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slovo místostarosty

Brány aquaparku na Olešné se otevřou na Den dětí
S rostoucími denními teplo-

tami se nezadržitelně blíží tolik 
očekávaný den, kdy se otevřou 
brány aquaparku na Olešné a 
občané Frýdku-Místku budou 
mít možnost koupání pod širým 
nebem, za kterým dosud mu-
seli vyrážet mimo své město. 
Slavnostní otevření areálu pro 
veřejnost proběhne 1. června v 
rámci programu oslav Dne dětí. 
Počínaje tímto dnem bude areál 
v provozu pro veřejnost.

„Od června do srpna budeme 
mít otevřeno od devíti hodin ráno 

do sedmi večer, v září provoz 
zkrátíme od desíti do osmnácti 
hodin. Za příznivého počasí bude 
areál v provozu do konce září. V 
prázdninových měsících počítá-
me také s večerním koupáním o 
víkendech,“ prozradil Petr Slun-
ský, ředitel městské společnosti 
Sportplex. V areálu aquaparku, 
který byl vybudován nákladem 
134 milionů korun, jsou kromě 
vodních atrakcí k dispozici také 
dětská hřiště a dva volejbalové 
kurty. O občerstvení návštěvníků 
v průběhu dne se postarají tři pro-

dejní stánky s posezením. Vstup-
né je pro sezónu 2005 stanoveno 
tak, aby byl areál co nejvíce využit 
občany města i jeho návštěvníky. 
Návštěvníci s permanentními 
vstupenkami budou mít možnost 
vícenásobného opuštění areálu 
aquaparku a využití všech dalších 
služeb okolí přehrady Olešné.

V okolí areálu je přibližně 250 
parkovacích míst pro osobní vo-
zidla. Parkování na parkovacích 
plochách spravovaných firmou 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. 
bude zpoplatněno částkou 30 
korun za vozidlo a den. Mimo vy-
hrazená parkovací místa nebude 
možné parkovat. Pro návštěvníky 
je připraveno také bezplatné par-
kování za hrází přehrady Olešná 
s kapacitou přibližně 200 parkova-
cích míst. „Dopravní situaci může 
komplikovat to, že hráz přehrady 
je uzavřena pro automobilovou do-
pravu. Autobusová doprava bude 
zajištěna stávající linkou č.5, posí-
lenou o dva spoje denně a novou 
linkou na trase Sídliště Slezská 
– vlakové nádraží – autobusové 
stanoviště – Olešná s osmi spoji 

denně,“ sdělil místostarosta Petr 
Cvik, který má na frýdecko-místec-
ké radnici na starosti dopravu.

V současné době je ještě v 
areálu čilý stavební ruch. Probí-
há zde rozšíření slunících ploch 
a kapacity sociálních zařízení 
tak, aby po otevření areálu byl 
zajištěn dostatečný komfort pro 

všechny návštěvníky.
Aktuální informace o tom, zda 

je v daný den aquapark otevřen 
(s ohledem na počasí), o otevírací 
době, poskytovaných službách a 
cenách naleznou občané města 
na internetové adrese www.sport-
plex.cz, která bude v provozu rov-
něž od 1. června 2005.            (pp)

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech se na Olešné otevřou 

brány aquaparku, zařízení, které našemu 
městu citelně chybělo. Zatímco v regionu 
vyrůstaly v minulosti vodní areály jako 
houby po dešti, lidé z více jak šedesátiti-
sícového Frýdku-Místku neměli prakticky 
žádnou možnost se v horkých dnech 
někde vykoupat. Jsem rád, že končí doba, 
kdy jsme všichni museli za vodními rado-
vánkami dojíždět mnoho kilometrů a eko-
nomické náklady rodin na adekvátní letní zábavu tak jenom narůstaly. 

Myslím si, že se podařilo vystavět atraktivní vodní areál se všemi atri-
buty moderního zařízení, protkaný řadou atrakcí, na které se mohou těšit 
nejen naši nejmladší, ale chvíle zábavy si v něm jistě užijí také dospělí. 
Jsem přesvědčený i o tom, že volba umístit aquapark na Olešnou byla 
volbou správnou. Vodní svět je citlivě zasazený do místní přírody, vhodně 
se využilo i dosavadní zázemí na Olešné. Vznikl komplex, který svou at-
mosférou osloví nejen nás, ale stane se také lákadlem pro turisty z celého 
regionu. Setkávám se s názorem lidí, kteří nám zazlívají, že jsme namísto 
stavby tohoto zařízení nevyčistili přehradu. Vyčištění Olešné ale problém 
neřeší. Celé povodí přehrady se musí odkanalizovat. Je to projekt, který je 
odhadem osmkrát dražší než investice na výstavbu aquaparku!  Už delší 
dobu se snažíme získat státní dotaci na odkanalizování povodí Olešné ve 
spolupráci s okolními obcemi. Pevně věřím, že jednou uspějeme a také 
tato vodní plocha začne být využívána tak, jak v dávné minulosti.

Přestože finanční náklady na stavbu byly nemalé, jsem přesvědčen o 
tom, že jsou to prostředky vynaložené správným směrem. Naším zámě-
rem je, aby si návštěvu tohoto zařízení mohla dovolit skutečně každá rodi-
na. Proto jsme se snažili nastavit co nejpřijatelnější podmínky vstupného. 

Na závěr mi dovolte, abych vás všechny do areálu co nejsrdečněji 
pozval. Přeji vám, abyste v něm ve zdraví strávili chvíle pohody, odpo-
činku i zábavy. Zasloužíte si je.       Petr Cvik, místostarosta města

AQUAPARK NA OLEŠNÉ: S plnou parádou se otevře přesně dle 
slibu radnice 1. června na Den dětí.  Foto: Petr Pavelka

Popis Cena v Kč
Jednorázové vstupenky
Jednorázové vstupné 50,00 Kč
Děti do 10 let 35,00 Kč
Děti do 3 let Zdarma
Držitelé ZTP a ZTP/P 35,00 Kč
Skupinová sleva nad 15 osob 10,00 %
Odpolední vstupné (od 16.00 h) 40,00 Kč
Odpolední vstupné děti do 10 let 25,00 Kč

Permanentní vstupenky
Permanentka na 5 vstupů 250,00 Kč
Permanentka na 10 vstupů 450,00 Kč
Záloha na čip 100,00 Kč

Přestože vyšlo datum oslav 
osvobození města na neděli
1. května, bylo na frýdecko-mís-
tecké radnici živo jako v pracovní 
den. Zástupci města zde spolu 
s generálním konzulem Ruské 
federace Viktorem Sibiljevem a 
členy Českého svazu bojovníků za 
svobodu přivítali válečné veterány 
nebo jejich děti. Společně se poté 
vydali na ústřední hřbitov ve Frýd-
ku, kde uctili padlé bojovníky. 

„Ještě před zahájením samotné 
pietní akce na hřbitově přivítala 
hosty ve velkém zasedacím sále  
starostka Frýdku-Místku Eva 
Richtrová a ruský konzul rozdal 
jménem prezidenta Putina 15 
jubilejních medailí,“ připomněla 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Kateřina Šimůnková. 
Po přípitku na radnici se všichni 
přesunuli speciálním autobusem 
na hřbitov k Památníku padlých 
bojovníků. Starostka Eva Richtro-
vá v proslovu mimo jiné všem 
přítomným poděkovala za to, že 

Město si připomnělo 60 let
výročí osvobození republiky

si přišli na tento zlomový okamžik 
v českých dějinách vzpomenout, a 
vyjádřila dík bojovníkům, kteří se 
o osvobození zasloužili. Ruský 
konzul Viktor Sibiljev pak promluvil 
za ruské účastníky bojů a vyslovil 
zcela jistě přání každého člověka, 
a to přání dosažení celosvětového 
míru. Za doprovodu smutečního 
pochodu v pojetí Posádkové hud-
by z Olomouce položili zástupci 
města, regionální politici i mnozí 
přítomní občané k památníku 
věnce a květiny. Padlé vojáky pak 
všichni uctili minutou ticha. „Pozvá-
ní města přijala také dcera generá-
la Andreje Ivanoviče Jeremenka 
Taťana Jeremenková, která byla 
celým ceremoniálem velmi dojatá 
a místy nedokázala skrýt slzy,“ 
řekla Kateřina Šimůnková.

„Akce proběhla ve velmi dů-
stojném a slavnostním duchu. Mi-
mořádný ráz jí dodalo také nově 
zrekonstruované okolí památníku 
a zcela nové pomníčky ruských 
vojáků,“ byla spokojena starostka 

Eva Richtrová, která si vysloužila 
pochvalu i z opozičního tábora. 
„Paní starostce musím za tento 
počin poděkovat, jsem příjemně 
překvapen,“ řekl na adresu města 
zastupitel Dalibor Hrabec.

Další program se odvíjel v 
kavárně Radhošť, kde se udě-
lovalo pro změnu 11 českých 
vyznamenání. Zde měli hosté 
konečně příležitost si spolu pro-
mluvit a společně si zavzpomínat 
na staré časy. Nostalgii a smutek 
však rychle zahnali rekapitulací 
veselejších zážitků a stopečkou 
pálenky. „Víte, na to, co jsem 
prožil, nikdy nezapomenu. Tehdy 
jsem byl kluk, ale ještě dodnes si 
pamatuji, jak jsem se bál, když 
po mně Němci stříleli, a jak jsem 
před nimi bos s botami v ruce 
utíkal. Spoustu jsem toho ztratil, 
umírali přátelé, rodinní příslušníci, 
děti… Občas je mi z toho ještě 
smutno, ale zahořklý být nemohu. 
Nic z těch věcí už nezměním,“ řekl 
jeden z veteránů.                   (pp)
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Zástupci frýdecko-mís-
tecké radnice uctili výročí 
osvobození nejen hlavní 
událostí, kterou byly oslavy 
konce války na frýdeckém 
hřbitově, kytice z jejich rukou 
putovaly i na menší pomníky 
v různých částech města. Na-
příklad v Chlebovicích, kam 
se vydala starostka města 
Eva Richtrová, byl pietní akt 
milou událostí.

Starostka se zúčastnila nejen 
kladení kytic k chlebovickým po-
mníčkům, ale i tamější bohosluž-
by, což místní velmi ocenili jako 
symbol přízně města k okrajové 
části. „Velmi starostce děkuji a 
oceňuji, že mezi nás přišla. Lidé 
jsou hádaví a její účast doka-
zovala vstřícný přístup,“ ocenil 
starostku předseda místního 
osadního výboru Ivan Pavlas.

U památníku si účastníci 
poslechli krátké kulturní pásmo, 
během něhož mohli přemítat 
nad aktuálností slov o míru a díky 
proslovu místního pamětníka si 
mohli uvědomit, že období druhé 
světové války není ještě zase tak 
dávná historie. „Ještě dnes vidím 

Památníky nezůstaly bez kytic
Slavnostní otevření
závodu Blanco CZ

V průmyslové zóně Chlebo-
vice zóně zakotvila společnost 
Blanco CZ, která v pátek 20. 
května od 11 hodin za účasti 
zástupců investora, generálního 
dodavatele stavby a dalších 
hostů pořádá slavnostní akci při 
příležitosti dokončení 1. etapy 
výstavby nového výrobního 
závodu. V zóně je stále ještě 
volných osm hektarů, na které 
město hledá většího investora. 
V databázi však má i více 
menších zájemců, kteří by zde 
rádi vyvíjeli činnost. Ti přijdou 
na řadu, pokud se zóna větším 
subjektem neobsadí.

Bezpečí na přechodech
Koncem dubna město 

zažádalo o dotaci z programu 
Státního fondu dopravní infra-
struktury Zvyšování bezpečnosti 
dopravy a jejího zpřístupňování 
osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Realizací 
projektu vzniknou dva „chráně-
né“ přechody pro chodce na ulici 
Radniční a ulici T. G. Masaryka u 
katastrálního úřadu. Do vozovky 
bude umístěn ostrůvek a chodci 
pak budou mít na přecházení vo-
zovky víc času. Celkové náklady 
činí 764 tisíc korun, město usiluje 
o dotaci ve výši 611 tisíc korun.

Zlatý pohár Linde
Integrovaná střední škola 

na Lískovecké ulici ve Frýdku-
-Místku uspořádala další ročník 
tradiční mezinárodní svářečské 
soutěže žáků středních škol 
„Zlatý pohár Linde“. Do letošní-
ho již 9. ročníku byli přihlášeni 
soutěžící ze Slovenska, Polska, 
Rakouska a Německa, celkový 
počet soutěžících výrazně pře-
kročil stovku účastníků. Město 
Frýdek-Místek zajistilo pro sou-
těž finanční podporu a starostka 
Eva Richtrová se zúčastnila 
slavnostního zahájení.

Turné legend
Víceúčelová sportovní hala 

ve Frýdku-Místku hostí 20. květ-
na všechny příznivce legendár-
ních kapel Turbo a Tublatanka. 
Koncert, jediný na severní 
Moravě, se koná při příležitosti 
vydání novinkových alb obou 
skupin a podpořila jej i městská 
společnost Sportplex. 

Hospic doma
V Dobrovolnickém centru 

ADRA bude 19. května slavnost-
ně otevřena půjčovna polohova-
cích postelí pro lidi v terminálním 
stavu a současně bude předsta-
ven projekt domácí hospicové 
péče, jehož cílem je, aby co 
nejvíce lidí nemuselo zbytek 
svého života dožít v nemocnici, 
ale mohli zůstat v péči svých 
blízkých.                              (pp)

příjezd Němců do vesnice. Přišla 
doba zla, ale dokud Němci vyhrá-
vali, žili jsme u nás docela v klidu, 
konaly se i zábavy a divadlo. 
Ale pak přišel rok 1942 a s ním 
heydrichiáda, která znamenala 
smrt za jedno jediné slovo. Ob-
dobí zatýkání se nám nevyhnulo, 
zažili jsme deportaci čtyřiceti lidí 
na gestapo a na podzim roku 42 
patnáct mladých putovalo do Říše 
v rámci totálního nasazení, padaly 
i rozsudky smrti. Na jaře 1945 
přes vesnici mířily transporty z 
východu, Němci odváželi kořist 
na západ. 4. května pak v osvo-
bozovacích bojích přišla na řadu i 
naše ves, která byla odstřelována 
od Staříče,“ vypověděl Bohumír 
Haleš, který ještě přidal příběh o 
zachraňování života faráře nebo 
o chlapci, který domů přinesl gra-
nát, který nešťastně vybouchl. „Na 
nás starších je, abychom připomí-
nali tehdejší dobu a zdůrazňovali 
mladým, že i dneska je důležité 
nebát se a nekrást a milovat 
všechny lidi dobré vůle.“ 

Zúčastnění si ještě zazpívali 
státní hymnu a večer u kapličky 
zaplála vatra.      (pp)

U PAMÁTNÍKU: V Chlebovicích se pietního aktu zúčastnila vedle 
místních lidí také starostka Eva Richtrová.  Foto: Petr Pavelka

V obřadní síni frýdeckého 
zámku si poslední dubnový den 
připomněli svou svatbu Alois a 
Aloisie Volní. Ve vzpomínkách 
museli zalovit šedesát let 
zpátky, takže jim radní Oldřich 
Pospíšil spolu se starostkou 
města Frýdku-Místku Evou 
Richtrovou mohli poblahopřát 
k diamantové svatbě.

