán byl schválen v březnu roku 1996 a do roku 
2003 bylo schváleno šest jeho změn. Tlak na další změny byl ob-
rovský, a proto u této problematiky přistoupili radní ke komplexní-
mu přístupu, na jehož konci bylo vydání nového územního plánu.

„Odbor územního rozvoje evi-
doval poměrně velké množství 
žádostí o další změny a i vzhle-
dem k chystanému novému sta-
vebnímu zákonu jsme se roz-
hodli k vypracování nového plá-
nu, který by přinesl větší pře-
hlednost a jasnou další perspek-
tivu rozvoje města Frýdek-Mís-
tek. Koncepce rozvoje se od 
roku 1996 částečně změnila, vy-
vstaly nové podnikatelské zá-
měry, některé z těch, se který-
mi se počítalo, zůstaly nenapl-
něny a s velkou pravděpodob-
ností už se realizovat nebudou. 
Bylo nutné uvést územní plán do 
souladu s platnou legislativou a 
chtěli jsme také vyhovět konkrét-
ním požadavkům na změnu na-
vrženého funkčního využití úze-
mí, zejména požadavkům na vý-

stavbu rodinných domků na plo-
chách, které v předchozím plánu 
pro tuto funkci nebyly určeny,“ 
shrnul důvody pro vypracování 
nového územního plánu náměs-
tek primátora Miroslav Dokoupil. 

Podle vyjádření architek-
tů nový územní plán navazuje 
na tendence stanovené v před-
chozím územním plánu, proto-
že není žádoucí, aby nový do-
kument postavil na hlavu všech-
no, co bylo v předchozím územ-
ním plánu. „Nejsou zde zásadní 
změny,“ potvrzuje vedoucí odbo-
ru územního rozvoje a stavební-
ho řádu Petr Šabrňák, podle kte-
rého je v obou částech města 
plánována nová výstavba. Zpra-
covatelé na zasedání zastupitel-
stva prohlásili, že naše dvojměs-
tí se rozvíjí jako jeden územní 

ZA MĚSTEM: Kde a jak se bude Frýdek-Místek dále rozvíjet?       Foto: Petr Pavelka

NOVÁ VÝSTAVBA: I v jiných lokalitách než „U mámy“ chtějí lidé sta-
vět nové rodinné domky.   Foto: Petr Pavelka celek se spojovacím prvkem v 

prostoru Poříčí, kde se vzhledem 
k jeho poloze rozvíjí aktivity důle-
žité pro celé město. Nyní je na-
příklad v územním plánu mimo 
jiné počítáno s novou lávkou pro 
pěší, která by zkracovala vzdá-
lenost starého a nového autobu-
sového stanoviště.

Občané Frýdku-Místku moh-
li výslednou podobu územního 
plánu v několika krocích ovliv-
ňovat. Byly zpracovány průzku-
my a rozbory, jejichž cílem bylo 
získání údajů o současném sta-
vu území, problémech a rozvojo-
vých záměrech. Na jejich zákla-
dě byl vypracován návrh zadání 
územního plánu města Frýdek-
-Místek, následoval koncept ře-
šení územního plánu, jehož sou-
částí bylo rovněž vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí, výsled-
ky byly vystaveny, došlo i k je-

jich veřejnému projednání spoje-
nému s výkladem.

„Územní plán stanoví základ-
ní koncepci rozvoje území měs-
ta, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspo-
řádání (urbanistickou koncep-
ci), uspořádání krajiny a kon-
cepci veřejné infrastruktury; vy-
mezuje zastavěné území, plo-
chy a koridory, zejména zasta-
vitelné plochy a plochy vymeze-
né ke změně stávající zástavby, 
k obnově nebo opětovnému vyu-
žití znehodnoceného území (plo-
chy přestavby), plochy pro ve-
řejně prospěšné stavby, pro ve-
řejně prospěšná opatření a pro 
územní rezervy a stanoví pod-
mínky pro využití těchto ploch a 
koridorů. Územní plán v souvis-
lostech a podrobnostech území 
města zpřesňuje a rozvíjí cíle a 
úkoly územního plánování v sou-

ladu se zásadami územního roz-
voje kraje a s politikou územní-
ho rozvoje,“ přibližuje problema-
tiku Zuzana Břachová z odbo-
ru územního rozvoje a staveb-
ního řádu.

Návrh nového územního plá-
nu města Frýdku-Místku se sou-
středil především na nalezení 
nových ploch pro obytnou vý-
stavbu, rozvoj výroby a občan-
ského vybavení, dále na návrh 
ploch pro rozvoj sportovních a 
tělovýchovných zařízení, ale 
také na odstranění dopravních 
závad na stávající komunikační 
síti a na doplnění komunikací v 
nových lokalitách. „Na rozdíl od 
původního územního plánu při-
byly v novém územním plánu 
další návrhové plochy pro rozvoj 
obytné zástavby, určené jak pro 
rodinnou zástavbu, tak pro by-
tovou výstavbu. Město Frýdek-
-Místek tak má k dispozici dosta-
tek rozvojových ploch pro bydle-
ní, vyváženě rozmístěných ne-
jen v samotných částech Frýd-
ku a Místku, ale také v jeho okra-
jových částech, jako jsou Lísko-
vec, Lysůvky, Zelinkovice, Chle-
bovice, Skalice a Panské Nové 
Dvory. Přibyly rovněž plochy 
pro výrobu a aktivity s výrobou 
související, a to hlavně v úze-
mí mezi Chlebovicemi a Zelin-
kovicemi a v lokalitě na výjezdu 
z Místku, naopak jedna lokalita 
na ulici Družstevní určená v pů-
vodním územním plánu pro prů-
myslovou výrobu a výrobní služ-
by byla, vzhledem ke své špat-
né dopravní obslužnosti, změně-
na pro účely individuálního byd-
lení v rodinných domech,“ uved-
la Zuzana Břachová.  (pp)
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KOLO ŠTĚSTÍ: Každý zákazník aquaparku, který si dobije abo-
nentní čip minimálně částkou 300 korun, může za další korunu zís-
kat 10-90 dalších minut podle toho, jak se na něj usměje Štěstěna.

Foto: Petr Pavelka

OV KSČM a MěV KSČM ve Frýdku-Místku Vás srdečně zvou na Oslavy 1. máje,
které se konají v pátek 1. května od 13 hodin v Sadech B. Smetany v Místku.

Vystoupí Ostravička. K poslechu hraje Děrničanka.
- jízda na koni - soutěže pro děti - domácí koláče - bohaté občerstvení
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Cílem Programu „Zelená úspo-
rám“ je podpořit vybraná opatření 
úspor energie a využití obnovitel-
ných zdrojů energie realizovaná v 
obytných domech fyzickými oso-
bami a dalšími subjekty vlastnící-
mi obytné domy, která povedou 
ke snížení emisí oxidu uhličitého a 
emisí dalších znečišťujících látek a 
nastolení dlouhodobého trendu tr-
vale udržitelného bydlení.

Program je členěn do násle-
dujících oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění
A.1. Komplexní zateplení obál-

ky budovy vedoucí k dosažení 
nízkoenergetického standardu

A.2. Kvalitní zateplení vybra-
ných částí obytných domů (dále 
jen dílčí zateplení)

B. Podpora novostaveb v pa-
sivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdro-
jů energie pro vytápění a přípra-
vu teplé vody

Státní fond životního prostředí bude rozdělovat dotace
na zateplení a ekologické vytápění rodinných a obytných domů

C.1. Výměna zdrojů na tuhá a 
kapalná fosilní paliva nebo elek-
trického vytápění za nízkoemis-
ní zdroje na biomasu a účinná 
tepelná čerpadla

C.2. Instalace nízkoemisních 
zdrojů na biomasu a účinných 
tepelných čerpadel do novostaveb

C.3. Instalace solárně-termic-
kých kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané 
kombinace opatření

Oprávněnými žadateli o pod-
poru jsou vlastníci a stavebníci 
rodinných a bytových domů (ne 
panelových), tedy:

• fyzické osoby (podporované 
opatření je určeno pouze pro do-
mácnosti),

• společenství vlastníků byto-
vých jednotek,

• bytová družstva,
• města a obce (včetně měst-

ských částí),
• podnikatelské subjekty,

• případně další právnické osoby.
Výše dotace se liší podle jednotli-
vých oblastí podpory, u zateplení 
může činit až 50 % nákladů, u eko-
logického vytápění až 80 % nákladů.