„Všechno na světě může člo-
věk zastavit, nebo případně zpo-
malit. Jen čas se vymyká těmto 
lidským možnostem. Moudří lidé 
říkají, že měří všem stejně a 
spravedlivě. Před šedesáti lety 
jste byli oddáni a celým svým 
životem jste nejen sami sobě, ale 
také všem svým blízkým dokazo-
vali, jak pěkné mohou být vztahy 
člověka k člověku, vztahy mezi 
ženou a mužem,“ promlouval k 
jubilujícímu páru Oldřich Pospíšil.

Symbolické bylo, že slavnostní 
akt se uskutečnil den před oslavou 
jiného šedesátého výročí – konce 
války. „Pane Volný, kdykoliv se s 
vámi potkám – a vím, že se uvidí-
me i zítra na květnových oslavách, 
kde budou přítomni členové Svazu 
protifašistických bojovníků – tak si 
vždycky říkám, že si z vás musím 
vzít příklad. Je obdivuhodné, kolik 
energie je z vás v tomto věku ještě 
cítit a kolik toho ještě zvládáte 
udělat,“ pochválila oslavence 
starostka Eva Richtrová.

Volní slavili diamantovou svatbu

Alois Volný se narodil v roce 
1921 v Zelinkovicích. Po ukončení 
obecné školy v Palkovicích a měš-
ťanské školy se vyučil valcířem 
v Karlové huti. Zde pracoval od 
roku 1939 až do svého odchodu 
do důchodu. Celý život byl aktivní 
ve společenském životě, pracoval 
jako poslanec Národního výboru, 
také při zakládání JZD a ve spo-
třebním družstvu Jednota či ve 
Svazu dobrovolných hasičů. Jeho 
manželka Aloisie Volná je o čtyři 
roky mladší, pracovala v dělnických 
profesích. S mužem se brali 28. 4. 
1945 v Kozlovicích a díky dvěma 
dětem se mohou těšit ze sedmi 
vnoučat a šesti pravnoučat. 

„Málokdo miluje život tak, jako 
starší člověk. Ten již zná, jak chut-
ná radost a jak málo záleží na ma-
teriálních a hmotných hodnotách. 
Pro osud člověka je důležité zdra-
ví a umění využít svých schopností 
a talentu. Štěstí v lidském životě 
přichází samo, nedá se zavolat 
ani mu něco přikazovat. Člověk 
od určitého věku už ví, jak je 
to prosté, že se musí radovat 
z každého dne, z každé pěkné 
hodiny. Nemyslet jen na sebe, ale 
na ty, kteří žijí kolem nás. A já vě-
řím, že takovou pěknou hodinou 
jsou také okamžiky, které právě 
prožíváte,“ uzavřel slavnostní akt 
na frýdeckém zámku Oldřich 
Pospíšil.           (pp)

OSLAVENCI: Radní Oldřich Pospíšil blahopřeje manželům Volným. 
Foto: Petr Pavelka

Ředitelé školských zařízení, 
jejichž zřizovatelem je město, 
se po čase znovu vydali mimo 
obvyklé prostředí, aby si do-
plnili vzdělání a v uvolněnější 
atmosféře probrali společné 
problémy, nejrůznější podněty 
a jejich možnosti řešení.

Zřejmě neatraktivnější částí 
programu v malenovickém 
Hotelu Bezruč byla přednáška 
psycholožky Ivany Fialové na téma 
mobbingu a bossingu, tedy šikany 
na pracovišti. Při té příležitosti se 
přítomní dotkli řady dalších jevů a 
konzultovali s psycholožkou, jak 
se v dané situaci zachovat. Ne-
byla nouze ani o humorné glosy, 
pedagogové, které Ivana hned na 
začátku obrala o jejich příjmení, 
aby je snadněji zbavila zábran, si 
přítomnost psycholožky skutečně 

užívali. Ukázalo se, že jejich pozice 
není vůbec jednoduchá vzhledem 
ke specifickým školským kolekti-
vům. Například ředitel, který je v 
drtivé většině nadřízený ženám, 
musí projevit velkou dávku taktu a 
umění jednat s lidmi. „Je to složité. 
Na jednu stranu je obvyklé a v pod-
statě se to od muže i očekává, že 
ženám občas drobně zalichotí, ale 
na stranu druhou je třeba dávat 
si pozor na hranici sexuálního 
obtěžování,“ upozornila Ivana Fi-
alová. Ta docela často zdůrazňo-
vala nutnost chválit, chválit a zase 
chválit. Ocenění druhým pohlavím 
psycholožka považovala dokonce 
za natolik významné, že se jedné 
z ředitelek v tomto směru zeptala: 
„Nemáte tam nějakého údržbáře?“ 
Rozproudila se také debata o 
alkoholismu či sektářství. Ředitelé 

se utvrdili ve vztahu k podřízeným, 
kteří mají problémy s alkoholem, že 
jim nesmí ustupovat ani je litovat. 
Zajímavý byl postřeh lektorky, aby 
si ředitelé vypomohli s polovičními 
úvazky, které mohou přispět k větší 
sociální jistotě na pracovišti. „Čím 
je kantor starší, tím více potřebuje 
úvazkovou jistotu. Faktor věku je 
vůbec u učitelů velice zajímavý. 
Například mladý ředitel, třeba třicát-
ník, má vždy problémy například s 
podřízenými pětapadesátníky, kteří 
už z titulu své profese špatně mno-
hem mladšího nadřízeného přijíma-
jí. Ve vztahu k takovým podřízeným 
je třeba občas opustit ředitelskou 
autoritu,“ radila psycholožka. 

Během dvoudenního progra-
mu se hovořilo také o zásadách 

vystupování a jednání vedoucího 
pracovníka, o pravidlech odměňo-
vání ředitelů, administrativních zá-
ležitostech či o ochraně životního 
prostředí. Za frýdecko-místeckou 
radnici se semináře zúčastnil také 
místostarosta Petr Cvik, vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Ilona Nowaková a 
vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Alena Kacířová. „Já 
jsem byl s těmi dvěma dny velice 
spokojen. Kromě věcí týkajících 
se provozu se mi velmi líbilo téma 
psychického teroru na pracovišti, 
to bylo perfektní. Byla to pro nás 
úplně nová věc a velmi přínosná,“ 
zhodnotil akci za pedagogy ředitel 
ZŠ, ul. El. Krásnohorské 2254 
Milan Krasula.       (pp)

Ředitelé školských zařízení
diskutovali s psycholožkou
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městská policie

OCENĚNÍ ŽÁCI: Frýdecko-místecká radnice přijala nejlepší žáky 
a studenty frýdecko-místeckých škol. Starostka Eva Richtrová jim 
poděkovala za vše, co odvedli a co je vyneslo k nominaci mezi nejú-
spěšnější, a poděkovala i jejich učitelům a rodičům. Místostarosta Petr 
Cvik mládež oslovil s tím, že i tento slavnostní moment může být odra-
zovým můstkem k dalším úspěchům.        Foto: Renáta Lapišová

Plival na sousedy
21. 4. před sedmou večer 

hlídka Městské policie Frýdek-
-Místek zakročovala na základě 
telefonního oznámení na ulici
S. K. Neumanna proti jednačtyři-
cetiletému R. T. z Frýdku-Místku, 
který v silně podnapilém stavu 
obtěžoval své sousedy, plival na 
ně a vyhazoval vybavení svého 
bytu z okna ven. Vzhledem k jeho 
neochotě se uklidnit bylo rozhod-
nuto, ve spolupráci s PČR, o jeho 
převozu na záchytku.

Řídil opilý
23. 4. v deset hodin večer zjis-

tila motohlídka na ulici Puškinova 
osobní motorové vozidlo bez regis-
trační značky, jehož řidič způsobem 
jízdy vážně ohrožoval bezpečnost 
silničního provozu. S podezřením, 
že řidič vozidla je pod vlivem alko-
holu nebo jiných omamných látek, 
jej strážníci sledovali až do místa 
zastavení na ulici Bruzovská, kde 
provedli kontrolu osoby. Při tomto 
úkonu byl z šestačtyřicetiletého
J. S. z Řepišť zcela zjevně cítit 
alkohol. Strážníci tedy přivolali na 
místo hlídku PČR, která dechovou 
zkouškou zjistila přítomnost alkoho-
lu. Přišlo se i na to, že muž má ode-
braný řidičský průkaz a trest zákazu 
řízení motorových vozidel. 

Kopal do dveří
24. 4. v devět večer zasáhli 

strážníci na ulici Sadová proti jed-
napadesátiletému V. P. z Frýdku-
-Místku, který v silně podnapilém 
stavu kopal do vchodových dveří 
obytného domu, čímž hrozilo jejich 
poškození. Vzhledem k jeho agre-
sivitě i vůči strážníkům byl uvedený 
muž převezen k vystřízlivění.

Slečna na záchytce
27. 4. na protialkoholní záchytné 

stanici skončila teprve devatenácti-
letá L. K. z Frýdku-Místku, která dle 
svědectví personálu restaurace 
Sokolovna na ulici Novodvorská 
odmítala uhradit útratu. Byla ve 
společnosti dvou kamarádek, 
avšak těm se podařilo do příjezdu 
strážníků utéct. Dívka svým jedná-
ním dávala personálu a strážníkům 
zjevně najevo, že nic nezaplatí. 
Rovněž budila veřejné pohoršení a 
strážníkům bylo jasné, že od svého 
jednání jen tak lehce neupustí. Hlíd-
ka tedy přikročila k převozu.

Dobýval se dál
28. 4. městští policisté v devět 

večer po telefonickém upozornění 
zasahovali na ulici Frýdlantská v 
prodejně LIDL proti dvaačtyřiceti-
letému I. K. z Frýdku-Místku, který 
se v podnapilém stavu dobýval do 
prodejny a bouchal do skleněné 
výplně prodejny, kterou málem 
rozbil. Muž se odmítal uklidnit a 
domáhal se vstupu do prodejny. 
I on potřeboval popřemýšlet o 
svém chování v popruzích na 
záchytné stanici.         (pp)

Na frýdecko-místeckém 
městském úřadě za účasti 
veškerých hlavních zaintereso-
vaných stran (Ředitelství silnic 
a dálnic, projektant, zástupci 
Frýdku-Místku, Sviadnova, kraj-
ského úřadu, dopravní policie, 
Policie České republiky) došlo 
ke shodě na variantě řešení 
budoucího obchvatu města. 

Především pro sousední obec 
Sviadnov bylo naprosto zásadní, 
aby zůstala zachována průjezd-
nost čtyřproudové stávající ko-
munikace mezi Frýdkem-Místkem 
a Ostravou, protože jinak hrozilo, 
že řidiči budou tuto situaci řešit 
právě průjezdem přes Sviadnov, 
což by přineslo další neúnosnou 
dopravní situaci. „Podařilo se po 
mnoha jednáních najít kompro-

Dohodli se na řešení obchvatu
misní řešení, které Frýdku-Místku 
neuškodí a Sviadnovu pomůže. 
Navíc odpadne i problém s někte-
rými petičními aktivitami, protože 
už budou neopodstatněné,“ uvedl 
místostarosta Frýdku-Místku Petr
Cvik, který si pochvaloval, že 
se pro město našla přijatelná 
varianta. „Dneska to vypadalo 
jednoduše, ten konsensus byl ale 
výsledkem mnoha obtížných jed-
nání, které jsme vedli minimálně 
půl roku,“ zdůraznil místostarosta.

Řešení, které se jednoduše dá 
označit jako „tři rozštěpy a jedno 
křížení“, si pochvaloval i starosta 
Sviadnova David Novák. „Jsme 
rádi, že to takhle dopadlo, že 
jsme se s městem, naším sou-
sedem, dokázali domluvit na 
nejlepší variantě.“       (pp) 

NAD PLÁNY: Starosta Sviadnova David Novák se zástupkyněmi 
Ředitelství silnic a dálnic. Nad vším bdí místostarosta Petr Cvik. 

Foto: Petr Pavelka

Technické služby TS a. s. 
v průběhu minulého měsíce 
rozšířily svůj vozový park o 
další nové mechanismy. Celá 
investice v částce bezmála tři 
miliony korun proběhla v rámci 
schváleného plánu investic pro 
letošní rok. S novou technikou 
se budou nyní občané setkávat 
při každodenní činnosti na ce-
lém území města.

„Od začátku letošního roku 
Provoz Zeleně komplexně zajiš-
ťuje údržbu travnatých ploch ne-
jen v Místku, ale i ve Frýdku, což 
pro představu zahrnuje plochu 
o rozloze zhruba 154 hektarů. 
Zvlášť pro účely tohoto provozu 
byly nově pořízeny čtyři vysoce 
výkonné profesionální traktoro-
vé sekačky, čtyři malé sekačky s 
pojezdem, automobil Avia s ma-
lými a velkými kontejnery a pro 
snadnější údržbu keřů a stromů 
jsme zakoupili i křovinořezy, plo-
tostřihy, pařezovou frézu, profe-
sionální nosič nářadí, motorové 
pily a další drobnější nářadí a 
nástroje,“ vyjmenoval ředitel TS 
a.s. Jaromír Kohut. 

Zakoupené nové stroje zcela 
splňují náročné požadavky 
norem a předpisů na ochranu 
životního prostředí a část z 
nich také nahradí zastaralou a 

TS rozšiřuje vozový park

dosluhující techniku. „Jelikož 
se snažíme předcházet a mini-
malizovat riziko vzniku úrazů, 
klademe velký důraz také na 
bezpečnost při práci. Proto 
byl nezbytnou součástí celé 
investice i nákup potřebných 
ochranných pracovních pomů-
cek, jako jsou lesnické přilby, 
antivibrační rukavice, chrániče 
sluchu, protiřezné kalhoty, obuv 
a podobně,“ doplnil ředitel.

Občané již zásobují technic-
ké služby podněty, kde všude 
by rádi techniku TS a.s. viděli. 
Jak už ale vyplývá z celkového 
objemu ploch, který město ob-
hospodařuje, nelze vše vyřešit 
najednou, ale ve stanoveném 
harmonogramu. „Harmonogram 
údržby veřejné zeleně upřed-
nostňuje sečení parterových 
ploch, což jsou všechny parky, 
travnaté části v centru města a 
trávníky mezi hlavními chodníky 
a komunikací. Zaměstnanci 
pečující o tuto zeleň jsou rozdě-
leni do dvou pracovních skupin, 
které souběžně pracují jak ve 
Frýdku, tak v Místku,“ vysvětlil 
Jaromír Kohut, který je přesvěd-
čen, že nová výkonná technika 
pomůže k dalšímu zlepšení 
služeb a větší pohodě všech 
obyvatel města.        (pp)

NOVINKY V TS: S novou technikou jde údržba zeleně snáz.   Foto: TS a.s.