Žádat však mohou i žadatelé, 
kteří již investici realizují. Nutnou 
podmínkou pro přiznání dotace je 
v tomto případě ukončení realiza-
ce nejdříve 7. dubna 2009 (bude 
doloženo datem kolaudace, datem 
podání oznámení o užívání stavby 
nebo datem vystavení předávacího 
protokolu dodavatelskou firmou).

Žádost o dotaci se předkládá 
na krajské pracoviště SFŽP (Čes-
kobratrská 7, 702 00 Ostrava 2). 

Pro zájemce o dotace z Progra-
mu je zřízena Zelená linka. Číslo na 
call centrum je 800 260 500, pro-
voz běží ve všední dny od 7.30 do 
16.30. Své dotazy můžete také po-
sílat na dotazy@zelenausporam.cz
Kompletní informace jsou k dispo-
zici na www.zelenausporam.cz.

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor vnitřních věcí, odděle-
ní evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů, 
tímto informuje občany o celostát-
ní odstávce informačního systému 
správních evidencí, která omezuje 
možnost vyřízení některých úko-
nů na úseku cestovních dokladů. 
Výluka systému je nezbytná z dů-
vodu převodu systému správních 
evidencí na centrální úroveň. 

Z tohoto důvodu nebude mož-
né v období od 4. do 7. května při-
jímat žádosti o vydání cestovního 
pasu se strojově čitelnou zónou 
a s nosičem dat s biometrickými 
údaji (dále jen „e-pas“) a předá-
vat vyhotovené e-pasy občanům. 
Ostatní agendy oddělení eviden-
ce obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů budou ob-
čanům k dispozici. Občané tak 
budou moci v těchto dnech žá-

Upozornění pro občany o celostátní odstávce 
informačního systému správních evidencí

ve dnech 1. května – 10. května 2009
dat o vydání občanského průka-
zu a cestovního pasu bez biome-
trických údajů, převzít vyhotove-
ný občanský průkaz a cestovní 
pas bez biometrických údajů, po-
žádat o provedení změny údajů v 
cestovním pasu (tj. zapsat dítě, ti-
tul), nahlásit ztrátu nebo odcizení 
dokladů, provést změnu trvalého 
pobytu. Tyto změny však bude 
možné do informačního systému 
zavést až po ukončení odstávky 
systému, tj. po 10. květnu. 

Omlouváme se tímto občanům 
za případné problémy a žádáme 
je, aby svou cestu na Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor vnitř-
ních věcí, oddělení evidence oby-
vatel, občanských průkazů a ces-
tovních dokladů, plánovali s ohle-
dem na výše uvedenou informaci. 
Bližší informace k výluce systému 
vám rádi sdělíme na tel. 558 609 
455 nebo 558 609 456.

o celkové výměře 174 m2 na-
cházející se v I. NP objektu čp. 811, 
ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (v současné 
době zde v provozu restaurace Bil-
lard bar Koloredo). Smlouva o náj-
mu na dobu neurčitou, doporučená 

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu nebytové prostory
Komise kulturní a pro výchovu 

a vzdělávání, pracující při Radě 
města Frýdku-Místku, vyhlašuje 
mimořádný výběrový dotační pro-
gram z Fondu výchovy, vzdělá-
vání a zájmových aktivit statutár-
ního města Frýdek-Místek. Obsa-
hem dotačního programu je pod-
pora jednorázové akce pro děti 
města Frýdku-Místku ve věku do 
15 let v průběhu letních prázdnin 
v roce 2009.

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

Akce se může konat: 
- formou jednodenní nebo ví-

cedenní akce, případně může 
být rozložená do více etap

- na území města i mimo měs-
to (pouze v ČR)

- jak pro veřejnost, tak pro 
členy žádající organizace.

Při hodnocení se bude brát zře-
tel na nápaditost akce, přínos akce 
pro děti a zpracování projektu. Mi-

Prázdninový dotační program
nimální výše požadované dotace 
je 50.000 Kč. Maximální výše po-
žadované dotace je 100.000 Kč. 
Dotaci je možné použít pouze na 
náklady v souladu se statutem 
fondu výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit. Dotaci nelze pou-
žít na akci pro dospělé, mzdy, vy-
bavení nesouvisející s přímou pra-
cí s dětmi a mládeží, investice a 
podnikatelské záměry. Žádost do 
vyhlášeného dotačního programu 
mohou podat organizace, jejichž 
sídlo se nachází na k. ú. města a 
působí v oblasti zájmových, volno-
časových a výchovně vzděláva-
cích aktivit v souladu se statutem 
fondu výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit (dotace není urče-
na pro organizace působící v ob-
lasti tělovýchovy a sportu).

Uzávěrka dotačního progra-
mu je 30. 4. 2009 (do dotační-
ho programu budou přijaty pou-
ze žádosti doručené do termínu 
uzávěrky na podatelnu Magis-
trátu města Frýdku-Místku). 

Bližší informace je možné zís-
kat na Odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Magis-
trátu města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148, 738 22 Frýdek-Mís-
tek, nebo na tel. čísle 558 609 
202 (Ing. Jitka Kališová).

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK veřejně oznamuje
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na funkci ředitele příspěvkové organizace
„Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,

se sídlem Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek“

výše nájemného 1.130 Kč/m2/rok. 
Žádosti o pronájem s nabíze-

nou výší nájmu (zvlášť v zape-
četěné obálce s nápisem „Ne-
otvírat“ – čp. 811) a informací, 
za jakým účelem budou neby-
tové prostory využívány, doruč-

te na podatelnu Magistrátu měs-
ta Frýdek-Místek, Radniční 1148 
maximálně do 7.5.2009 14.00 h. 
Případné dotazy na telefonním 
čísle 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek se ve spolupráci se společ-
ností ASEKOL rozhodlo usnad-
nit občanům třídění vysloužilých 
malých elektrozařízení. Každý 
občan má nyní možnost zanést 
starý mobil, kalkulačku, tele-
fon, drobné počítačové vybave-
ní, discman nebo MP3 přehrá-
vač na Magistrát města Frýd-
ku-Místku a zdarma se jej zba-
vit vyhozením do připravené ná-
doby, tzv. E-boxu. Dva E-boxy 
jsou umístěny v budově na ul. 
Radniční 1148 ve Frýdku a je-
den je v budově na ul. Palac-
kého 115 v Místku. E-boxy jsou 
umístěny v suterénu budov. Ko-
lektivní systém ASEKOL ná-
sledně zajistí zdarma odvoz a 
ekologickou likvidaci. 

Hlavním cílem vedle usnad-
nění třídění drobných elektroza-
řízení je také zvýšení množství 
sebraných malých spotřebičů. 
Ty totiž většinou končí v komu-
nálním odpadu. Pokud se elek-
trospotřebič obsahující zdraví 
škodlivé materiály vyhodí spolu 
s běžným odpadem do popelni-
ce, nedojde k jeho recyklaci, ale 
skončí na řízené skládce. Tak 
zcela zbytečně dochází k hro-
madění odpadu, který by mohl 
být znovu využit. Naopak pokud 
je elektrozařízení odevzdáno k 
recyklaci, je zajištěno, že drtivá 
většina vysloužilého spotřebi-
če bude opětovně využita. Šet-
ří se tak přírodní zdroje a životní 
prostředí. Podrobnosti o třídění 
elektroodpadu najdete na www.
elektrosrot.cz. 

E-box lidem usnadní 
třídění drobných 
elektrozařízení

Druh práce: Ředitel Městské 
knihovny Frýdek-Místek
Místo výkonu práce: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace, se síd-
lem Jiráskova 506, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 47999721
Platová třída: 11
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadavky:
1. vzdělání: vysokoškolské 
2. znalost problematiky řízení 

městské knihovny
3. znalost: 

- zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 143/1992. Sb., o platu 
a odměně za pracovní pohotovost 
v rozpočtových a v některých dal-
ších organizacích a orgánech, ve 
znění pozdějších předpisů
- zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 257/2001 Sb., o 
knihovnách a podmínkách pro-
vozování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb (kni-
hovní zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů zákona

4. praxe v oblasti knihovnic-
tví výhodou

Písemně zašlete:
- přihlášku: jméno, příjmení 

a titul uchazeče, datum a mís-
to narození uchazeče, státní pří-

slušnost uchazeče, místo trvalé-
ho pobytu uchazeče, číslo ob-
čanského průkazu nebo čís-
lo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana

(uveďte kontaktní adresu, te-
lefon, případně e-mail)

- ověřené kopie dokladů o 
nejvyšším dosaženém vzdělání

- strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech

 - koncepci rozvoje městské 
knihovny (maximálně 4 strany 
strojopisu)

- výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání

- lékařské potvrzení o způso-
bilosti k vykonávané funkci 

K výběrovému řízení budou 
přijaty pouze přihlášky dolože-
né kompletními doklady (při-
hlášku, životopis a koncep-
ci rozvoje městské knihovny 
vlastnoručně podepište).

Předpokládaný nástup do 
funkce: červenec 2009

Přihlášky podejte do 22. 
dubna 2009 na adresu: 

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝD-
KU-MÍSTKU, Odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, Radniční čp. 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám Ing. 
Ilony Nowakové.

Obálku označte textem: „vý-
běrové řízení – neotvírat“
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
2) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
3) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebytový prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)
4) objekt čp. 48, náměstí Svobody 
- nebytový prostor o výměře 152,09 m2 (I.NP)
5) objekt čp. 811, Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 174 m2 (I.NP) 
6) objekt čp. 2204, ul. Palkovická (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 39,30m2 
7) objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 13,26 m2 (I.NP) 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 
k.ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 61 
- nebytový prostor o výměře 39,30 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mobilní 
sběrna, a na sběrné dvory může 
občan města Frýdek-Místek bez-
platně přinést tyto nebezpečné 
odpady, velkoobjemové odpady 
a elektrozařízení: - nebezpečné 
odpady a ostatní odpady: maza-
cí a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, televi-
zory, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, po-
užité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné léky, 
lednice, mražáky, zářivky, výboj-
ky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 28. 4. - 30. 4.
Parkoviště u Billy 21. 4. – 23. 4.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v našem 
městě provádí Frýdecká skládka 
a.s., tel. 558 627 047, 558 438 
330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

Kuchyňské odpady

Odvoz komunálního odpadu 
od rekreačních objektů

Odbor životního prostředí a ze-
mědělství, stejně jako loni, bude 
organizovat svoz komunálního od-
padu od rekreačních objektů. Od 
dubna do listopadu letošního roku 
bude ve městě Frýdku-Místku a v 
jeho místních částech realizován 
svoz komunálního odpadu od re-
kreačních objektů pomocí pytlů 
nebo velkoobjemových kontejne-
rů. Způsob svozu odpadu je sta-
noven na základě místních podmí-
nek, tzn. možnosti dojezdu, husto-
ty rekreačních objektů a prostoro-
vých možnostech.
Harmonogram svozu odpa-
du v jednotlivých lokalitách je 
následující:

Kontejnery bikram a 1 100 l 
budou přistaveny vždy v pátek 
a odvezeny následující pondělí. 
Svoz bude probíhat v intervalu 
co 14 dnů. Kontejnery bikram 
a 1 100 l budou přistavovány a 
odváženy ze stanovených sběr-
ných míst v těchto dnech:
Přistavení: 30. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 
6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 
4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10. a 30. 10. 
Stažení: 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 
6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 
21. 9. 5. 10., 19. 10. a 2. 11.

Jedná se o tyto lokality:
- kontejnery bikram: Zahrádkář-

ská osada Hliník, Zahrádkářská 
osada Polní (Olešná), Zahrád-
kářská osada Nová Osada

- kontejnery 1 100 litrů (svoz 
bude prováděn dvakrát týdně 
dle schváleného harmonogra-
mu pro svoz směsného komu-
nálního odpadu): Zahrádkářská 
osada U Vodárny (ul. Bruzov-
ská), Zahrádkářská osada Val-
cíř I., II., III. a IV.
Pytle budou odváženy ze stanove-
ných sběrných míst v těchto dnech:
Den svozu: 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 
29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 
7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10. a 2. 11.

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

žíte na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, finančním odboru (síd-
lo ve Frýdku), ul. Radniční 1148, 
č. dveří 108, 109 nebo na Magis-
trátu města Frýdku-Místku, odbo-
ru životního prostředí a zeměděl-
ství (sídlo v Místku), ul. Palackého 
115, č. dveří 419. Svozová místa 
budou předem označena cedulí 
s termíny odvozu odpadu. Odlo-
žení jakéhokoliv jiného odpadu 
(mimo zavázaných plastových 
pytlů) bude považováno za od-
kládání odpadu mimo vyhraze-
né místo nebo za neoprávněné 
založení skládky!

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ
IGELITOVÝCH PYTLŮ
– SVOZOVÁ MÍSTA

FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 
osadou U Vodárny; Horní - za č. 
p. 1765 (u zahrádek); J. Pešiny - 
u křižovatky (poblíž č. p. 1823); K 
Lesu - za nemocnicí; Nové Dvory 
- Hlíny - u lípy; Nové Dvory - Pod-
hůří - U Morávky I.; Nové Dvo-
ry - Podhůří - U Morávky II.; Nové 
Dvory - Vršavec - u č. p. 3261; 
Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č. p. 2759 a 2760; Panské Nové 
Dvory - naproti č. p. 2460; Panské 
Nové Dvory - vedle autobazaru; 
Pod Zámečkem - Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy; Bah-
no - Příkopy - nad cihelnou; Bah-
no - Příkopy - u zahrádek poblíž 
kapličky; Bahno - Příkopy - u slepi-
čárny; Bahno - Příkopy - naproti č. 
p. 1180 (za Slezanem); Družstev-
ní - zahrádkářská osada Družstev-
ní; K Olešné - u brány zahr. osa-
dy mezi č. p 1324 a 1325; Kvapilo-
va - od ul. Luční směrem k Olešné; 
U Ostravice - za domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině - zahrádkářská osa-
da; Ke Kotlině - u č. p. 118; Ke 
Kůtám - u č. p. 214; Pod Kabáti-
cí - u č. e. 21; Pod Kabáticí - u č. 
e. 26; Vodičná - u č. p. 12

LÍSKOVEC

Lískovec - mezi domy č. p. 123 
a 128; Lískovec - zahrádkářská 
osada Šajárka; Lískovec - za-
hrádkářská osada Za lesem

LYSŮVKY
Lysůvky - Na dolinách

SKALICE
Kamenec - hlavní brána zahrád-
kářů; Kamenec - vedle č. e. 120; 
Kamenec - vedle č. e. 158; Ka-
menec - vedle č. e. 72; Kamenec 
- vedle č. p. 180; Skalice - Na 
Baštici; Skalice - Pod Strážnicí, 
za zastávkou autobusu; Skalice 
- u vrby, vedle stanoviště nádob 
na separovaný sběr; Skalice - 
vrchy pod obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská - u č. p. 72

Od 1. 1. 2001 je v České re-
publice prostřednictvím vyhláš-
ky č. 451/2000 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 91/1996 Sb., 
o krmivech, ve znění zákona č. 
244/2000 Sb., zakázáno zkrmo-
vání kuchyňských odpadů hos-
podářskými zvířaty. Vyhláška za-
kazuje při výrobě krmiv, doplň-
kových látek a premixů používat 
mimo jiné následující materiály:

• Pevné komunální odpady jako 
například odpady z domácností. 