Činnost dobrovolných hasičů 
si většina lidí spojuje spíše s ves-
nickým koloritem, takže informace, 
že i město Frýdek-Místek má své 
dobrovolné hasiče, může být pro 
leckoho překvapivá. Přitom zde 
působí již od roku 1872.

Ze zákona č. 133/85 Sb., o Po-
žární ochraně ve znění pozdějších 
předpisů, zřizuje obec jednotku 
požární ochrany a i naše město 
tuto jednotku má a uvolňuje pro její 
činnost potřebné finance. Jednot-
ka má v současné době 25 členů, 
z toho 9 jsou zároveň příslušníky 
HZS Moravskoslezského kraje a 
odborného učiliště PO MV, takže ji 
zdobí vysoká profesionalita.

„V současné době jsme jedna 
z mála, ne-li poslední organizace, 
která ze své činnosti nevytěží nic 
kromě pocitu dobře vykonané 
práce. Děláme to ovšem všichni 
s nadšením, sebeobětováním 
a ve volném čase, který jsme 

I Frýdek-Místek má dobrovolné hasiče
všichni ze svého života ochotni 
uvolnit. Pokud někomu můžeme 
pomoci, což je našim prvořadým 
posláním, pomůžeme bez odkladu 
a zbytečných průtahů s nasaze-
ním vlastních životů a jsme na to 
patřičně hrdí,“ říká Lukáš Kmec, 
velitel jednotky. Ten sní o tom, 
že do garáže na Střelniční ulici 
jeho týmu jednou přibude nový 
zásahový vůz, protože nyní se 
musí spokojit s vozidlem, které již 
má hodně odslouženo.

Dobrovolní hasiči doplňují 
často činnosti Hasičského zá-
chranného sboru MSK, který sídlí 
na Pavlíkově ulici. Vzájemně si 
přebírají pohotovost nebo naopak 
hlídají místo požáru po zásahu 
hasičů-profesionálů. V poslední 
době dobrovolní hasiči zasahovali 
například při požáru prodejního 
stánku na Olešné nebo při požáru 
lesa u řeky Morávky v oblasti 
Starého Města.         (pp)

ZÁSAH V LESE: Požár byl na ploše 120x20 metrů, zhruba 800 metrů 
museli jít hasiči pěšky z důvodu nedostupného terénu.         Foto: Archiv
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Úspěšný školní rok na 
„Čtyřce“ dospěl do poslední 
čtvrtiny. Žáci se výrazněji než 
jindy zapojili do okrskových, 
okresních, dokonce i kraj-
ských kol různých soutěží. 
Děti 1. stupně se účastnily 
výtvarných, literárních, pě-
veckých i sportovních soutě-
ží, a to velmi úspěšně. 

Za zmínku určitě stojí 1. místo 
žáka 5. ročníku ve výtvarné 
soutěži „Já a rodina“. Páťáci se 
taktéž předvedli v pěvecké sou-
těži Loutnička, kde naše žákyně 
opět obsadila 1. místo. Zahanbit 
se nenechali ani žáci nižších 
ročníků. Naše 3. třídy se mohou 
pochlubit úspěšnými recitátory, 
kteří bezkonkurenčně procházeli 
všemi koly této soutěže, až se 
probojovali do kola krajského. Z 
Ostravy si naše žákyně přivezla 
zvláštní ocenění. Zvláště oblíbené 
mezi dětmi jsou soutěže zaměře-
né sportovně. Žáci se aktivně a s 
nadšením účastnili školních kol, 
kde si změřili své síly v různých 
disciplínách. Do všech ročníků se 
nám podařilo zařadit projektová 
vyučování, která děti zaujala na-
tolik, že jimi žila celá škola. 

V 1. pololetí školního roku se 
učitelé věnovali i dětem z okol-
ních mateřských škol. Vymysleli 

Aktivní finále školního roku 
program „Abychom se školy ne-
báli, abychom ji lépe poznali“, ve 
kterém si děti předškolního věku 
vyzkoušely práci v keramické 
dílně, cvičení s overbally i gra-
fomotorická cvičení. Seznámily 
se tak s prostředím školy i s uči-
telkami. Podle slov rodičů přijaly 
tuto akci s nadšením. 

Dobrými výsledky se mohou 
také pochlubit žáci 2. stupně 
naší školy. Velmi dobře zvládli 
svůj start na střední školy devá-
ťáci, kteří mimo jiné už tradičně 
připravují svůj Projekt Občan na 
téma „Graffiti ve městě“ k prvním 
veřejným prezentacím. 

Se SCIO testy se nesetkali jen 
vycházející u přijímacích zkoušek, 
ale pokusí se je zvládnout i žáci 
8. tříd v oblasti obecně studijních 
předpokladů, a tak s předstihem 
mohou posoudit své studijní 
schopnosti. Zároveň budou v 
květnu úkoly SCIO testů z ma-
tematiky a českého jazyka řešit 
sedmáci. Páťáci si už vyzkoušeli 
napsat vědomostní testy KALIB-
RO. Vzdělávací program školy je 
doplněn řadou exkurzí. 9. třídy se 
podívaly do Památníku v Hrabyni 
a do bunkrů na Hlučínsku, 8. třídy 
se připravují na návštěvu Hornic-
kého muzea v Ostravě – Petřkovi-
cích, Slezskoostravského hradu a 

na zeměpisnou exkurzi na Dlou-
hé Stráně, sedmáci si prohlédnou 
hrad Starý Jičín. Žáci 6. ročníků 
navštívili zajímavou a poučnou 
výstavu Bible očima světa – svět 
očima bible. 

22. dubna jsme různými ak-
tivitami ve spolupráci s Frýdec-
kou skládkou a organizací Vita 
oslavili Den Země. Práci učitele 
si na vlastní kůži vyzkoušeli 
někteří odvážnější žáci z 9. tříd 
a v roli kantora se postavili před 
malé děti na 1. stupni. A věřte, 
že se jim výuka malých spolužá-
ků dařila. Ti, kteří si oblíbili práci 
na počítači, se zase zapojili do 
školní soutěže „Malování na 
PC“. Kdo propadl puzzlím, měl 
možnost své schopnosti před-
vést na tradiční „Puzzliádě“. 

Ani kultura nezůstává stra-
nou. Děti 1. stupně viděly v tomto 
školním roce divadelní i filmové 
představení, účastnily se výstav 
a koncertů. 6. a 7. třídy zhlédly 
v dubnu divadelní představení v 
ostravských divadlech. 

A to je pouze část uskutečně-
ných a připravovaných akcí na 
konci tohoto školního roku.

Věříme, že i ty příští proběh-
nou úspěšně a že bilancování v 
cíli – 30. června – bude příjem-
né.    Karla Motyčková

SLET ČARODĚJNIC: Mateřská škola Sněženka na místecké 
náměstí vyslala přes stovku dětí v přestrojení. V éře Harryho 
Pottera každý ví, jak do čarodějného světa zapadnout.

Foto: Petr Pavelka

Žáci i učitelé ZŠ na ulici 
Pionýrů si uvědomují, že pla-
netu Zemi je třeba si chránit, 
a proto se s plnou vervou a 
chutí pustili do oslav v sou-
vislosti se Dnem Země.

Začátky pramení již někde 
na počátku školního roku, kdy 
začali se sběrem starého pa-
píru, protože si uvědomují, že 
50 kg starého papíru zachrání 
jeden strom. A naši žáci svým 
sběrem zachránili 521 stromů. 
To už je pěkný les, viďte?

Stejně tomu je u PET lahví, 
které sice nezachraňují naše 
stromy, ale jejich sběr přispívá 
k čistšímu prostředí jak ve 
městech, tak v lesích. Proto se 
i naše škola zapojila do soutě-
že mezi školami a nasbírala
2 021 kg těchto lahví.

V průběhu celého školního 
roku se výukou všech před-

22. duben se již po pěta-
třicáté slaví jako Den Země 
na celém světě. Tento den 
je určen k tomu, aby si lidé 
připomněli, že naše planeta 
je pro současnost i pro 
vzdálenou budoucnost je-
diné místo, kde můžeme žít.

Uvědomují si to i žáci Spe-
ciálních škol na ul. 28. října ve 
Frýdku-Místku, kteří jsou ve-
deni k ekologickým aktivitám 
nejen formou besed a před-
nášek, ale také každoročními 
ekologickými brigádami.

A právě Den Země je 
vhodnou příležitostí, abychom 
se nad těmito věcmi zamys-
leli, vysvětlili některé vztahy 
a souvislosti a udělali nějakou 
drobnou věc, čin apod.

Již před několika lety v rám-
ci spolupráce s Občanským 
sdružením ADRA – Sociální 

Zkrášlili si svůj prostor
šatník města Frýdku-Místku 
vznikla myšlenka zapojit 
se do úklidu města. I letos 
tomu nebylo jinak. V pátek
22. dubna žáci nezasedli do 
lavic, ale vydali se sbírat ne-
čistoty a odpadky v blízkosti 
okolí školy – sídliště Riviera 
a také po obou březích řeky 
Ostravice od tenisových kurtů 
po lávku ve Starém Městě.

Den Země tato škola osla-
vila prací v přírodě, všichni 
si během akce uvědomili, že 
„Živá planeta“ Země potře-
buje naše pochopení, citlivé 
a rozumné chování. To, co 
do přírody nepatří a zároveň 
krajinu znehodnocuje, potvr-
dily plné pytle odpadků.

Tímto krůčkem žáci přispěli 
ke zkrášlení svého města 
– Frýdku-Místku v okolí místa, 
kde se Speciální škola nachází. 

mětů na obou stupních naší 
školy prolínal projekt Škola v 
lese, les ve škole. Zhodnocení 
výstupů přinesla konference, 
na níž žáci výsledky své práce 
prezentovali. Vznikla také 
tlustá kniha dílčích projektů, 
kterou jsme zaslali Tereze, 
ekologické organizaci do 
Prahy, která pak celý projekt 
vyhodnotí.

V předvečer oslav Dne 
Země proběhl na naší škole 
Ekologický kvíz, kterého se 
zúčastnili žáci 6.-9. tříd a 
který prověřil žáky ze znalostí 
o fauně a floře, ale také o 
různých zajímavostech na 
planetě Zemi.

22. dubna jsme se pak 
účastnili městských oslav, v 
jejichž rámci jsme obdrželi 
diplom za účast v soutěži 
Zachraň strom.

Chraňme planetu Zemi!!!

Už tradičně se Střední 
průmyslová škola ve Frýdku-
-Místku zúčastňuje soutěže 
středních technických škol z 
České a Slovenské republiky 
Autodesk Academia DESIGN. 

Letos soutěž proběhla pod 
záštitou Vysokého učení tech-
nického v Brně na půdě Fakulty 
strojního inženýrství. Studenti 
soutěžili ve dvou kategoriích 
– 2D se softwarem AutoCAD 
a 3D s Inventorem. Naše škola 
dosáhla dobrých výsledků v 
kategorii 2D. Student 4. roč-
níku oboru strojírenství Radek 
Zahradník získal 4. místo, Petr 
Maršálek 7. místo a student 
2. ročníku Michal Maršálek se 
probojoval na 18.-19. místo z 
56 soutěžících. V kategorii 3D 

Studenti SPŠ opět ukázali své kvality
nás reprezentoval Petr Maršá-
lek, který se umístil na 11.-31. 
místě ze 73 soutěžících. Loňské
1. místo se Radku Zahradníkovi 
ve 2D sice nepodařilo obhájit, 
ale i přesto jsou tyto výsledky 
dokladem toho, že studenti SPŠ 
dokáží obstát i v mezinárodních 
soutěžích. 

Studenti 4. ročníku oboru 
technická zařízení budov se 
zapojili do soutěže Úspory 
energie ve školách aneb Uspi 
Veš, kterou pořádalo ekologické 
sdružení Vita spolu s Nadací 
Partnerství. Tato soutěž byla 
určena pro žáky středních škol, 
kteří se měli zaměřit na opatření 
k dosažení úspor energií na své 
škole. Ze 75 škol v Moravsko-
slezském kraji, které byly oslo-

veny, reagovalo na tuto výzvu 
jenom 7 škol, z nichž pouze 5 
bylo nakonec vybráno k soutěži 
v sídle sdružení Vita v Ostravě. 
Tým našich studentů se zaměřil 
na úspory tepla u dvou variant 
zateplení hlavní budovy SPŠ 
a jedné varianty zateplení a 
výměny oken a srovnání těchto 
úspor s úsporami tepla po zříze-
ní regulace ústředního vytápění. 
Náš projekt byl hodnocen jako 
nejlepší po stránce odborné. 
SPŠ obdržela odměnu ve výši 
10.000 Kč, která je určená k 
realizaci návrhů směřujících k 
úspoře energií na naší škole, a 
dále částku 4 000 Kč k pokrytí 
režijních nákladů spojených s 
realizací soutěžního projektu.

Svoje práce prezentovali 
studenti také ve školním kole 
Středoškolské odborné činnosti 
(SOČ), které v březnu proběh-
lo na SPŠ. Zúčastnilo se ho 
celkem 5 družstev žáků 2.-4. 
ročníků. Všechny odborné práce 
byly hodnoceny velmi kladně. 
Tři vítězné práce (Úspory 
energie ve školách v kategorii 
stavebnictví, Simulace tvářecích 
procesů v kategorii hutnictví a 
Podnikatelský záměr v kategorii 
ekonomika) nás reprezentovaly 
v okresním kole SOČ a postupují 
do krajského kola.

DEN MATEK: Tělocvična ZŠ ul. Pionýrů znovu posloužila kulturní akci.
Foto: Petr Pavelka
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Sokolský volejbal vzorně reprezentuje Frýdek-Místek

Skvělým prvním místem v 
přeboru České republiky se 
mohou pochlubit starší žáky-
ně volejbalového oddílu Sokol 
Frýdek-Místek. Titul vybojova-
ly na turnaji v Jablonci nad 
Nisou, kam postoupilo šest-
náct družstev z kvalifikačních 
skupin I. části přeboru.

„Těžíme ze spolupráce s 11. 
ZŠ, z dvanácti hráček základního 
kádru je deset právě z této školy, 
kde máme dlouhodobě dobré 
zázemí,“ řekla Danuše Górecká. 
Právě s 11. ZŠ ve Frýdku-Místku 
jsou spojeny všechny dosavadní 
úspěchy v této mládežnické ka-
tegorii, na které se nyní podařilo 
navázat. 

Také další perspektivy katego-
rie starších žákyň vypadají slibně, 

Žačky Sokola mistryněmi České republiky
kromě 11. ZŠ se začíná o volejba-
lový potěr starat i 8. ZŠ a syste-
matickou práci s mládeží oceňuje 
finanční podporou frýdecko-mís-
tecká radnice. Navíc pod Českým 
volejbalovým svazem začne ve 
Frýdku-Místku působit Sportovní 
centrum mládeže.