• Odpady z restauračních pro-
vozů mimo potraviny rostlinné-
ho původu, které s ohledem na 
jejich čerstvost nelze považovat 
za vhodné pro lidskou výživu. 

• Obaly a jejich části, které 
byly použity na výrobky pro ze-
mědělské a potravinářské účely. 

Od našeho vstupu do Evropské 
unie 1. května 2004 začalo v ČR 
platit nařízení Evropské komise č. 
1774/2002 (ES), které tento zákaz 
zpřísňuje, konkretizuje a navíc při-
nese vyšší míru kontroly (nařízení 
se nezapracovávají do národních 
legislativ, ale platí přímo). 

Nařízení 1774/2002 (ES) dělí 
biologické odpady do tří katego-
rií dle hygienických rizik.

Mezi materiály 
1. kategorie patří – kuchyňský 

odpad z dopravních prostředků v 
mezinárodní přepravě. 

2. kategorie patří – hnůj a ob-
sah trávicího traktu. 

3. kategorie patří:
• vedlejší živočišné produkty 

vznikající při výrobě produktů ur-
čených k lidské spotřebě, včet-
ně odtučněných kostí a škvarků; 

• zmetkové potraviny živočiš-
ného původu nebo zmetkové po-
traviny obsahující produkty živo-
čišného původu s výjimkou ku-
chyňského odpadu, které z ob-
chodních důvodů, z důvodů zá-
vady při výrobě nebo balení nebo 
jiné závady nepředstavující ne-
bezpečí pro lidi nebo zvířata již 
nejsou určeny k lidské spotřebě; 

• kuchyňský odpad vyjma od-
padů z dopravních prostředků v 
mezinárodní dopravě. 

• Důležité je, že i malá příměs 
materiálu z vyšší kategorie zna-
mená vyšší kategorizaci, a tudíž 
přísnější podmínky pro nakládání

Materiály 1. kategorie musí 
být zlikvidovány a žádné recyk-
lační technologie nejsou povole-
ny. Pro některé materiály 2. ka-
tegorie již přichází v úvahu ana-
erobní digesce a kompostování, 
které jsou možné i pro všechny 
materiály 3. kategorie.

Kompostárny a bioplynové 
stanice musí splňovat zejména 
následující požadavky:

• při kompostování či anae-
robní digesci je nezbytné odpad 
nadrtit na částice s maximálním 
rozměrem do 12 mm, 

• odpad musí projít teplotou 
70°C po dobu 60 minut (tyto hod-
noty musí být zaznamenány v zá-
znamovém zařízení a archivová-
ny pro případ kontroly např. ČIŽP)

• kompost či vyhnilý kal musí 
být analyzován mimo jiné i na 
patogenní organismy. 
Z požadavků nařízení 1774/2002 
ES vyplývá následující:

• kompostování kuchyňských 

odpadů bude možné pouze v bi-
oreaktorech vybavených auto-
matickým měřením teplot, 

• digesce kuchyňských odpa-
dů bude možná pouze na bioply-
nových stanicích s hygienizač-
ním stupněm, 

• producenti odpadů, kteří v 
současnosti využívají své kuchyň-
ské odpady zkrmováním, budou v 
následujícím období hledat nové 
způsoby využití či likvidace těchto 
odpadů, to je příležitost pro někte-
ré kompostárny a bioplynové sta-
nice získat ke zpracování odpad, 
který bude vyžadovat vysoké ná-
roky na hygienizaci, 

• požadavky nařízení budou 
muset splňovat i kompostárny vyu-
žívající odděleně sbírané komunál-
ní bioodpady, které obsahují i ku-
chyňské odpady, což se bude tý-
kat převážné většiny systémů od-
děleného sběru bioodpadu v ČR, 

• zvýšené náklady na využí-
vání kuchyňských odpadů bu-
dou muset platit producenti od-
padů ve zvýšeném poplatku za 
využívání tohoto odpadu. 

Nová legislativa pravděpodob-
ně přispěje k trendu využívání ku-
chyňských odpadů v bioplynových 
stanicích, které oproti bioreaktoro-
vým kompostárnám již nemají ta-
kový handicap v investičních ná-
kladech, jaký mají vůči kompostár-
nám na volné ploše. Pro odděle-
ný sběr bioodpadu bude nařízení 
1774/2002 (ES) možná představo-
vat krátkodobý útlum, ale v dlouho-
dobější perspektivě zřejmě pove-
de k zavádění modernějších systé-
mů spočívajících v intenzivním sys-
tému odděleného sběru kuchyň-
ských odpadů a extenzivním oddě-
leném sběru zahradních odpadů.

o celkové výměře 152,09 m2 
nacházející se v I. NP objektu 
čp. 48, náměstí Svobody, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (v 
současné době zde v provozu 
restaurace Dragon restaurant). 
Smlouva o nájmu na dobu neu-
rčitou, doporučená výše nájem-
ného 2.280 Kč/m2/rok. Prostory 
nebudou pronajímány za účelem 
provozování herny apod.

Žádosti o pronájem s nabíze-
nou výší nájmu (zvlášť v zapeče-
těné obálce s nápisem „Neotví-
rat“ – čp. 48) a informací, za ja-
kým účelem budou nebytové pro-
story využívány, doručte na po-
datelnu Magistrátu města Frý-
dek-Místek, Radniční 1148 maxi-
málně do 7.5.2009 14.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory
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Magistrát města Frýdku-Místku, odbor 
životního prostředí a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání s komunálním od-
padem, připravil ve spolupráci s Frýdeckou 
skládkou, a. s., zajišťující svoz komunální-
ho odpadu na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného odpadu v 
roce 2009, tzv. jarní úklid, a to formou při-
stavení velkoobjemových kontejnerů.

V letošním roce budou velkoobjemo-
vé kontejnery přistaveny na 55 svozových 
místech, jak je uvedeno v harmonogramu. 
Přistaveny budou vždy dopoledne uvede-
ného dne, nejpozději do 11. h., a vyveze-
ny budou následující den opět dopoledne, 
nejpozději do 11. h. Upozorňujeme, že od-
pad smí být odkládán pouze do kontejne-
rů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kon-
tejner bude považováno za odkládání od-
padu mimo vyhrazené místo dle ust. § 47 
odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
s možností udělení pokuty až do výše 50 
000 Kč. V době konání svozu bude Měst-
ská policie Frýdek-Místek provádět pra-
videlné kontroly konkrétních stanovišť a 
bude sankcionovat na místě ty, kteří se do-
pustí přestupku proti veřejnému pořádku, 
tj. odloží odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU
16. 4. - Frýdek - ul. Slezská - na parkovišti; ul. 
Černá cesta - u obchodu; ul. Křižíkova - auto-

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
Frýdku-Místku a místních částech v roce 2009, tzv. jarní úklid

busové stanoviště VP; ul. J. Hakena - u ve-
čerky „Maják“; ul. Tolstého - u telefonní bud-
ky; Lískovec - za výrobnou krůtích výrobků
17. 4. - Frýdek - ul. I. P. Pavlova - vedle č. p. 
284; ul. Nad Mostárnou - u lávky; ul. J. Sku-
py - za kulturním domem; ul. Cihelní - u gym-
názia a SOŠ (dříve 10. ZŠ); ul. Klicperova - u 
popelnic; ul. Slunečná - naproti č. p. 290
20. 4. - Místek - ul. Hálkova-Březinova - u vý-
měníku; ul. ČSA - u č. p. 1935 (na parkovišti); 
ul. Anenská - poblíž č. p. 632; ul. Zd. Štěpán-
ka - za restaurantem; ul. Bezručova - u be-
tonových zábran; ul. K Olešné - u č. p. 1332
21. 4. - Místek - ul. J. Trnky - u restaura-
ce Morava; ul. Dr. Vaculíka - parkoviště 
za 8. ZŠ; ul. Frýdlantská - u věžáků; Ly-
sůvky - u telefonní budky, naproti zahrad-
nictví; Zelinkovice - poblíž mateřské školy, 
u nádob na separ. odpad; Chlebovice - u 
transformátoru a u pošty
22. 4. - Frýdek - ul. Novodvorská - Čapko-
va; ul. M. Chasáka - u domu č. p. 3149; ul. 
Pekařská - naproti domu č. p. 3057; Mís-
tek - ul. Pavlíkova - u nádob na separova-
ný odpad; ul. Lesní - za domem č. p. 505; 
ul. Palkovická - u podchodu
23. 4. - Lískovec - u hasičské zbrojnice 
a u hřbitova; Skalice - u kulturního domu; 
Skalice - u vrby (POUZE DNE 9. 4.!);  u 
žampionárny (POUZE DNE 23. 4.!); u 
kostela; Místek - ul. Polní - u hřiště; ul. 
Kolaříkova - naproti domu č. p. 1589; ul. 