„Ráda bych zdůraznila, že 
bychom titul nikdy nezískali bez 
příkladné spolupráce s družstvem 
kadetek, kde hráčky základní 
sestavy letos trénovaly i hrály. 
Poděkování patři trenérce Pavle 
Pavelkové, Marceli Borákové a to 
největší trenérovi Radkovi Podo-
lovi, se kterým jsme na mistrovství 
vytvořili dobrý trenérský tandem,“ 
prohlásila trenérka Górecká a do-
dala, že všem hráčkám patří velký 
dík, podobně jako rodičům a fa-

nouškům, kteří vytvořili báječnou 
atmosféru při bojích na palubovce 
i na následných oslavách.

Vybojování titulu nebylo přitom 
vůbec snadné. Už proto, že se so-
kolky celý měsíc před mistrovstvím 
potýkaly s úrazy, které jim nedovo-
lily absolvovat větší část přípravy. 
Rozjezd v základní skupině byl 
pomalejší, Sokol sice porazil Zlín 
a Plzeň, pak však po nešťastném 
tie-breaku se Sokolovem, ve kte-
rém Sokolky vedly 13:11 a měly 
mečbol, zaznamenaly klopýtnutí, 
které se nakonec ukázalo jako 
jediné na celém turnaji. Rodiče 
a další fandové, kteří přijeli až na 
sever Čech povzbudit, dokázali 
děvčata maximálně motivovat 
a vytvořili děvčatům vpravdě 
domácí prostředí. „Byl to snad 

největší hnací motor, jenž děvčata 
směřoval k medaili a ke stále se 
lepšícímu hernímu projevu,“ míní 
trenérka Górecká.

Ve finálové skupině mladé 
odbíjenkářky postupně porazily 
všechny své největší soupeře: 
Děčín, Pražskou Španielku, Be-
nešov, Rokycany, Olomouc. Vý-
kon družstva gradoval a poslední 
zápas s Lanškrounem se promě-
nil v exhibici. Soupeř uhrál pouze 
18 bodů ve dvou setech a mladé 
sokolky se mohly na 1. máje 
radovat z titulu. O jaký úspěch se 

jedná, nejlépe dokazuje fakt, že 
účastníci mistrovství vzešli z bojů 
v Českém poháru a oblastních 
přeborech, ve kterých startovalo 
přes 200 celků. Naše hráčky 
zvítězily s náskokem dvou bodů 
před Děčínem, třetí byl Benešov, 
čtvrtý Sokolov, pátá Pražská 
Španielka, šestá Olomouc, 
sedmé Rokycany, osmý Lan-
škroun. Také vám chybí názvy 
tradičních extraligových celků? 
Sokol Frýdek-Místek ovšem 
umí od mládežnických kategorií 
až k dospělým.       (pp)

ÚSPĚŠNÝ TÝM: Klečící zleva: Simona Platošová, Petra Nogolová, 
Andrea Zajícová, Lucie Boráková, Jana Boráková, Andrea Měrková.
Stojící zleva: Radovan Podola, Daniela Pavelková, Darina Košická, 
Magda Bařinová, Petra Křivová, Katka Pomykalová, Veronika Závod-
ná, Lenka Siudová, trenérka Danuše Górecká.   Foto: Petr Pavelka

Volejbalistky Sokola Frýdek-
-Místek se před domácím pub-
likem důstojně rozloučily s mi-
mořádně povedenou sezonou. 
Už klečely s břitvou přiloženou 
na čele hráček Olympu, ale 
nakonec jejich skalp nezískaly 
a pražský celek uchoval svou 
neporazitelnost. Přesto byl 
poslední zápas dokonalou 
přehlídkou jejich umění.

Olymp Praha po domácích 
výhrách příliš nevěřil vyhrůžkám, 
ať si nezapomene do Frýdku při-
balit i kartáček na zuby, což by 
znamenalo, že se dočká první 
letošní porážky a bude muset 
hrát ještě jeden zápas navíc. 
Nakonec ale ke splnění hrozby 
chyběl pouhopouhý jediný míč.

Přitom to vypadalo na hladkou 
záležitost pražského suveréna, 
který vcelku bez problémů získal 
vedení 2:0 na sety. I v následují-
cí sadě hosté zpočátku vedli, ale 
přišel skvělý obrat. Snad se chy-

Důstojné rozloučení se sezonou

tilo i publikum v naplněné hale a 
s ním domácí hráčky, výsledkem 
byl každopádně změněný obraz 
hry, v němž hrály sokolky prim. 
Olymp, který už přemýšlel, jak 
halu pokropí šampaňským, 
začal zmatkovat a rychle ros-

toucímu sebevědomí našich 
hráček nedokázal čelit. Přišel 
tie-break, který byl nervydrása-
jící podívanou. Stačí se podívat 
na skóre, které připomínalo do-
konalou houpačku. Olymp vedl 
3:6, prohrával 9:6, znovu vedl
10:11, aby znovu prohrával
14:11. Pak se ale Pražanky do-
staly do svého ideálního postave-
ní a Sokol nedokázal ani natřikrát 
proměnit mečbol. Další zápas do-
mácí nevybojovaly, i když k tomu 
měly blízko. Olymp mohl křepčit a 
Pražáci si oddechli, že ve Frýdku 
nemusí strávit noc.

Domácí byly zklamané. 
Všechny své nejsmělejší cíle 
sice překonaly, ale mohly si 
splnit i ten poslední – uštědřit 
Olympu aspoň jednu porážku. 
Nějaké ty slzičky tak měly smí-
šenou podobu – zklamání i štěstí 
z výjimečného okamžiku, kdy se 
jim na hrudi zahoupaly historické 
stříbrné medaile, ke kterým jim 
na ploše gratulovala starostka 
Eva Richtrová s poslancem 
Petrem Rafajem.        (pp)

Bylo to symbolické. Ve 
frýdecké restauraci Rad-
hošť proti sobě na pozvání 
frýdecko-místecké radnice 
seděly stříbrné volejbalistky 
extraligy žen a žačky, které 
na republikovém měření sil 
vybojovaly zlatou medaili.

„Líbilo se nám to spojení, 
protože pro ty mladé jsou ženy 
extraligového družstva sportov-
ními vzory a teď s nimi mohly 
sdílet úspěch,“ vysvětlila starostka 
Frýdku-Místku Eva Richtrová, kte-
rá sama volejbal aktivně hrála za 
vítkovický klub. „Volejbal je super 
sport a já na něj nedám dopustit. 
Myslím, že vaše výkony přesvěd-
čily všechny, že finanční podpora 
města tímto směrem se vyplácí,“ 
řekla pak hráčkám a pochválila 
Jiřího Zaorala, jako člověka, který 
dělá pro dosažené výsledky oddílu 
manažerské maximum. Jiří Zaoral 
ji za kompliment odměnil stříbrnou 
medailí a sám naopak poděkoval 
za finanční podporu města mlá-
dežnickým celkům. „Sokol Frýdek-
-Místek je čtyři roky v extralize a le-
tos dosáhl historického úspěchu v 
podobě stříbrné příčky. Oceněním 
je i první pozvánka naší hráčky 
do reprezentace, kterou obdržela 
nahrávačka Andrea Krupníková. 
Jsem rád, že tu dnes máme i mla-
dé nástupkyně, které získaly titul 
na mistrovství republiky starších 
žaček, protože když seřadíme 

všechny věkové kategorie, tak 
jsme nejúspěšnějším oddílem v 
republice,“ rozplýval se předseda 
oddílu, který se nechal unést tak, 
že začal mluvit o volejbalovém 
Olympu. Jenomže kvůli finálové-
mu soupeři jej hráčky zarazily. 

Pak došlo na vyznání tre-
nérského dua Táňa Krempaská 
– Richard Pavelka. „Chtěla bych 
poděkovat všem za celoroční 
práci, myslím, že jsme to zvládli 
velmi dobře. Finále jsme si za-
sloužili. Měla jsem po odchodu 
několika hráček a v prvním roce 
ve funkci trenérky taky obavy, 
o to více mě těší, jaký perfektní 
kolektiv se vytvořil a jakého 
dosáhl výsledku. Věřím, že 
budeme pokračovat ještě aspoň 
rok,“ hodnotila sezonu Táňa
Krempaská. Richard Pavelka 
trenérce poděkoval, že jej 
přesvědčila, aby opustil mlá-
dežnickou kategorii a vyzkoušel 
si kategorii dospělých. „Přiznám 
se, že jsem na začátku velmi 
dlouho váhal, jestli do toho jít. 
A to především proto, že jsem to 
družstvo a jeho problémy znal a 
vím, co je to babský kolektiv. Ale 
už teď musím říct, že jste mě 
strašně mile překvapily a právě 
ta parta, kterou jste tady vytvořily 
a měly, stojí za tím, co jste doká-
zaly. A já jsem rád, že jsem mohl 
být u toho,“ pochválil svěřenkyně 
asistent trenérky.       (pp)

Úspěšné volejbalistky ocenila radnice

STŘÍBRNÉ MEDAILISTKY: Zleva stojí asistent trenéra Richard Pavel-
ka, Jitka Danková, Aneta Pyšková, Šárka Malá, Veronika Kadlecová, 
Svatava Neníčková, Martina Viestová a trenérka Táňa Krempaská.
Zleva dole Romana Elblová, Petra Pecháčková, kapitánka Jana Ší-
mová, pod ní Andrea Krupníková, dále Lenka Homolová, Alexandra 
Dedková a masér Milan Uher.   Foto: Petr Pavelka

BLAHOPŘEJEME!: Starostka Eva Richtrová gratuluje předsedovi 
oddílu Jiřímu Zaoralovi a spolu s poslancem Petrem Rafajem podě-
kovala všem strůjcům úspěchu.   Foto: Petr Pavelka
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PETR RAFAJ: Frýdecko-mís-
tecký zastupitel a poslanec.

Petr Rafaj je městským 
zastupitelem a současně 
také poslancem parla-
mentu, a proto jsme se jej 
zeptali, jak vidí činnost za-
stupitelstva a orgánů města 
z pohledu „velké politiky“.

„Když jsem šel z pozice 
místostarosty do parlamentu, 
hlavně jsem se chtěl posta-
rat o to, aby se snižovala 
byrokracie a otočila se ve 
prospěch občanů. Jde o to, 
aby se nečinnost úřadu stala 
pro občana výhodou, protože 
jinak mohou být lidé opravdu v 
některých případech zoufalí.“

A povedlo se již něco v 
tomto směru prosadit?

„Jsem členem poradní sku-
piny ministra pro místní rozvoj 
a momentální největší hit je 
návrh stavebního zákona, 
který bude podstatným způso-
bem měnit výkon stavebních 
úřadů. Snižuje administrativu, 
takže například stavební povo-
lení pro rodinný dům musí být 
vyřešeno se všemi potřebnými 
podklady do třiceti dnů. Pokud 
to úředníci nestihnou, bude 
povolení automatické.“

To asi samotní staveb-
ní úředníci nadšeni moc 
nebudou. 

„Jsou tu pro občany, ne 
naopak. Navrhovanou verzi 
samozřejmě dávám okolním 
stavebním úřadům k vyjádření, 
ale musím bohužel konstatovat, 
že když jsem něco podobného 
udělal se školským zákonem, 
tak odezva byla téměř nulová, 
a přitom kritiky po jeho přijetí je 
docela dost.“

Myslíte si, že zastupi-
telstva mají dostatečnou 
pravomoc?

„Musím říct, že člověk 
dostatečnost pravomocí vidí 
jinak jako místostarosta a jinak, 
když sedí v parlamentu. Tam to 
musí hodnotit v globálu, kdy 
vidí v rámci celé republiky ně-
které chybné kroky. Já jsem si 
na radnici myslel, že pravomoci 
je třeba obcím zvýšit, samozřej-
mě spolu s odpovědností, ale z 
pohledu parlamentu už ten 
názor nezastávám, protože pří-
stup některých obcí k majetku a 
financím prostě není dobrý. “

(pp)

Zastupitelstvo je nejvyšší orgán města

Zastupitelstvo je nejvyšší 
orgán města. Zároveň je jediným 
orgánem, který byl zvolen přímo 
občany města, a proto má nejvyšší 
mandát voličů. Důležitost zastupi-
telstva je též dána tím, že Ústava 
ČR se ve svém obsahu zmiňuje 
pouze o něm a další orgány města 
upravuje až zákon o obcích.

Ve F-M je zastupitelstvo slo-
ženo z 40 členů. Zastupitelstvo 
se schází dle potřeby. Zákon 
však stanovuje povinnost zastu-
pitelstvu sejít se nejméně jednou 
za 3 měsíce, což znamená aspoň 
4x do roka. Zasedání svolává a 
zpravidla řídí osoba starosty. To 
však nemusí být bezvýjimečné. 
V některých jiných městech řídí 
zasedání zastupitelstva města 
některý z místostarostů nebo 
člen rady města.

Zastupitelstvo města je 
schopno se usnášet, je-li 
přítomna nadpoloviční většina 
všech jeho členů, konkrétně 
tedy minimálně 21 zastupitelů. V 
případě, že se nesejde nadpolo-
viční většina všech členů nebo v 
průběhu zasedání klesne počet 
přítomných pod tuto hranici, 
ukončí předsedající zasedání.

O době, místě a navrženém 
programu zastupitelstva města 
informuje městský úřad, a to 
alespoň 7 dnů předem na své 
úřední desce. Kromě toho se 
tato informace zveřejňuje na we-
bových stránkách města F-M. 

Velice důležitou podmínkou 
zasedání zastupitelstva města 
je jeho veřejnost. Zákon přesně 
stanoví, že zasedání jsou veřejná. 
Praxe však přinesla další otázky 
spojené s veřejností zasedání. 

Mohou se členové zastupi-
telstva města sejít neveřejně?

Tím se má na mysli především 
podoba tzv. pracovních jednání, 
porad, schůzek apod. Obecně 
pro fyzické osoby platí, že co není 
zákonem zakázáno, je dovoleno. 
Nic nebrání členům zastupitel-
stva města sejít se neformálně 
neveřejně, např., aby si vyměnili 
své názory, prodiskutovali slo-
žitý problém, připravili podklady 
apod. Takovéto schůzky ale 
nikdy nesmí být na úkor podstaty 
veřejnosti zasedání, tedy, aby se 
pak veřejné zasedání neomezilo 
pouze na hlasování bez rozpravy. 

Mohou na veřejných zase-
dáních zastupitelstva města 
lidé pořizovat fotografie a 
záznamy videokamerou, dik-
tafonem apod.?

Vážení čtenáři,
s odkazem na článek v minulém čísle zpravodaje budeme 

dnes a příště pokračovat ohledně tématu orgány města. Dle zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) jsou mezi orgány 
města zařazeny: zastupitelstvo města, rada města, starosta, 
městský úřad a zvláštní orgány města (např. městská policie, 
povodňová komise atd.).

V minulosti se i v některých 
větších městech než je F-M sna-
žili zastupitelé tuto výše uvede-
nou možnost omezit, ale pro toto 
omezení nenašli oporu v zákoně. 
Vychází se z toho, že pokud je za-
sedání veřejné, neexistuje právní 
důvod zakazovat veřejnosti, a 
už vůbec ne mediím, aby si jeho 
průběh zaznamenávali. Nejde 
totiž o záznamy osobního charak-
teru, ale o výkon veřejných funkcí 
jednotlivých členů zastupitelstva 
města. Je nutné však upozornit 
ty, kdo si záznamy pořídí, že je 
nesmí zkreslit, zneužít apod.

Kde a kdy se má zasedání 
zastupitelstva města konat?

V každém případě v prosto-
rách a v době, které umožňují 
účast veřejnosti. Ve F-M se tak 
nejčastěji děje v prostorách velké 
zasedací místnosti Městského 
úřadu F-M, v I. patře, v určené 
pondělky a téměř vždy se začát-
kem zasedání v 8.00 hod.

Je platné rozhodování 
zastupitelů, které se uskuteč-
nilo neveřejně?

Existují pro tento případ, ne-
řešený konkrétně zákonem, již 
rozsudky soudů, které konstatu-
jí, že zákonnou podmínkou lega-
lity konání zastupitelstva města 
je jeho veřejnost, a tak usnesení 
přijatá mimo veřejné zasedání 
jsou od počátku neplatná. 

Návrhy k zařazení na pořad 
jednání zastupitelstva města 
předkládají jeho členové, rada 
města, výbory města a eventu-
álně občané města (viz minulé 
číslo zpravodaje).

Jako diskutabilní se jeví vy-
mezení pravomoci zastupitelstva 
města ve vztahu k dalšímu orgánu 
města, což je rada města. Příčinou 
těchto nejasností je samotný 
zákon. Jde totiž o to, který z těchto 
orgánů je fakticky nejvyšším 
orgánem města. Zastupitelstvo 
je totiž nejvyšším orgánem města 
de jure, rada města pak nejvyšším 
orgánem de facto. Bez právního 
rozboru, na který není v tomto 
zpravodaji prostor, lze konstatovat 
toto: Podle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, pro vztahy zastupi-
telstva a rady ve městě, v otázce 
jejich působnosti, platí:

• Zastupitelstvo města má zá-
konem vyhrazenou pravomoc, 
kterou nesmí nikomu svěřit.

• Rada města má vyhrazenou 
pravomoc, kterou jí zastupitel-
stvo nesmí odejmout. 

• Věci, které zákon neřeší, 

spadají do působnosti rady měs-
ta (zbytková v pravomoc).

• Z těchto ostatních věcí si za-
stupitelstvo města může cokoliv 
vyhradit ke svému rozhodování.

Obecně lze opět pouze doporu-
čit, než kličkovat mezi nedokona-
lými paragrafy zákona, že je vždy 
lepší najít konsensus ve městě a 
některé záležitosti, jež mají zásad-
ní význam, řešit společně.

Co je dle zákona konkrétně 
zastupitelstvu města vyhrazeno:

• Schvalovat program rozvoje 
města – mělo by se jednat o 
významný dokument pro činnost 
všech orgánů města v celém vo-
lebním období a tento dokument 
by měl stanovit zejména priority 
a jejich financování.

• Schvalovat územní plán a 
regulační plán a vyhlašovat jejich 
závazné části obecně závaznou 
vyhláškou – jedná se o jeden z 
nejstěžejnějších dokumentů pro 
územní a stavební rozvoj města.

• Schvalovat rozpočet města 
a závěrečný účet města – jedná 
se, pro město a jeho občany, 
o nejstěžejnější dokumenty 
finančního charakteru. 

• Zřizovat trvalé a dočasné pe-
něžní fondy města – město F-M 
jich má v současné době cca 10.

• Zřizovat a rušit příspěvkové 
organizace a organizační složky 
města a schvalovat jejich zřizo-
vací listiny – v našem městě je 
zřízeno téměř 30 příspěvkových 
organizací, kdy nejčastějším 
typem jsou základní školy.

• Rozhodovat o založení 
nebo rušení právnických osob, 
schvalovat jejich zakladatelské 
listiny, společenské smlouvy, 
zakládací smlouvy, stanovy a 
rozhodovat o účasti ve výše za-
ložených právnických osobách 
– v současné době je město 
stoprocentním akcionářem, re-
spektive majoritním akcionářem, 
respektive jediným společníkem 
ve 4 obchodních společnostech. 

• Delegovat zástupce města 
na valné hromady obchodních 
společností, v níž má město 
majetkovou účast – konkrétně 
se jedná o akciovou společnost 
Frýdecká skládka.

• Navrhovat zástupce města 
do ostatních orgánů obchodních 
společností, v nichž má město 
majetkovou účast a navrhovat 
jejich odvolání. 

• Vydávat obecně závazné 
vyhlášky města (např. o míst-
ních poplatcích).

• Rozhodovat o vyhlášení 
místního referenda.

• Navrhovat změny katastrál-
ních území uvnitř města, schva-
lovat dohody o změně hranic 
města a o slučování měst a obcí.

• Stanovit počet členů rady 
města.

• Volit z řad členů zastupitel-
stva města starostu, místostaros-
ty a další členy rady města a od-
volávat je z funkce – ve F-M jsou v 
současné době 3 místostarostové 
a 9 členů rady města.

• Určovat funkce, pro které bu-
dou členové zastupitelstva města 
uvolnění – ve F-M to jsou kromě 
paní starostky i místostarostové.

• Zřizovat a rušit výbory. Volit 
jejich předsedy a další členy 
a odvolávat je z funkce – dle 
zákona musí mít město výbor 
finanční a výbor kontrolní, kromě 
toho je ve městě F-M ještě usta-
noven výbor majetkový.

• Stanovit výši odměn neuvolně-
ným členům zastupitelstva města.

• Zřizovat a zrušovat měst-
skou policii.

• Rozhodovat o zřízení a o ná-
zvech částí města, o názvech ulic 
a dalších veřejných prostranstvích.

Zastupitelstvu města je 
dále vyhrazeno rozhodování 
o těchto majetkoprávních 
úkonech města:

• Nabytí a převod nemovitých 
věcí, včetně vydání nemovitostí 
podle zvláštního zákona, převod 
bytů a nebytových prostorů z 
majetku města.

• Poskytování věcných darů v 
hodnotě nad 20.000,- Kč a peně-
žitých darů ve výši nad 20.000,- 
Kč fyzické nebo právnické osobě 
v jednom kalendářním roce.

• Poskytování dotací nad 
50.000,- Kč v jednotlivých pří-
padech občanským sdružením, 
humanitárním organizacím a ji-
ným fyzickým nebo právnickým 
osobám.

• Uzavření smlouvy o sdru-
žení a poskytování majetkových 
hodnot podle smlouvy o sdruže-
ní, jehož je město účastníkem.

• Peněžité a nepeněžité vkla-
dy do právnických osob.

• Vzdání se práva a prominutí 
pohledávky v hodnotě vyšší než 
20.000,- Kč.

• Zastavení movitých věcí 
nebo práv v hodnotě vyšší než 
20.000,- Kč.

• Dohody o splátkách s lhůtou 
splatnosti delší než 18 měsíců.

• Postoupení pohledávky 
vyšší než 20.000,- Kč.

• Uzavření smlouvy o přijetí a 
poskytnutí úvěrů nebo půjček, o 
poskytnutí dotace, o převzetí 
dluhu, o převzetí ručitelského 
závazku, o přistoupení k závaz-
ku a smlouvy o sdružení.

• Zastavení nemovitých věcí.
• Emise komunálních obligací.
Na závěr velmi důležitá a prak-

tické poznámka: Rozhoduje-li 
zastupitelstvo města o příslušném 
úkonu, je pouze ono oprávněno 
jej změnit, doplnit, zrušit apod.

Mgr. ing. Petr Menšík
tajemník MěÚ FM
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K 1. květnu ve městě již ne-
odmyslitelně patří i atletický 
mítink Májové závody, který 
za podpory frýdecko-místecké 
radnice pořádá oddíl atletiky 
TJ Slezan Frýdek-Místek. 
Letošní 31. ročník se mohl po-
prvé konat na novém umělém 
povrchu, takže závod poctila i 
vzácná návštěva v osobě mís-
topředsedy Českého atletické-
ho svazu Oldřicha Zvolánka. 

„Téměř 300 závodníků z 

Májové závody v atletice na novém povrchu 

29 oddílů svádělo velké spor-
tovní souboje a k vidění byly 
vynikající výkony. Neztratili 
se ani mladí domácí atleti. V 
předžactvu zvítězila Katka 
Klepáčová na 60 m a v hodu 
míčkem, Katka Gazdová na 
800 m, Adam Poloch na 60 m 
a Adam Valíček na 800 m. V 
mladším žactvu byla nejlepší 
Veronika Jerglíková v hodu 
míčkem a Jan Tomek na 60 m. 
Ve starším žactvu si připsala 

vítězství Vendula Moškořová 
v hodu oštěpem. Navíc výko-
nem 31.40 m vytvořila nový 
oddílový rekord a chyběly jí jen 
centimetry ke splnění limitu na 
mistrovství ČR. Přemožitele 
nenašel ani úřadující mistr ČR 
ve skoku dalekém Daniel Moš-
koř, který skočil solidních 560 
cm,“ informovala předsedkyně 
oddílu Klára Maštalířová.

Rovněž v soutěžích do-
spělých byla k vidění výborná 
atletika. Romaně Gromanové 
z Vítkovic dolétlo kladivo 
na výborných 53.72 m a v 
disku její oddílová kolegyně 
Pavlína Maléřová poslala své 
náčiní do vzdálenosti 41.19m. 
Mezinárodní konkurence se 
představila v běhu na 800 m, 
nejlépe si však vedla česká 
reprezentantka, účastnice 
mistrovství světa Lucie Křížo-
vá z Bruntálu, která zvítězila 
časem 2:19.22 min. 

Svými kolegyněmi se nene-
chali zahanbit ani muži vrhači. 
Výborných 17.09 m předvedl v 
současnosti nejlepší moravský 
koulař Radim Štefek z Havířo-
va. Při memoriálu Dominika 
Figara v hodu kladivem se 
dokonce tři nejlepší dostali 
za 50 metrů. Nejlépe si vedl 
Vladimír Kadlečík z Vítkovic 

výkonem 54.42 m.
„O dva vrcholy mítinku se 

však postarali atleti pořádají-
cího Slezanu Frýdek-Místek, 
i když v naprosto rozdílných 
věkových kategoriích a disci-
plínách. V hodu míčkem mlad-
ších žáků vytvořil Jan Tomek 
nový rekord stadiónu vynikají-
cím výkonem 86.62 m, kterým 
se těsně přiblížil českému 
rekordu. Absolutním vrcholem 
celé akce byl memoriál Jana 
Řeháka v běhu na 1500 m. 
Závod s účastí téměř čtyřicítky 
běžců rozběhl odvážně do-
mácí junior Miroslav Lepíček, 
se kterým držel krok pouze 
mnohanásobný medailista z 
mistrovství ČR Radek Vážan-
ský z Vítkovic. Tato dvojice 
si vytvořila několikametrový 
náskok. V závěru však přišly 
chvíle nejlepšího domácího at-
leta současnosti Petera Miku-
lenky. Stupňovaným tempem 
se při zvonění do posledního 
kola dostal do čela závodu a 
nakonec prolomil magickou 
hranici 4 minut osobním re-
kordem 3:58.37 min. Druhý 
doběhl Vážanský za 4:02.80 

min. a 3. místo patří Lepíčkovi 
v novém osobním rekordu 4:
05.79 min. Všichni tři splnili 
limit pro účast na mistrovství 
ČR ve svých kategoriích,“ 
referovala o úspěchu domácí 
atletiky Klára Maštalířová. 

Slavnostní otevření nové 
dráhy se tedy vydařilo a po-
četná kulisa diváků se měla na 
co dívat. V nejbližších dnech a 
týdnech se na nové dráze bude 
pořádat celá řada školních závo-
dů. Naše město tak má další dů-
stojný sportovní stánek sloužící 
převážně mládeži.               (pp)

Pořadatelé dvou veleú-
spěšných Arén Gladiátorů už 
nechtějí zklamávat stále po-
četnější příznivce této zábavy, 
kteří se z kapacitních důvodů 
nemohli všichni do haly na 
Stovkách dostat, a proto se 
rozhodli uspořádat třetí díl 
skutečně ve velkém stylu.

Aréna s pořadovým číslem tři 
se znovu pod záštitou poslance 
Petra Rafaje uskuteční tentokrát 
ve Víceúčelové sportovní hale ve 
Frýdku-Místku. Pořadatelé slibují 
podívanou, „jakou Frýdek-Místek 
ještě neviděl“. Protože v záplavě 
superlativů a při vypjatých emocích 
mohou docházet slova, povolali do 
služby profesionálního moderá-
tora. Celou akci doprovodí herec 
a bavič Martin Dejdar. Fanoušky 
nepochybně potěší i skutečnost, 
že cena vstupného zůstává za-
chována na stejné úrovni.

Co bude Arénu III. provázet, 
prozradil za Como-3 Gym Martin 
Vaňka: „Tentokrát si to spolu 

Souboje Gladiátorů doprovodí Dejdar

rozdají všechny velké kluby thaj-
ského boxu ze severní Moravy. 
Bojovat proti nim přijedou taky 
borci z Prahy (Hanuman gym), 
Hradce Králové (Dragon gym), ze 
Slovenska (Fire gym, Hanuman 
gym Bratislava a Ares gym) a 
možná taky bojovníci z Polska.“ 
Podle Martina Vaňky jsou ovšem 
velkým tahákem také borci z 
klubu Como-3 gym jako Erwin 
Kožar (mistr Moravy), Petr Asterix 
Šustek, Peter Šlahor (hvězda prv-
ní Arény) a Daniel Švarc (vítěz KO 
kopem na hlavu z první Arény).

„Uvidíme zápasit výborné 
thajské boxery, kickboxery z 
Kickboxu Ares gym Karviná, za 
který bude bojovat mistr republiky 
a třetí na světě Eduard Balog, a to 
poprvé podle pravidel thajského 
boxu. Thajský box svými plno-
kontaktním pravidly bez chráničů 
je pro fanoušky bojových sportů 
skutečným lákadlem,“ řekl Mar-
tin Vaňka. Jeho show začíná
21. května v 19 hodin.        (pp)

V minulých dnech pro-
běhla finálová kola Mistrov-
ství České republiky škol v 
šachu. Soutěž, organizova-
ná Asociací školských spor-
tovních klubů a Šachovým 
svazem ČR, je rozdělená 
na tři kategorie: 1.-5. třída 
ZŠ, 6.-9. třída ZŠ a střední 
školy. Z našeho města se 
mistrovství zúčastnilo cel-
kem 5 družstev ze 4 škol, 
které si musely účast ve 
finále zajistit v obtížném 
krajském kole.