Spořilov - za domem č. p. 1612; ul. Čela-
kovského - bývalá prodejna

V době od 17. 4. do 20. 4. bude umístěn 
velkoobjemový kontejner také na ul. Míru, 
a to v místě u prádelny a u hřiště. Kontej-
ner bude umístěn v pátek dne 17. 4. v do-
poledních hodinách, stažen bude v pondělí 
20. 4. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejnerů neodklá-
dejte nebezpečný odpad, tj. mazací a moto-
rové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, lednice, mražáky, zbyt-
ky barev, laků a ředidel, použité obaly od po-
střiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a 
nepotřebné léky. Tyto odpady můžete odlo-
žit ve sběrném dvoře (na ul. Panské Nové 
Dvory, na ul. Hlavní - pod estakádou, nebo 
na ul. Svazarmovská - v objektu společnosti 
Sběrné dvory, s.r.o.) nebo v mobilní sběrně.

Změna umístění velkoobjemových kon-
tejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro infor-
mace se můžete obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, tel. 558 609 561 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, a. s., 
tel. 558 623 546. V době od 17. 4. do 20. 
4. bude umístěn velkoobjemový kontejner 
také ve Skalici – Kamenci, rozcestí. Kon-
tejner bude umístěn v pátek dne 17. 4. v 
dopoledních hodinách, stažen bude v pon-
dělí 20. 4. také v dopoledních hodinách.

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

„44“ - Vít Adamus

Výstava obrazů – malý průřez autoro-
vou tvorbou.

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ – 
Hudební škola Yamaha

Termín: 20. 4. – 29. 6.
Čas: 9:00 – 9:45 hodin

Věk: 18 měsíců – 4 roky
Místo: Rodinné centrum SVČ Klíč FM, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 680 Kč (První lekce je zkušební. 
Platíte ji pouze tehdy, jste-li spokojeni a 
rozhodnete se pokračovat dál.)
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 732 646 125, 558 434 154, e-
mail: patrik@klicfm.cz

KURZ ZDRAVOTNÍKA
ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Termín: 17. – 19. 4.
Místo: SVČ Klíč FM, Budova B, Pionýrů 764
Informace a přihlášky: Jaroslava Kriglero-
vá, telefon: 731 650 223, 558 435 067, e-
mail: jarka@klicfm.cz

KURZ PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ
LETNÍCH TÁBORŮ
Termín: 22. – 24. 5.

Místo: SVČ Klíč FM, Budova B, Pionýrů 764
Informace a přihlášky: Jaroslava Kriglero-
vá, telefon: 731 650 223, 558 435 067, e-
mail: jarka@klicfm.cz

17. 4. - S HARRYM HURÁ
DO BRADAVIC IV.

Program: Přijďte strávit odpoledne her a 
soutěží v našich Bradavicích. Podaří se 
vám přelstít Draca Malfoye? Nakrmíte Ha-
gridova bratra Drápka? Chytnete Prašivku 
a zvládnete bradavický test? Sladká odmě-
na vás nemine. Místo a čas: Sady B. Sme-
tany v Místku, start v 16:30 hodin od altánu. 
Cena: zdarma. Informace: Ivana Kulhánko-
vá, telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-
mail: iva@klicfm.cz. V případě nepříznivé-
ho počasí se akce přesouvá na 30. 4. 2009.

18. 4. - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ LETEC-
KÝCH MODELÁŘŮ

Zveme všechny příznivce leteckého mo-
delářství na soutěž leteckých modelářů
Místo: Letiště Baška – Hodoňovice (viz 
www.rcfm.modelklub.cz)
Program: 9:00 hodin prezence, 10:00 ho-
din zahájení soutěže, 14:00 hodin před-
pokládané ukončení soutěže
Kategorie: H, F1H, A3
Věkové kategorie: mladší žáci (do 12 let), 
starší žáci (do 15 let), junioři (od 15 let)
Startovné: 20 Kč
Informace a přihlášky: Alena Fabíková, 
tel: 732 383 131, e-mail: alena@klicfm.cz
Přihlášku odevzdejte do 10. 4. 2009.
Přihlášku získáte osobně v SVČ Klíč FM 
nebo na www.klicfm.cz.

21. 4. - TRIČKOVÁNÍ
Program: Malování na trička s využitím 
barev na textil, kontur, využití savování. 
Doneste si s sebou dvě trička
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Rodinné cent-
rum, Slezská 749, Frýdek, 15:00 - 17:00 h.
Cena: 60 Kč. Informace: Ivana Kulhánko-
vá, telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-
mail: iva@klicfm.cz

24. – 26. 4. - SLET ČARODĚJNIC 
ANEB PŘESPÁNÍ V KLÍČI

Program: Užijeme si společně poslední 
dubnový víkend. Zakouzlíme, zavěštíme, 
vyrobíme si něco pěkného, zahrajeme si 
hry a večer si i zatančíme.
Místo: SVČ Klíč FM, Rodinné centrum, 
Slezská 749, Frýdek
Sraz: 24. 4. v 18:00 h, ukončení: 26. 4. 
v 14:00 h. S sebou: Karimatka, spacák, 
průkazku zdravotní pojišťovny, přezůvky, 
oblečení na doma i ven, hygienické potře-
by. Cena: 300 Kč (ubytování, strava, ma-
teriál, pojištění, doprovod). Informace a 
přihlášky: Ivana Kulhánková, tel: 731 167 
010, 558 434 154, e-mail: iva@klicfm.cz

25. 4. - FRÝDECKO-MÍSTECKÝ

ROGAINING
Program: Netradiční orientační běh, kde 
se družstvo dle mapy, kterou dostane na 
startu, snaží navštívit ve stanoveném ča-
sovém limitu 4 hodiny co nejvíce kontrol-
ních stanovišť umístěných v terénu a do-
sáhnout tak co nejvyššího bodového zis-
ku. Kontrolní stanoviště lze navštívit v li-
bovolném pořadí. Bližší pravidla budou 
vysvětlena organizátory v den závodu.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek, 8:30 – 14:30 hodin (pre-
zence: 8:30 – 9:15 hodin)
Kdo závodí: 2-3členná chlapecká či dívčí 
či smíšená družstva (1 musí mít 15 nebo 
více let). S sebou: jídlo a pití, vhodné spor-
tovní oblečení Startovné: 30 Kč. Přihlášky 
a informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, 558 435 067, e-mail: jirka@klicfm.cz
28. 4. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLA-

TA – BABY SIGNS
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám 
chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
Program: Přirozený způsob, jak se doro-
zumět s vaším dítětem ještě před tím, než 
dokáže mluvit. Rodiče si užívají větší po-
hody, která zavládne, když se dozví, co 
jejich ratolest chce bez slziček a nářku. 
Snížení frustrace a vytvoření větší důvě-
ry mezi batolaty a jejich rodiči.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč 
FM, budova C, Slezská 749, Frýdek, 
17:00 – 19:00 hodin.
Cena: 499 Kč – obdržíte základní materi-
ály, 879 Kč – obdržíte kompletní materi-
ály. Za uvedené ceny se mohou zúčast-
nit oba rodiče. Lektor: Mgr. Radana Hlis-
nikovská (Nezávislá certifikovaná instruk-
torka programu Baby Signs). Informace a 
přihlášky: Patrik Siegelstein, telefon: 732 
646 125, e-mail: patrik@klicfm.cz