V kategorii 1.-5. třída ZŠ 
reprezentovalo Frýdek-Místek 
družstvo 6. ZŠ, ve složení O. 
Boráň, T. Boráň, M. Nytra, P. 
Fiala, a tým 8. ZŠ ve složení 
T. Bujnošek, M. Mojžíšek, A. 
Preči a J. Čech. Finále se 
konalo v polovině dubna v 
Hluku a zúčastnilo se ho 24 
družstev. V náročné konku-
renci neponechala „Šestka“ 
nic náhodě a suverénním 
výkonem, kdy neztratila ani 
bod, si zajistila titul již v před-
posledním kole. „Osmička“ 
skončila se ztrátou 8,5 bodů 
na pěkném pátém místě.

O tom, že 6. ZŠ je školou 
šachu zaslíbenou, svědčí i její 

Mistrovství ČR škol v šachu
vítězství v kategorii 5.-9. třída. 
Tým ve složení M. Konštác-
ký, Š. Štukner, P. Milat a V. 
Pravec vydřel ve Stráži pod 
Ralskem těsné vítězství před 
druhým v pořadí, kterým se 
stalo Soukromé gymnázium 
Frýdek-Místek, jehož barvy 
hájili J. Kočiščák, J. Macíček, 
T. Pecha a J. Heidrich. Pro 
úplnost dodejme, že soutěže 
se zúčastnilo celkem 26 škol.

V nejstarší a nejsilnější 
kategorii středních škol, která 

se konala pro změnu v Hav-
líčkově Brodě, naše město již 
tradičně zastupovalo družstvo 
Gymnázia Petra Bezruče, ve 
složení Z. Holeksa, T. Holu-
šová, P. Slovák a V. Rojíček. 
Po nádherné a napínavé de-
vítikolové bitvě toto družstvo 
potvrdilo papírové předpo-
klady a zvítězilo s náskokem 
pěti bodů. Obhájilo tak loňské 
prvenství a navíc dovršilo 
letošní senzační hattrick pro 
frýdecko-místecké školy.

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO GYMNÁZIA PETRA BEZRUČE: Zleva: V. 
Rojíček, T. Holušová, Z. Holeksa a P. Slovák.
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Adresa: ul. Dolní 96, 738 01  
 Frýdek-Místek
Telefon: 558 629 223,
 558 439 822 
E-mail: cnn.fm@quick.cz
Web: www.cnnfm.cz

Centrum nové naděje pů-
sobí v regionu Frýdek-Místek 
od roku 1996. Začínalo v síti 
škol jako elokované pracoviště 
pedagogicko-psychologické 
poradny, samostatné středisko 
výchovné péče, a zaměřovalo 

Centrum nové naděje rozvíjí další projekty
se na práci s dětmi a mládeží 
s poruchami chování. Od roku 
2000 je Centrum nové naděje 
občanským sdružením posky-
tujícím ambulantní poradenství 
pro občany. Dnes je centrum 
vyprofilováno jako poradenské 
a vzdělávací centrum.

Posláním sdružení Centrum 
nové naděje je nabídka sociál-
ních služeb pro všechny obča-
ny, zejména rizikové skupiny 
mladých lidí. Nabízí osvětu v 
oblasti prevence sociální pato-
logie, nízkoprahový kontakt v 
terénu, krizovou intervenci pro 
širokou veřejnost, poradenství 
při výskytu poruch chování u 
dětí a mládeže, pomoc při vy-
tváření preventivních programů 
sociální patologie fyzické i práv-
nické osoby. Realizuje vzdělá-
vání pracovníků pomáhajících 
profesí a školství. 

Sdružení pracuje v oblasti 
sociální prevence, zejména 
specifické primární prevence, 
a vzniklo z iniciativy skupiny 
občanů věnující se práci v 
těchto oblastech. Jako první 
vzniklo krizové a kontaktní 

centrum. Pak se dále zamě-
řilo na preventivní činnosti a 
zahájilo činnost streetworku v 
našem okrese. Stalo se cent-
rem pro vzdělávání, supervizi i 
pro setkávání lidí pracujících v 
pomáhajících profesích.

V rámci školství ve Frýd-
ku-Místku realizuje vlastní 
programy, zajišťuje metodické 
vedení učitelů, tzv. preven-
tistů, v jednotlivých školách 
a pracuje s třídními kolektivy 
při řešení vztahových a 
dalších problémů. Poskytuje 
poradenství obětem domácího 
násilí a jejich rodinám, neza-
městnaným a jejich rodinám a 
všem občanům nabízí krizovou 
intervenci a zprostředkování 
psychosociální pomoci.

V současné době Centrum 
nové naděje realizuje Specifický 
program integrace nezaměstna-
ných klientů azylových domů, 
financovaný Evropskou unií 
prostřednictvím PHARE 2003, 
s cílem posílit osobnostní a 
vědomostní kompetence kli-
entů, jejich motivaci a aktivitu. 
„Chceme investovat do klientů, 

kteří třeba v azylových domech 
mají zajištěny základní životní 
potřeby, ale s naším programem 
mohou získat i daleko více. Kli-
entelu matek s dětmi, které jsou 
vesměs nezaměstnané a také 
oběti domácího násilí, jsme měli 
na týden v Malenovicích, kde 
primární efekt přišel už v tom, 
že se cítily jako na dovolené, 
protože samy nemají možnost 
se někam podívat. Dovolená to 

CENTRUM NOVÉ NADĚJE: Je 
schováno ve žluté budově za bý-
valou střední zdravotní školou.

Foto: Petr Pavelka

ale samozřejmě pro ně nebyla, 
čekal je týdenní program, bě-
hem něhož například zjistily, že 
mohou změnit svou kvalifikaci, 
že mohou vyjít z ulity, a byly 
motivovány ke změně. Srovna-
telný zážitek jsme připravili i pro 
pracovníky azylových domů a 
uskutečnili jsme také workshop 
pro odbornou veřejnost,“ infor-
moval manažer projektu Petr 
Oroszy.        (pp)

V MALENOVICÍCH: Matky s dětmi absolvovaly užitečný program. 
Foto: Martin Sysala 

Telefon: 777 944 377
e-mail: tjvoltizfm@seznam.cz
Vedoucí oddílu:
 Michaela Růžičková
Hospodář: Václav Petroš
Trenéři: Lenka Bujňáková
 a Eva Petrošová

Jezdecký oddíl TJ voltiž Frýdek-
-Místek, se sídlem ve Frýdku-Míst-
ku na Nových dvorech (jízdárna 
naproti městského hřbitova), vznikl 
v roce 2000. Je občanským sdru-
žením a jeho členy jsou především 
děti, trenéři jezdeckého sportu a 
voltižní a gymnastičtí trenéři.

Zaměřením oddílu je voltižní 
cvičení – gymnastické cvičení 
dětí na koni. Děti mají gym-
nastickou průpravu 1x týdně v 
tělocvičně Sokolovny ve Frýdku 
(každou středu od 18 hodin do 
19 hodin) a dvakrát týdně cvičí 
na koni (vždy v úterý od 16 ho-
din a v sobotu od 9 hodin). 

Po celý rok se zúčastňují zá-
vodů po celé České republice, 
kde startují v různých věkových 
a výkonnostních kategoriích. 
Závěrem roku je vyhodnocen 
Voltižní pohár, pod který spadají 
závody za celý rok, jsou vyhod-

TJ VOLTIŽ F-M se chystá 
na mezinárodní závody

noceni nejlepší cvičenci, nejlepší 
lonžer, trenér a také nejlepší kůň 
roku. Posledním závodem roku 
se vždy stává Mistrovství České 
republiky, které letos proběhne 
1.-2. října ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Zkušení závodníci 
se zúčastňují také mezinárod-
ních závodů, mistrovství světa 
nebo Evropy. V loňském roce se 
závodníci zúčastnili mistrovství 
světa v rakouském Stadl Paura, 
letos se chystají na mistrovství 
Evropy do Itálie. Z našeho 
oddílu se letos nominovaly na 

Mezinárodní voltižní závody dvě 
svěřenkyně, Kateřina Chovan-
číková a Kamila Chovančíková. 
První závod proběhne 14.-15. 
května v Tetčicích u Brna, další 
závod se uskuteční v Šale a 
Nitře na Slovensku. K nejlepším 
výsledkům oddílu patří 1. místo 
v kategorii jednotlivců B na Ob-
lastních přeborech nebo 2. místo 
voltižní skupiny na MČR.

Další informace mohou zájem-
ci o tento sport získat na Bambi-
riádě, kde bude mít oddíl 27. a
28. 5. po oba dny svůj stánek. 

Tento rok je zajisté pro 
literární svět významným dvou-
stým výročím narození velkého 
pohádkáře H. Ch. Andersena. 
Jeho osobnost a tvorbu si při-
pomněli jak v jeho rodné vlasti 
Dánsku, tak po celém světě. K 
oslavě jeho neopakovatelného 
světa pohádek a výrazné 
osobnosti dětské literatury se 
připojuje i Dům dětí a mládeže 
ve Frýdku-Místku.

U této příležitosti vypsal 
výtvarnou a literární soutěž Svět 
pohádek. Soutěž je určena dětem 
a mládeži od 6 do 17 let, tématem 

Svět pohádek Andersena
je zpracování pohádkových příbě-
hů či postav. Zájemci se mohou 
zúčastnit obou soutěží nebo si 
vybrat jednu z nich. Pro výtvarnou 
soutěž byla zvolena libovolná 
technika: koláž, kresba, malba aj. 
Vlastní pohádkový příběh mohou 
vytvořit ti, kterým je bližší psaná 
forma a přihlásit se do soutěže 
literární. Nejlepší práce budou 
vyhodnoceny odbornou porotou 
a ceny budou předány na Bam-
biriádě ve Frýdku-Místku dne 27. 
května. Bližší informace najdete 
v Domě dětí a mládeže, Frýdek-
-Místek, Pionýrů 752.

Energetický potenciál 

myšlenek

Dne 15. dubna se 
uskutečnila pod záštitou 
občanského sdružení Bílý 
anděl v prostorách Studia 
orientálního tance SABA 
v Místku přednáška Nadi 
Lehenové „Energetický 
potenciál myšlenek“. 
Přednáška byla velmi zají-
mavá a přínosná. Po jejím 
skončení účastníci ještě 
dlouho diskutovali na před-
nášené téma a vyslovili 
přání zúčastnit se dalších 
přednášek s podobným za-
měřením organizovaných 
„Bílým andělem“. 

Pavlína Nytrová 

1. ročník akce
PSÍ ŠIKULA

kdy? v sobotu 18. 6. 05
kde? v areálu Sokolík
 v Místku
pro? všechny pejsky
 a jejich majitele
přihlášky? v chov. potřebách
Anima Beko, (u místeckého 
nám.) nebo 732 258 853
Srdečně Vás zve občanské 

sdružení 
 Psí útulek Frýdek-Místek

 www.psiutulek-fm.net
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Soukromá střední
odborná škola
Frýdek-Místek, s.r.o.
T. G. Masaryka 456

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

www.ssosfm.cz

Nabízíme studijní obory:
Veřejnosprávní činnost

s maturitou
Sociální činnost 

s maturitou
Způsob studia:

- studium DENNÍ (4-leté)
- studium DÁLKOVÉ 

(5-leté)

Kontaktní osoby:
PaeDr. Václav Průcha

Gabriela Stepková Pozvánka na veřejné projednání
Zveme Vás na veřejné projednání projektu „Regenerace 

panelového sídliště Slezská II ve Frýdku-Místku“ za účasti 
zpracovatele projektu ing. arch. Jiřího Koběrského a pracovní-
ků městského úřadu, které se uskuteční dne 26. května 2005 v 
15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Frý-
dek-Místek, Radniční 1148. Tento projekt řeší úpravy průjezdné 
a statické dopravy, veřejné zeleně, zákoutí pro rekreaci, ploch 
pro děti (hřiště, pískoviště), ploch pro rozvoj služeb a obchodu 
atd. na sídlišti Slezská II.

3. ročník přehlídky dětských sportovních, kulturních a zájmových 
oddílů a kroužků pracujících ve Frýdku-Místku. Hry a soutěže pro 
děti, pódiová kulturní a sportovní vystoupení, divadlo a řada dalších 
doprovodných akcí. Vstup zdarma.
Místo: Areál Sokolík a park B. Smetany (u autobusového stanoviště)
Termín: pátek 27. a sobota 28. 5. 2005
Čas: 9.00 – 16.00 hod.

Frýdek-Místek       www.bambiriada.cz

Den otevřených dveří
na Frýdecké skládce

Pro veřejnost

27. 5. 

od devíti hodin.

Slavnostní otevření 
páté etapy.

Využijte této
přiležitosti.
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Blanco naplno rozjelo výrobu v chlebovické zóně
Jak velkou částku jste v 

chlebovické zóně investo-
vali?

„Tři miliony euro a v tomto 
roce budeme investovat okolo 
600 tisíc euro. Ve vystavěné 
hale, která má půdorys 115 krát 
50 metrů, máme ještě místo na 
novou technologii.“

Proč jste vlastně opustili 
dosavadní sídlo firmy ve 
Starém Městě?

„Ta lokalita nám již neu-
možňovala další rozvoj. A my 
jsme měli od mateřské firmy za 
úkol najít naší společnosti další 
perspektivu.“

Projevil se onen rozvoj již 
na počtu pracovníků, které 
zaměstnáváte?

„Začínali jsme nabírat nové 
lidi již od září loňského roku, 
protože jsme je potřebovali za-
učit, a od té doby jsme přibrali 
zhruba dvacet nových zaměst-
nanců. A další stále hledáme, 
protože kvalifikace, kterou 
potřebujeme, není dána. U 
nás pracují brusiči, svářeči, 
kovoobráběči, konstruktéři, 
elektroinženýři a málokdo z 
nich okamžitě vyhovuje našim 
potřebám. Musí být prostě 
šikovní, třeba i z jiných profe-

sí, hlavně aby byli ochotni na 
sobě pracovat.“ 

Jakou výrobou se BLANCO 
CZ vlastně zabývá?

„Zpracováváme nerez pro 
obory zdravotnictví a gastro-
nomie, proto si naši zákazníci 
potrpí na kvalitu a preciznost.“ 

Mohl byste blíže vyspecifi-
kovat konkrétní výrobky?

„Vyrábíme například zařízení 
pro operační sály. Stolek na 
nástroje musí být samozřejmě 
maximálně spolehlivý, stejné 
je to u stojanů na infuze nebo 
sterilizačních boxů, kde je do-
konalost výrobku nezbytností. 
Kromě „lékařské“ techniky se 
specializujeme také například 
na výrobu kuchyňských dřezů, 
dodáváme komponenty pro 
balící linky, ale také třeba pro 
WC do anglických věznic, které 
musí splňovat specifické bez-
pečnostní požadavky. Ročně 
zpracujeme materiál za zhruba 
25 milionů korun, převážně od 
místních dodavatelů.“

A kam vaše produkce míří?
„Vyrábíme výhradně nerezo-

vé výrobky a 90 procent výroby 
je určeno na zahraniční trh do 
Německa, Francie, Švýcarska, 
Rakouska a zemí Beneluxu.“

Jak se německá firma vů-
bec ocitla ve Frýdku-Místku?

„V roce 1993 měla firma 
Blanco zájem rozšířit se smě-
rem na východ. Mateřská firma 
se zabývá dřezy a dceřinnou fir-
mu jsme tu chtěli vybudovat ve 
spolupráci s vhodnými českými 
partnery. Nakonec vše dopadlo 
trochu jinak, ale v oblasti jsme 
zůstali. I při našem stěhování za 
další perspektivou bylo pro nás 
prioritou tu zůstat.“

Někomu totiž může připa-
dat nesmyslné, že se vybu-
duje průmyslová zóna, kterou 
nakonec zaplní firma, která 

tu již vlastně působila. Jak 
reálné bylo, že Frýdecko-Mís-
tecko o zhruba 80 pracovních 
míst přijde?

„Měli jsme jisté nabídky z Plz-
ně a také z Kopřivnice, ale víme, 
že místní lidé nejsou zvyklí se 
za prací stěhovat ani za ní příliš 
dojíždět. I sídlo v Kopřivnici by 
pro nás znamenalo určitě ztrátu 
zaměstnanců, které jsme si vy-
chovali, což by byl pro nás velký 
problém. Eventualitu jsme měli 
ještě na Čeladné, což je malinko 
blíž, ale nakonec jsme rádi, že 
jsme mohli využít kapacity této 
chlebovické zóny.“               (pp) 

JUSTIN GREGOR: Jednatel 
společnosti u zajímavého výrobku 
– prkýnka pro anglické věznice.

Foto: Petr Pavelka

HALA: Blanco má nyní k dispozici dostatek výrobního prostoru. 
Foto: Petr Pavelka

Společnost TS a.s. oslaví 
k 1. červenci deset let své 
činnosti. Historie technických 
služeb ve Frýdku-Místku 
je však mnohem delší a s 
některými etapami bychom 
vás rádi do slavnostního dne 
výročí ještě seznámili pro-
střednictvím zpravodaje.

„TS a.s. vznikla transformací 
původní příspěvkové organizace 
Technické služby Města Frýdku-
-Místku, založené k 1. 1. 1968. 
Důvodem založení příspěvkové 
organizace byla nutnost vytvářet 
vlastními kapacitami optimální 
podmínky pro zajištění služeb a 
činností nezbytných pro potřeby 
města. Jednalo se zejména 
o správu a údržbu městské 
zeleně, údržbu městských 
komunikací a čištění města, 
některé druhy dopravy a údržbu 
veřejného osvětlení,“ připomněl 
ředitel TS a.s. Jaromír Kohut.

Stávající akciová společnost 
TS vznikla 1. 7. 1995 z rozhod-
nutí Města Frýdku-Místku, které je 
jejím jediným zakladatelem. Veš-
keré aktivity akciové společnosti 
vycházejí z tradičních činností, 
vykonávaných již dlouhodobě 
pro potřeby města a z požadavku 
maximalizovat využití majetku, 
který je ve vlastnictví společnosti. 
Proto nosným programem TS 
a.s. zůstávají i nadále veškeré 

Technické služby TS a.s. slaví letos deset let – 1.
činnosti příspěvkové organizace. 
„Stěžejním předmětem podni-
kání zůstává výstavba a údržba 
veřejného osvětlení, místních 
komunikací a veřejné zeleně,“ 
řekl Jaromír Kohut.

TS a.s. v současnosti tvoří čtyři 
samostatná hospodářská středis-
ka, která se ve své podstatě snaží 
chovat jako samostatné ekono-
mické subjekty. Jsou to střediska 
Komunikace, Zeleň, Technická 
správa a Veřejné osvětlení. O 
posledním z nich jsme si povídali 
s Vladimírem Závadou, vedou-
cím provozu údržby veřejného 
osvětlení, který je živou kronikou 
frýdecko-místeckých technických 
služeb a jeho spolupracovníci o 
něm říkají, že se narodil s dráty 
v ruce. „Pamatuji dílnu elektro u 
frýdeckého zámku v dobách, kdy 
část technických služeb byla na 
Slezské naproti Křivého psa. Tady 
se ustoupilo sídlišti, a tak se nové 
technické služby vybudovaly v are-
álu po kasárnách, které ještě dříve 
sloužily jako textilka,“ vypověděl 
Vladimír Závada. Ten vzpomíná 
na časy, kdy bylo mnohem více 
poruch i na přechod z obyčejných 
žárovek na výbojkové zdroje. 
„Jako jedni z prvních jsme v roce 
1982 začali přecházet na sodíkové 
zdroje, které byly úspornější a 
staré zcela nahradily kolem roku 
1990. Frýdek-Místek může být 

vůbec v mnoha ohledech vzorem, 
máme například třicet nasvětle-
ných přechodů pro chodce nebo 
jeden dispečerský pult, ze kterého 
operativně vše řídíme 24 hodin 
denně. Jsme velice dobří také 
ve slavnostním osvětlování nebo 
vánoční výzdobě. Unikátní je také 
možnost pustit ve městě zelenou 
vlnu v případě potřeby záchranář-
ských složek,“ vyjmenoval, na co 
vše mohou být pracovníci Veřej-
ného osvětlení pyšní. Současně 
říká, že se maximálně osvědčilo, 
že o výstavbu a rekonstrukce 
zařízení se starají vlastními silami. 
„Vždycky říkáme, že to děláme pro 
sebe, a proto nemáme problémy 
s kvalitou a nemusíme pak být 
v případě poruch odkázáni na 
nějaká provizorní řešení,“ vysvětlil 
Vladimír Závada. Podle něj co 
se týče dalšího rozvoje osvětlení, 
město dělá svým občanům v 
podstatě pomyšlení. „Pokud se 
vyskytne nějaký požadavek, který 
je po technické stránce realizo-
vatelný, tak se to většinou udělá. 
Kromě rozšiřování jednotlivé prvky 
také obměňujeme, a to průběžně, 
takže nám nehrozí kolapsy jako se 
stalo v jiných městech, kde nechá-
vají lampy skutečně „nadoraz“ a 
pak se třeba diví.“

Trochu historie
Frýdek a Místek byly do roku 

1943 dvě samostatná města. Až 
v roce 1943 došlo k sjednocení 
slezského Frýdku a moravského 
Místku. Frýdek patřil mezi první 
města ve Slezsku, ve kterých 
bylo zavedeno veřejné elektrické 
osvětlení a zřízen rozvod elektři-
ny privátním odběratelům. Město 
bylo osvětleno dvěma oblouko-
vými lampami o síle 1100 svíček 
na Zámeckém náměstí, dvěma 
obloukovými lampami o síle 500 
svíček na hlavních křižovatkách. 
Ulice byly osvětlovány 99 lampa-
mi žárovými. Poprvé ve Frýdku 
zazářilo elektrické osvětlení
12. listopadu 1890.

Odlišně postupovala měst-
ská rada v Místku. Ta v roce 
1898 rozhodla o zavedení mo-
derního plynového osvětlení, 
se kterým byly delší zkušenosti 
než s elektrickým. Roku 1899 
bylo místecké náměstí spolu 
s přilehlými ulicemi poprvé 
osvětleno plynovými lampami. 
V roce 1927 však došlo k těž-
kému výbuchu a již ve stejném 
roce bylo zaměněno plynové 
osvětlení za modernější elek-
trické.

Dnes má Frýdek-Místek ko-
lem 450 kilometrů osvětlených 
tras a zhruba 7200 svítidel.   (pp)

Pro nové technické služby se muselo udělat místo.

Společnost BLANCO 
CZ oficiálně zahájila 
provoz v chlebovické 
průmyslové zóně, a pro-
to jsme požádali jejího 
jednatele Justina Grego-
ra, aby nám firmu a její 
další záměry představil. 
Na rozdíl od italského 
Viroplasticu, který rozjel 
výrobu v lískovecké 
zóně, jsme nepotřebovali 
překladatele, protože 
Justin Gregor už hovoří 
obstojně česky.
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stalo se před rokem
Do města přijeli rytíři

15. května se konalo v Divadle Čtyřlístek krajské kolo soutěže POR-
TA 2004. 16. května byly přístupny zdarma všechny muzejní expozice 
Muzea Beskyd u příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Této možnosti 
využilo téměř 700 návštěvníků. 17. května došlo na ul. Slezská k tra-
gickému střetu dítěte s osobním vozidlem. Osmiletý chlapec těžkým 
zraněním podlehl. 18. května přijela do města skupina rytířů Traken. 
Po celý týden předváděli u stadionu TJ Slezan odvážná vystoupení na 
koních i rytířská klání. Neprofesionální filmaři zvali do restaurace Národní 
dům na Podvečer s videokamerou. 19. května v konferenčních prosto-
rách hotelu Centrum uvítala starostka Eva Richtrová psychiatra MUDr. 
Radkina Honzáka, Csc., na vzdělávací přednášce, které se zúčastnilo 
na 140 zdravotníků z širokého regionu. Spolu s ním přijal pozvání gast-
roenterolog doc. MUDr. Václav Jiránek, Csc. Téma Deprese a úzkost 
bylo diskutované v souvislosti s projektem prevence rakoviny tlustého 
střeva a konečníku. 20. května v rámci 6. zámeckého koncertu vystoupilo 
Panochovo kvarteto s významnou klarinetistkou Ludmilou Peterkovou. 
Akce pro děti a mládež Bambiriáda byla připravena na 21. a 22. květ-
na. Ve stejném termínu se konalo ve Frýdku-Místku Mistrovství ČR ve 
Fitness mužů a žen. 22. května uvedl kulturní dům Válcoven plechu 
taneční párty pod názvem MORTAL Techno Combat 10. V zahradě 
Národního domu se konal metalový festival. 22. - 23. května v nové hale 
ZŠ na ul. Pionýrů bojovaly volejbalistky na Mistrovství Moravy mladších 
žákyň. Pod vedením PaedDr. Danuše Górecké a Marie Dankové se 
radovala ze zlaté medaile děvčata TJ Sokol F-M. 23. května zazněla v 
Rytířském sále frýdeckého zámku Nedělní chvilka poezie a prózy z pera 
Milana Obody. 24. května koncertoval v Nové scéně Vlast Pavel Novák. 
O den později zdejší divadelní scéna uvedla večer zamilovaných dvojic 
Shakespearových her pod názvem Májový Shakespeare. 26. května pod 
záštitou starostky města v Národním domě koncertovala dětská skupina 
Sourozenci. Vystoupení bylo věnováno frýdecko-místeckým maminkám. 
27. května se konal koncert Jiřiny Pokorné (varhany), Miroslava a Jana 
Kejmarových (trubka) v chrámu sv. Jana a Pavla. Na 28. května připravili 
členové Místecké Violy Literární večer se spisovatelem Oldřichem Šule-
řem. 29. května skončila vraždou slovní rozepře, kdy v podnapilém stavu 
napadl padesátiletý muž svého třiašedesátiletého spolubydlícího v bytě 
na ulici Beskydské. Opakovaně ho bodl kuchyňským nožem do krku a 
hrudníku. Muž bezprostředně po útoku zemřel. Park Svobody u sokolov-
ny ožil dětmi a rodiči, neboť jim bylo určeno odpoledne plné her organizo-
vané občanským sdružením Levicový klub žen Růže 92 Frýdek-Místek. 
Na Olešné se konala akce Smažba Rádia KISS Morava. 31. května se 
zúčastnili žáci základních škol branného závodu O putovní pohár ředitele 
Okresního ředitelství Policie ČR ve Frýdku-Místku. Vítězové tentokrát 
reprezentovali úspěšně ZŠ na ul. Československé armády. 

Anna Nováková, kronikářka města

LOŇSKÁ BAMBIRIÁDA: Přehlídka aktivit pro děti byla velmi pestrá. 
Foto: Petr Pavelka

Noc ze dne 2. na 3. května 
byla plná neklidu a nejistoty. Za 
deštivého a studeného počasí již 
od časného jitra 3. května vznikaly 
prudké přestřelky na Nových Dvo-
rech. Naše hlídky zpozorovaly, že 
z města odcházely německé ženy 
různými pěšinkami do frýdeckého 
lesa, aby podaly hlídkám hitlerov-
ských útvarů SS zprávy o situaci 
ve městě, kde nebylo takřka 
žádného sovětského vojska.

U nemocnice se objevily ráno 
čtyři tanky Rudé armády. Byly 
doprovázeny malou skupinou 
pěšáků s jedním dělem. V celém 
okolí se rozpoutala prudká palba. 
To se postavily na odpor hlídky 
Rudé armády jednotkám SS, 
které se sem přiblížily z prostoru 
Sedlišť a pochodovaly na Příbor. 
Blížily se k městu a rozčleňovaly 
se do bojových formací. V celém 
prostoru se rozpoutala palba. 
Naši hoši se společně s rudoar-
mějci postavili na odpor několika-
násobné přesile, přestože většina 
z nich měla střelnou zbraň poprvé 
v ruce. Ale morální účinek palby 
se dostavil. Esesáci nevěděli, 
že proti nim vlastně stojí pouze 
hlouček vojáků Rudé armády a 
houf nezkušených civilistů. Hit-
lerovské dělostřelectvo zahájilo 
palbu a zasypalo svými šrapnely 
(dělostřeleckými granáty) prostor 
okolo evangelického kostela. 

Frýdek-Místek v roce osvobození (9.)

Ve Frýdku nastala panika a 
zděšení. Ulice byly liduprázdné, 
obyvatelstvo se ukrylo převážně 
do sklepů. Naši dobrovolníci stáli 
po boku rudoarmějců, kteří využí-
vali mistrně každého krytu, kladli 
společně nepříteli tak houževnatý 
odpor, že tento raději ustoupil a dal 
se na pochod lesy k Dobré okolo 
Starého Města a dále na Bašku. 

Situace, jak je zde stručně 
vylíčena, trvala ve Frýdku dlouhé 
hodiny. Na 3. květen 1945 svěd-
kové a účastníci bojů o Frýdek 
nezapomenou. Během celého 
dne projížděly automobily zdra-
votního odboru českého hasič-
ského sboru prostorem bojů, aby 
jeho členové poskytovali pomoc 
zraněným. Tuto svou odvahu také 
někteří z nich zaplatili životem. 