29. 4. - ATELIÉR DEA – FIMO

Program: Naučíte se modelovat z poly-
merové hmoty FIMO. Vytvoříte si barevné 
korálky technikou „millefiori“. Veškerý po-
mocný materiál je v ceně kurzu.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 hodin.
Cena: 370 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz
30. 4. - TRADIČNÍ SLET ČARODĚJNIC
Drahé přítelkyně, vytřepejte a zalátejte své 
sváteční oblečky, hoďte se do gala! Pro-
mažte a seštelujte svá košťátka a hurá na 
mejdan… Hejkalové mají vstup povolen…
Program: soutěže o sladkosti, disko tance 
čarodějnic a hejkalů, kosmetický salón pro 
čarodějnice, otevřena bude občerstvova-
cí stanice Baby Jagy, kde můžete nabrat 
síly na další rejdění, možnost opečení pár-
ků (každý si donese svůj nebo si ho zakou-
pí u Baby Jagy), volba Miss Čarodějnice
Místo a čas: Ulice Lískovecká, areál ma-
teřské školky (velká zahrada), to zna-
mená velká přistávací plocha …, 16:03 
– 19:56 hodin Vstupné: 20 Kč
Informace: Renata Bortlíčková, telefon: 
731 080 964, e-mail: renata@klicfm.cz

ŠACHY
24. 4. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

– 13. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let. 
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin. Info a přihlášky: 
Martin Kocur, tel: 732 224 966
25. 4. - 2. TURNAJ O ŠACHOVÉ KRÁ-

LOVSTVÍ
Program: šachový turnaj dětí (narozené 
2002 a mladší)
Místo a čas: Národní dům Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek-Místek, 

tel.: 558 629 135,
www.klub-stolarna.cz
3. 5. - LACO DECZI

& CELULA NEW YORK

úterý 28. dubna – 17.30 h
Ppřednáška Bc. Pavla Eledera na téma: 
INTELLIGENT DESIGN – vědecká alter-

nativa darwinismu?
Přednáška je mimo jiné připomínkou le-
tošního 200. výročí narození Charlese 

Darwina.

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

Středa 22. dubna v 19 h. - Národní dům
LÉTO JE LÉTO – SCREAMERS

Celovečerní zábavný pořad pražské tra-
vesti skupiny Screamers.

Vstupné: 200, 180 a 150 Kč
Středa 22. dubna v 19 h. - frýdecký zámek

5. zámecký koncert
ADAMUSOVO TRIO

Účinkují: Jan Adamus – hoboj, anglický roh
Jitka Adamusová – housle

Květa Novotná – klavír
Program: Johanes Brahms, Antonín Dvo-

řák, Petr Eben, Robert Schumann,
Josef Suk

Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
Pátek 24. dubna v 19 h. – Národní dům

JARNÍ KONCERT
Ženského pěveckého sboru

Bohuslava Martinů 
Účinkují: Dětský pěvecký sbor
Formáneček Ostrava Dubina

Kateřina Sabová – klavírní doprovod,
Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů 

Frýdek-Místek,
Dívčí pěvecké kvarteto Ostravské univerzity

Diriguje: Lenka Korousová
Program: J. Uhlíř/Z. Svěrák, K. Svoboda, 
J. Ježek/J. Voskovec a J. Werich, G. F. 

Händel, L. Marenzio, B. Smetana, Z. Lu-
káš. A. Tučapský a další.

Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci a děti)
Úterý 5. května v 19 hodin

JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDOVÉ
Slavní folkoví písničkáři se po více než 11 
letech společně postavili na jedno pódi-
um, aby během dvouhodinového koncer-
tu představili svým fanouškům písně sou-
časné, ale i nesmrtelné songy ze zlaté éry 
Brontosaurů: Na kameni kámen, Podvod, 
Růže s papíru, Slunovrat, Jižní kříž, Ptá-
čata, Valčíček a další.
Nenechte si ujít mimořádný koncert!
Vstupné: 300 a 250 Kč

Výstava:
6. 4. – 4. 5. – chodby Národního domu
Salon FK Český Těšín – výstava fotografií
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ – začátečníci 

září – prosinec 
Jsou určeny zejména pro studenty střed-
ních škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou se-
staveny tak, aby studenty bavily, zajímaly 
a rozvíjely jejich obzor. Součástí těchto lek-
cí jsou i základy společenského chování.
Skladba kurzů: Středa od 16.45 do 19.15 h. 
a od 19.30 do 22.00 h.; Pátek od 16.45 do 
19.15 h. a od 19.30 do 22.00 h.; Neděle od 
15.45 do 18.15 h. a od 18.30 do 21.00 h.
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 
večery – prodloužená a závěrečná lekce 

v délce trvání 5 hodin.
Kurzovné 1.200 Kč. Přihlášky přijímáme 

osobně v kanceláři útvaru kultury od 1. 4. 
2009. Platba kurzů od 1. 6. každé pondě-
lí a čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin a ve 

středu od 13.00 do 16.30 hodin.
Kurz je nutno zaplatit do 19. 6., po tomto 

termínu se všechny rezervace ruší.
Informace na telefonním čísle
558 433 431 H. Janáčková.

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

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po - Pá 9.00 – 12.00 h.

Út pouze 14.30 – 17.00, St: 14.00 - 16.00 h.

Neděle 19. dubna v 15 hodin
Divadlo Evy Hruškové
a Jana Přeučila Praha 
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Malý loutkový muzikál na motivy známé 
pohádky napsal Jiří Chalupa.
Vstupné: 50 Kč

Neděle 26. dubna v 15 hodin
Divadelní agentura Křesadlo Třinec
SKŘÍTKOVÉ TAKTÍK A BREPTÍK

Hudební pohádka s asistencí dětí.
Příběh dvou jarních skřítků, kteří chtějí přiví-
tat jaro krásnou, ale popletenou pohádkou.
Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 30. dubna v 19 hodin
Těšínské divadlo

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
FIGAROVA SVATBA

Jedno z vrcholných děl francouzské kla-
sické komedie vyvolává i po více než dvou 
stoletích od svého vzniku velký zájem diva-
delníků a nadšený ohlas diváků. (Hra inspi-
rovala i mnohé tvůrce, za všechny uveďme 
alespoň Wolfganga Amadea Mozarta, je-
hož opera Figarova svatba je stálou sou-
částí dramaturgie většiny operních domů.) 
Hraběcí sluha Figaro prožívá svůj svatební 
den plný nepředvídaných situací.
Nejdříve musí čelit právu ius primae noctis, 
neboli právu první noci, které hodlá beze 
zbytku naplnit záletný hrabě. Aby uchránil 
svou milou Zuzanku před hraběcími chout-
kami, musí Figaro čelit mnoha nástrahám a 
úkladům. V pochopení, a ne v odsouzení.
Pro skupinu FMA
Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

Středa 6. května v 16 hodin
Olomoucká umělecká agentura VIOLA

PÍSNIČKY NAŠÍ BABIČKY
Koncert ke Dni matek Zdeňka Černohouze 
a Mirka Krahulce, ve kterém zazní písnič-
ky Karla Hašlerka, Jaromíra Vejvody, Karla 
Vacka a také staropražské a lidové písně.
Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci)

VÝSTAVY:
1. dubna – 30. dubna

Postřehy fotografa – výstava Zbyška Cmiela
KINO:

17. 4. v 15.00 h., 18. – 19. 4. v 17.00 h.
LOVECKÁ SEZÓNA 2/USA

Pokračování Lovecké sezóny. Tentokrát 
se domácí zvířata ocitají v lesní „divočině“.

17. 4. v 17.30 a ve 20.00 h.
ECHO 6. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO 

FESTIVALU OUTDOOROVÝCH
FILMŮ 2008

1. Filmový blok
Cena Grand prix a 1. cena kategorie hory 
– NEZNÁMÁ ANTARKTIDA
2. cena kategorie sport – PLAY GRAVITY
2. cena kategorie voda – OMO 2 – PRE-
MENY
Zvláštní cena za kameru – EIGER SPE-
ED RIDING
2. cena kategorie cestopis – PLANE-
TA LIDÍ – VÝPRAVY ZA DOMORODCI 
NOVÉ GUNEE – KOMBAJOVÉ

2. Filmový blok
1. cena kategorie sport – 20 SEKUND 
ROZKOŠE

1. cena kategorie voda – HLINĚNÁ ŘEKA
1. cena kategorie cestopis – COAST TO 
COAST/OD POBŘEŽÍ K POBŘEŽÍ
2. cena kategorie hory – THE RACE/ZÁVOD

Více o filmech na www.mfof.cz
18. – 19. 4. v 19.00 h.

LÍBÁŠ JAKO BŮH/ČR
Nová česká komedie režisérky Poledňákové.

20. – 21. 4. v 17.00 h.
KURÝR 3/Francie

Třetí akční dobrodružství automobilové-
ho kurýra Franka Martina a jeho černého 
Audi. Tentokrát vedou stopy na Ukrajinu.

24. – 26. 4. v 17.00 h.
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI/USA

Digitálně animovaný film o malém hrdino-
vi s velkým srdcem – z myšího světa.

24. – 26. 4. v 19.00 h.
VÉVODKYNĚ/USA, VB

Životopisný příběh britské šlechtičny (Kie-
ra Knightley), praprapratetičky princezny 
Diany, z 18. století.

29. 4. v 19.00 h.
NENAROZENÍ/USA

Americký snímek nabízí setkání s démony 
a nenechá vás ani na chvíli vydechnout.

FILMOVÝ KLUB FRÝDEK-MÍSTEK
Miniprofil režiséra Jeana-François Richeta

20. 4. v 19.00 h.
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1/Francie

První část francouzského dvojfilmu. Nepříte-
lem francouzské veřejnosti se stal v 70. letech 
Jacques Mesrine – zločinec, který unikal 
z vězení a potom poskytoval rozhovory 
novinářům.

21. 4. v 19.00 h.
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 – EPILOG/

Francie
Druhá část francouzského velkofilmu. O konci 
gangsterské kariéry Jacquese Mesrina.

27. 4. v 19.00 h.
Vítěz Berlinale 2006 - GRBAVICA

/Rakousko
Režijní debut Jasmily Žbanic reflektující 
následky konfliktu v bývalé Jugoslávii na 
životy obyčejných lidí.

28. 4. v 19.00 h.
Vítěz Cannes – scénář, Cena Evrop-

ského parlamentu Lux 2008
– MLČENÍ LORNY/Belgie

Syrové, civilně a úsporně natočené dra-
ma bratrů Dardennových odhaluje skryté 
motivace imigrantů z východu v blahobyt-
né „civilizované“ západní Evropě.

BIJÁSEK 
24. 4. v 10.00 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ/ČR
25. 4. ve 14.00 h.

MADAGASKAR 2/USA
Další animované dobrodružství zvířat ze zoo 
v New Yorku se tentokrát odehrává v Africe. 

FILMY PRO SENIORY
29. 4. v 10.00 h.

SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH/ČR

Profesor Carda, Viki Cabadaj a další se 
rozhodli zavzpomínat na staré časy a svo-
lali starou partu na tutéž horskou chatu – 
po 25 letech.

středa 22. 4.
Koncert Jaroslava Hutky a skupiny Missa 

v rámci „Karavana Tour Missa“
Koncert se uskuteční v rámci výročí 15 let 
od úmrtí a 65 let od narození Karla Kryla.
Velký sál KD Frýdek, začátek v 19 hodin.

NOVINKA – MIMI KOUTEK!!! 
Nabízíme setkávání maminek s dětmi do 
2 let vždy ve středu od 14.00 – 16.00 h!
Program je vytvářen podle zájmu maminek.
17. 4. - Výtvarka – práce s plastelínou 
Děti si mohou z plastelíny vytvořit různé 

postavičky.
20. 4. - Miminko ano nebo ne?
Nejdůležitější otázky, pokud čekáte nečeka-
né dítě, vám zodpoví Mgr. Grussmannová z 
poradny pro ženy a dívky. Začátek v 10.00 h.
24. 4. - Výtvarka – Sluníčko z papíru
Jaro přivítáme sluníčkem vyrobeným z papíru.
27. 4. - Máte problémy s partnerem 
nebo s výchovou dětí?
Přijďte se poradit na přednášku o problé-
mech rodinných konstelací, kterou pove-
de pan Červenka. Bude spojena s praktic-
kou ukázkou! Začátek v 10.00 h.
30.4. - Sportovní olympiáda
Tradiční sportovní soutěžní dopoledne, které 
bude probíhat na zahradě. Na děti čekají me-
daile a sladké odměny! Začátek v 10.00 h.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! Otevře-
no 14.30 – 17.00 h.
Středa – dopoledne cvičení maminek s 
dětmi, MIMI koutek – od 14.00 – 16.00 h.
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené po-
rodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 
hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod. 
Možnost proplacení zdravotní pojišťovnou!

Angličtina pro nejmenší 
Výuka angličtiny pro děti s rodiči probíhá 
vždy v úterý odpoledne. 

Relaxační tanec
Tančení maminek bude vždy v pátek od 
14.30-15.30. Hlídání dětí zajištěno!

22. duben - PR akce – KARAVAN
(prezentační akce NZDM MSK)
27. duben - Výroba maňásků z vlny
29. duben - Preventivní program na 
téma „Zklamání“

Pro děti
vstupné 25 Kč

Divadlo Čtyřlístek oznamuje,
že se v sobotu 18. dubna 2009

z technických důvodů pro děti nehraje. 
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Před velkou zasedací síní v hlavní budově magistrátu, Radniční ul. - 7.- 21. dubna

ABY SE TO UŽ NEOPAKOVALO
Výstava o sdružení bývalých politických vězňů v roce 1968

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
FRÝDEK A MÍSTEK PŘED STO LETY
LENKA KOVALOVÁ – ZASTAVENÍ NA 

CESTĚ
HOUBY ZBLÍZKA

Běžného člověka většinou zajímají hou-
by jen z hlediska jejich konzumace a o řadě 
druhů nemá ani tušení. Málokdy si uvědo-
muje i estetickou stránku těchto zvláštních 
rostlin a jejich místo v přírodě. Autor foto-
grafií Dalibor Janda se věnuje mykologii již 
dlouhou dobu, tudíž naše druhy hub doko-
nale zná a fotograficky je dokumentuje. Vý-
stava nabízí výběr z jeho fotografií jednotli-
vých druhů hub včetně jejich stručné cha-
rakteristiky a významu v přírodě. Některé 
druhy jsou doplněny modely ze sbírkového 
fondu Muzea Beskyd F-M, případně ze sbí-
rek Moravského zemského muzea.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 30. 
dubna v 17 hodin ve výstavní síni muzejní 
expozice frýdeckého zámku.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Úterý 21. dubna 17 hodin – Langův dům 

na ulici Hluboká
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, videoprojekce.
Středa 22. dubna 19 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku

Hlavní třída 109, Frýdek-Místek
www.pratelefm.org, tel.: 608 224 560

17. 4. od 17 hodin
Papučový bál (možná i pyžamový)

18. 4. od 18 hodin 
April fuckin´party

Hudební festival mladých amatérských 

SOKOLÍK

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00

ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37 (1. patro), Místek

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840
Dětský koutek sloužící k hlídání dětí 
a k volnočasovým aktivitám rodičů s 
dětmi v Místku na náměstí, poslední 

vchod v podloubí před drogerií
Stále nabízíme:

- Hlídání dětí každého věku jednorázově 
i dlouhodobě 

Potřebujete si odpočinout?
Potřebujete se vrátit do práce?

Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme Vám k dospozici dle Vašich po-
třeb dopoledne i odpoledne bez ztráty 

mateřského příspěvku
PONDĚLÍ – ČTVRTEK

Programy a cvičení rodičů s dětmi od půl 
roku věku, stále volná místa v kurzech, na 
cvičení přispívají některé zdravotní pojišťovny

PÁTEK
- Program Předškolkové zvykání aneb Já 
to zvládnu bez maminky
pátky pro děti od 2 let 

- Volná herna 
přijďte si pohrát odpoledne od 1400 - 1700

stačí se telefonicky nebo emailem objednat 
alespoň 1 den předem
cena za odpoledne 50 Kč/dospělý, 30 Kč/
dítě, každá pátá návštěva herny zdarma

VESELÁ CESTA ZA PIRÁTY
Rodinný tábor pro rodiče s dětmi od 1 
roku, vhodný také pro předškoláky a 
mladší školní věk, děti, které ještě nemo-
hou nebo nechtějí jet na tábor samy.

25. 7. – 1. 8. 2009
penzion Rozpité, Dolní Bečva

program pro rodiče i děti, plná penze, sva-

Premiéra pohádky Zkoušky čerta
Belínka je přesunuta na sobotu

25. 4. 2009 v 15 hodin.
Zdeňka Horynová

Zkoušky čerta Belínka
premiéra činoherní pohádky o tom, jak 
čertovský tovaryš shání černé duše do 

pekla – hraje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek

Pro mládež a dospělé
Sobota 18. dubna v 18 hodin

Ú-klid
Pořad veselých i vážných monologů, dia-

logů, scének a hudby
– hraje DUO – Divadlo u Ostravice

Frýdek-Místek
vstupné 60 Kč

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální pá-

teční či sobotní představení!
Půjčování kostýmů v dubnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

17. 4. pátek HIP HOP PÁRTY!!!
DJS: BURCHAK, BJALY A SHUPSKA 
18. 4. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU, NE-
VŠEDNÍ SOUTĚŽE!!!
20. 4. pondělí GOODWILL PARTY
Další pokračování akcičky místní VOŠ
22. 4. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
23. 4. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKOTÉ-
KA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLY-
ŠÍTE, VSTUP ZDARMA!!!
24. 4. pátek NA:SH:UP – 4.ANIVERSARY!

MYSTIF, EDDRUM (NEUROKYME/Kladno), 
MINILXR (LUXOR), STANTHA+MC DECKER 
(THE SYNDICATE/Praha), MKTBROS DJS
25. 4. sobota STOUN FEST!
DIE BIENE MAYA, ZELENÉ ZLATO, SLEZ-
SKÁ TVORBA 
29. 4. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
30. 4. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ – MÁJO-
VÝ SPECIÁL!!!
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE, ANEB DJka 
BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY PRO 
VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU, NE-
VŠEDNÍ SOUTĚŽE
1. 5. PUNKROCK NIGHT

činky pro děti, dětská herna pro nejmenší, 
animační programy, cvičení, hry, soutěže, 
karneval, pohádky, výlety, bazén venkovní i 
vnitřní, sauna, billiárd, karambol, stolní tenis
Možnost zkráceného pobytu
4 dny 25. – 28. 7. nebo 5 dní 28. 7. - 1. 8.

Kurzy:
KONVERZAČNÍ KURZ ŘEČTINY

S RODILOU MLUVČÍ - 70 Kč/60 min
NĚMČINA – ZAČÁTEČNÍCI 

PÁTEK od 10 hodin. 70 Kč/60 min
ANGLIČTINA PRO VĚČNÉ

ZAČÁTEČNÍKY
úterý 16 hodin, 80 Kč/hod

zvýhodněné hlídání během jazykových 
kurzů 45 Kč/hodinu

VÝTVARNÉ HRÁTKY
PRO DĚTI OD 3 LET

děti do 4 let s maminkou, starší mohou 
samostatně, výtvarné řádění motivované 
pohádkami, říkankami, básničkami
úterý 16,30 hodin

PILATES PRO DOSPĚLÉ
55 Kč/hodinu od 19. 3. každý čtvrtek od 
18 hodin. Možnost příspěvku některých 
zdravotních pojišťoven

24. 4. 9-12 h. - PLETENÍ Z PAPÍRU
I recyklování papíru může být zábavné a 
kreativní. Tříhodinový kurz, cena celkem 
180 Kč. S sebou nůžky, obyčejnou tužku, 
krabičku. Hlídání dětí v ceně.

22. 5. 9-12 h. - RUČNĚ ŠITÝ
PATCHWORK

Jak vyrobit ze starého nové
tříhodinový kurz, cena celkem 180 Kč
Hlídání dětí v ceně.
BLIŽŠÍ INFORMACE KE VŠEM KROUŽ-
KŮM A KURZŮM PODÁME RÁDI EMAI-

LEM, NEBO TELEFONICKY.
Poradna pro maminky 

laktační poradna, lekce kojení, kurzy pří-
pravy k porodu, manipulace s dítětem, 
masáže dětí, lekce šátkování po domluvě

Pátý zámecký koncert
ADAMUSOVO TRIO

Neděle 26. dubna 15 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku

POEZIE – JEJÍ ŽIVOT, JEJÍ OSUD
Literární pořad Místecké Violy v cyklu 

„Nedělní chvilka poezie a prózy“ o Eliza-
beth Browningové

Účinkují: Marie Tylečková – hudební re-
žie, klavír

Nela Chamradová – moderace, výtvarné 
a scénické zpracování

Vlasta Blizňáková – scénář, recitace
Spojeno s prohlídkou výstavy „Lenka Ko-

valová – Zastavení na cestě“
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Sobota 18. dubna 

odjezd autobusem (linka č. 860 308 Haví-
řov) z Frýdku-Místku, autobusového sta-
noviště v 6.24 hod., vysednout na zastáv-
ce Šenov – Škrbeň (6.55 hod.).

ŠUMNĚ NEŠUMNÝ ŠENOV
Vlastivědná vycházka do Šenova – kde 
se nacházel ostrov Inzula, zámecký park, 
kostel Prozřetelnosti Boží, Škrbeň, Kašta-
nůvka, Březůvka, Lipůvka, Cigelňok, pro-
hlídka Šenovského muzea a další. Návrat 
do Frýdku-Místku kolem 16. hodiny.
Čtvrtek 23. dubna v 16,30 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici
JAK SE ŽILO V POVODÍ MORÁVKY I.
Řeka Morávka a její přítoky, počátky osíd-
lení, vliv řeky na krajinu, historické vodní 
nádrže k plavení dřeva a další vodní stav-
by, zaniklé železárny na Morávce, záme-
ček na Pražmě, přírodní památka Profil 
řeky Morávky a další.

kapel: Epikrux, Mendigos, Noise Parade, 
Zkatters, Jakub Tichý, Son of Sorrow

25. 4. 
Alternativa

Přednášky o zdraví
a zdravém životním stylu:

10 hodin Mudr Jana Alešová – Ajurvéda
14 hodin Josef Bystřičan – Antioxidanty – 
ukazatele obranyschopnosti organismu, 

měření úrovně antioxidantů v těle
Vstupné 70 Kč

25. 4. od 18 hodin 
Absolut Deaser + 5 metalových kapel

koncert – vstupné 100 Kč
30. 4. od 18 hodin

Ediho metalová vichřice
1. 5. 14 - 17 hodin 

Prvomájový koncert májové hudby
v areálu Sokolík

Program pro děti a občerstvení zajištěno
2. 5., 3. 5. 

Čerstvě na prkýnku 
Festival amatérské divadelní tvorby

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

11. 4. - 15. 5. 
Jiří Helcel (objekty, kresby)

Cambridge aneb obrázky
ze staré dobré Anglie

Petr Lautner - od 15. dubna

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků
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