Příští noc byla ještě tíživější než 
předcházející, neboť posila sovět-
ského vojska nepřicházela. Na 
okraji města stále neutuchal pohyb 
nacistických jednotek utíkajících na 

západ. I v noci nastávaly přestřel-
ky, které zneklidňovaly město. 
Místek byl zatím v moci nacistů. 
Bojovou činnost na levém břehu 
Ostravice vyvíjel dělník Miroslav 
Špiruta. Ten za pomoci dalších 
devíti odvážlivců, z nichž dva byli 
jeho vlastní chlapci, obsadil a hájil 
od 2. do 4. května úsek od Riviery 
po Elzerovu cihelnu v Bahně.

Jak píše Rudolf Veselý - 
4. května se objevily sovětské 
posily a ty věštily brzký nápor na 
Místek. Nacisté očekávali boj od 
Riviery nebo od mostu k nádraží. 
Domnívali se, že rudoarmějci se 
nedostanou přes poškozený most 
koloredovský ani přes provizorní 
most sviadnovský. Proto byli velmi 
překvapeni, když sovětští vojáci 
provedli útok právě z této strany. 
Místek byl rázem osvobozen, 
protože hitlerovci pádili nejkratšími 
směry k Příboru. Sovětské vojsko 
se nezdržovalo a pospíchalo za 
prchajícím nepřítelem. 

Podle Emila Konvičky do pro-
storu jižně od Smetanových sadů 
směrem k Bahnu pronikali sovět-
ští vojáci společně s dobrovolníky 
z našeho města a zatlačovali zad-
ní voj ustupujících nepřátelských 
jednotek. Právě skupina zadního 
voje dobře ovládala ze svého 
stanoviště u Rundtovy továrny 
prostor před městem. Tito fron-
toví němečtí vojáci nechali naše 
chlapce přiblížit se až před jejich 
stanoviště. Nezkušení chlapci 

Jakeš a Švrčina padli do jejich 
léčky. Byli nacisty zajati, strašlivě 
zohaveni a umučeni.

Na Bezručově ulici v domě 
č. p. 73 měli nacisté kulometné 
hnízdo s dobrým výhledem na 
prostor k Ostravici. Na blížící se 
sovětské vojáky zahájili palbu, 
ale brzy vyklidili své stanoviště. 
Tak byli čeští obyvatelé domu 

zachráněni od dělostřeleckého 
bombardování, k němuž se už 
rudoarmějci chystali. Z nedaleké 
stodoly prudce útočili na nacisty 
partyzáni. Nacisté se rozhodli 
zlikvidovat útočníky pancéřovou 
pěstí. Stodola vzplála a v ní uho-
řel těžce raněný důstojník Rudé 
armády, neschopen sám z hořící 
stodoly vyjít.     Anna Nováková

V souvislosti s šedesátiletým 
výročím konce 2. světové války 
bychom vás rádi ještě seznámili 
se střípky vzpomínek paní Anny 
Šauerové, které se nám dostaly 
do rukou. Anna Šauerová, roze-
ná Chlupová, je ročník 1930 a s 
rodiči, dvěma sestrami a bratrem 
byla roku 1939 nucena urychleně 
opustit Slezsko. Osud je zavál 
do sběrného tábora ve Frýdku. 
„Prožili jsme veliké peripetie a do-
dnes si všechno pamatuji. Konec 
války, kdy se fronta třikrát vracela, 
veřejnou popravu partyzánů „Pod 
Lipinou“, hromadné hroby proti 
„Římským lázním“ a mnoho jiných 
– dnes již neuvěřitelných zážitků,“ 
říká a my z jejího vyprávění vybí-
ráme několik pasáží.

...Ve Frýdku nás vyložili u křižo-

Seniorka o válce dětskýma očima (1.)
vatky (u Římských lázní) na trávník 
a čekali, až se všichni sejdem.

Museli jsme vypadat zubo-
ženě, protože nám lidé nosili 
rohlíky a kakao (to jsem pila 
prvně v životě). Naše ubytování 
bylo v sokolovně v tělocvičně. 
Bylo tam už plno uprchlíků, kteří 
tam již dříve byli a měli s sebou 
i část nábytku. My jsme měli jen 
peřinu a žíněnku na cvičení, na 
které jsme všichni spali. Tam 
jsme pobyli asi týden a potom 
maminka sehnala jednu míst-
nost v „Pralese“ s tím, že tam 
bude pracovat. Byl to tehdy 
vyhlášený veřejný dům, ale byli 
jsme rádi, že máme střechu 
nad hlavou. Byla to místnost v 
mezaninu 6 m2, kde vešla jedna 
postel, za kterou bylo neskuteč-

né množství švábů a štěnic.
Tehdy nebyly žádné přípravky, 

jak tyto „spolubydlící“ zlikvidovat. 
Po vyčištění a vymetení druhý 
den jich bylo snad víc. Pan Hos-
tinský se jmenoval pan Kejha. 
Protože v tom „hanbinci“ byl velký 
kravál, hrála tam hudba a vojáci 
dělali kravál, nedalo se tam spát. 
Chodili jsme spát na půdu – bylo 
tam prachu a harampádí, ale bylo 
tam ticho a nic nás nežralo… 

(Zveřejněné příspěvky z 
historie jsou vždy osobním 
pohledem pisatele. Omlouváme 
se, pokud byste stejné historické 
události vnímali jinak. Byli jsme-
například upozorněni, že nelze 
mluvit o frýdecko-místeckém 
odboji v době, kdy byl Frýdek i 
Místek samostanou obcí.)
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k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 33,75 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

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

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

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

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

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

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

(V.NP – kanc. č. 503)
4) Objekt čp. 811 – budova „A“,
ul. Malý Koloredov 

- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 25,62 m2 (II.NP)
7) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

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

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

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

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových složek ko-
munálního odpadu je zajištěn 
pomocí mobilní sběrny, která 
parkuje vždy v úterý, středu a 
čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin 
na vybraných parkovištích. 
Pracovníci Frýdecké skládky 
a.s., odeberou od občanů měs-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
ta Frýdek-Místek bezplatně 
přinesené nebezpečné, ale i 
velkoobjemové odpady. 

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

obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

mražáky, sporáky, pračky,

- použité obaly od postřiků a 
jiné chemikálie,

- zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie a monočlánky, 

- zářivky a výbojky, prošlé a 
nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V nejbližší době je možno tyto 
odpady odevzdat na těchto 
místech:

parkoviště u Kina P. Bezruče: 
17.5. - 19.5.
parkoviště u krytého bazénu: 
24.5. - 26.5.
parkoviště u Mariánského 

kostela:  31.5. - 2.6.

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

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

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

Tel.: 558 609 489

Frýdecká skládka, a.s. za-
jišťuje činnosti v komplexním 
nakládání s odpady, mezi které 
patří i provoz kompostárny. 

Středisko Kompostárna zpra-
covává tzv. zelené odpady, tj. trá-
vu, listí, větve a jiné vhodné kom-
postovatelné odpady. Celkem za 
rok 2004 kompostárna přijala a 
zpracovala 3640 tun komposto-
vatelných odpadů, především z 
parků a jiných zelených ploch 
města Frýdek-Místek. Tuto služ-
bu využívají také občané města 
Frýdek-Místek a přilehlých obcí. 
Občanům města Frýdek-Místek 
je zelený kompostovatelný odpad 
odebírán bezplatně, protože tuto 
službu mají promítnutou v poplat-
cích za odpady.

Do budoucna plánuje Frý-
decká skládka, a.s. zajistit sběr 
zelených kompostovatelných 
odpadů přímo u občanů z jejich 
kompostérů. Zatím mohou ob-
čané zelené kompostovatelné 
odpady přivézt do kompostárny 
v Bruzovicích nebo využít sběr-
ného místa při sběru nebezpeč-
ných odpadů dle rozpisu.

V roce 2005 připravila 
Frýdecká skládka, a.s. pro 

Odpady na kompost

občany Města Frýdku-Místku a 
pro občany, kde odváží odpad 
Frýdecká skládka, bezplatný 
odběr vyrobených kompostů 
a zeminového substrátu pro 
vlastní potřebu. Platí se pouze 
manipulační poplatek. Oba 
výrobky – kompost i zeminový 
substrát – jsou certifikovany a 
jsou vhodné zejména:

Kompost-hnojivo: používá se 
při hnojení půd v dávkách 30 až 
50 tun na hektar (3-5 kg na 1 m2). 
Přitom se jedná zcela o přírodní 
produkt. Kompostem je možné 
nahradit syntetická hnojiva.

Zeminový substrát: používá 
se při zřizování a výsadbě zele-
ně, trávníků, ovocnářských pěs-
tebních ploch, pěstebních ploch 
velkoškolek i zahrádek ve vrstvě 
do 0,3 m. Je vhodný k úpravám 
terénů a ploch poškozených sta-
vební nebo jinou činností.

Bližší informace získáte na 
telefonních číslech 558 652 
111 nebo přímo v kompostárně 
736 770 814. Odběr kompostu i 
zeminového substrátu je možný 
celoročně v době od 6,30 do 
14,30 hodin v pondělí až pátek v 
Kompostárně Bruzovice.

Osévání kompostu

Nakládání s odpady v našem městě provádí
Frýdecká skládka, a.s.

Důležitá telefonní čísla:
Dispečink, odvoz popelnic a kontejnerů tel.: 558 623 546
Uzavírání smluv na kontejnery a popelnice (firmy) tel.: 558 627 046
Separovaný sběr – třídící linka tel.: 558 652 111
Separovaný sběr – uzavírání smluv tel.: 558 627 046 (kl. 212)
Sběrný dvůr nebezpečných odpadů na Panských Nových Dvorech
 tel.: 558 627 047
Objednávky odvozu velkoobjemových kontejnerů (stavební sutě apod.)
 tel.: 558 623 546
Kompostárna v Bruzovicích tel.: 736 770 814
Skládka odpadů na Panských Nových Dvorech tel.: 558 633 234

DOTACE Z CHARITATIVNÍHO FONDU MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Místek oznamuje všem žadatelům 
o dotace a příspěvky z charitativního fondu města Frýdek-Místek termín uzávěrky žádostí: čtvrtek 
30. 6. 2005, včetně. 
Charitativní fond je určen k tomu, aby pomáhal vyřešit nebo alespoň zmírnit těžkou životní situaci zdra-
votně postižených a sociálně potřebných občanů, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech.
Finanční prostředky charitativního fondu je možno poskytovat:
• V těch případech, kdy vzniklou potřebu nelze finančně zabezpečit jiným způsobem – např. pomocí 
darů, dávkami z odboru sociální péče nebo dotacemi.
• Na podporu činnosti a poslání neziskové organizace, pro které byla zřízena.
Prostředky z dotací není možno použít na:
a) zájezdy
b) kulturní akce
c) mzdy
O poskytnutí dotace si mohou požádat:
• zdravotně postižení a sociálně potřební občané města Frýdek-Místek, a to ke zmírnění náročných 
životních situací, nebo žijící v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách 
• neziskové organizace (např. nadace, občanská sdružení, církevní a charitativní organizace) 
Bližší informace Vám budou poskytnuty na odboru sociálních služeb a zdravotnictví Městského 
úřadu Frýdek-Místek, Radniční 1149, 2. poschodí., dv. č. 210., p. Ludmila Mertová, merto-
va.ludmila@frydekmistek.cz, tel.: 558 609 314
Příslušný formulář pro podání žádosti o poskytnutí dotace z charitativního fondu je možno vyzvednout 
rovněž na této adrese nebo na internetových stránkách města Frýdek-Místek www.frydekmistek.cz
Upozornění:
Žádosti bude možno podávat i v průběhu celého roku 2005 podle stávající výše zůstatku finančních 
prostředků ve fondu. O následujícím termínu uzávěrky podání žádosti bude veřejnost včas informována.
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S podporou farnosti Frý-
dek, ale také Města Frýdek-
-Místek a dalších institucí 
se ve dnech 27.-29. května 
uskuteční v historickém 
centru Frýdku jarní díl již tra-
diční hudebně-divadelní akce 
pod názvem sv. Jan session 
– festiválek lidí volajících a 
naslouchajících.

„Akce s názvem odvozeným 
od patrona zdejšího farního 
kostela, v jehož blízkosti se koná, 
má svou kontinuitu od roku 1995. 
Tehdy nově vzniklá skupina 
Hrozen založila tradici, která se 
rozvíjí a dvakrát ročně pravidelně 
naplňuje prostory farní zahrady 
poblíž Zámeckého náměstí ve 
Frýdku lidmi hledajícími hudbu a 
divadlo, které většinou neuvidí v 
televizi a neuslyší v rádiu,“ přiblí-
žil Miroslav Přikryl.

Akce je otevřená mnoha 
směrům, důraz je při výběru 
kladen na zajímavý, nekomerční 
a objevný přístup autorů a inter-
pretů a na obsah sdělení. Účast-
níci se mohli na festiválku setkat 
třeba s kapelami Traband, Tara 
Fuki, Jablkoň, Maraca, Oboroh, 
Sestry Steinovy, s osobnostmi 
jako Vladimír Merta nebo Pavel 
Fajt, z divadel třeba s Teátrem 

Festiválek sv. Jan session opět nový

Víti Marčíka, ze Slovenska 
například Suí Vesan, Credo, 
Mimicry a mnoha dalšími. 

V rámci 21. pokračování 
festiválku bude v pátek 27. 5. od 
19 hodin na farní zahradě u kos-
tela sv. Jana Křtitele ve Frýdku 
domovská skupina Hrozen křtít 
své nové CD s názvem „O vině“. 
Přizvanými hosty bude frontman 
skupiny Oboroh Slávek Kle-
candr a ostravská jazzrocková 
kapela Ponory. V sobotu 28.5. 
od 16 hodin se pak na farní 
zahradě a v přilehlých prosto-
rách odehraje hlavní festivalový 
program. „Kromě hudebních 
skupin, z nichž lze jmenovat 
například pozoruhodnou punk-

-folkovou pražskou formaci Ve-
selá Zubatá nebo profesionální 
anglicko-slovenskou kapelu 
Heaven´s Shore hrající i tradiční 
irské jigy, se lze těšit i na divadlo 
v podání improvizátorů skrytých 
pod názvem Křeč, které se bude 
odehrávat pódiu za kostelem 
sv. Jana Křtitele,“ láká Miroslav 
Přikryl. V neděli 29. 5. v 16 
hodin program uzavře divadelní 
představení odehrané pro ně-
koho možná překvapivě přímo 
uvnitř kostela sv. Jana Křtitele 
ve Frýdku. Divadelní společ-
nost Petrklíč z Prahy záměrně 
navazuje na počátky divadla, 
kdy kostely byly místem, kde se 
běžně divadlo hrálo.      (pp)

Katolický lidový dům v 
Místku připravil na 25. května 
jedinečný koncert houslistky 
Gabriely Demeterové a cem-
balistky Giedré Lukšaité-Mráz-
kové, které se zhostí 6 sonát 
Johanna Sebastiana Bacha.

Koncert se koná ve spoluprá-
ci s V. Mezinárodním varhanním 
festivalem barokní hudby. 
Bachovy sonáty jsou v pravém 
smyslu slova vážná hudba, nic-
méně v pomalých větách často 
velmi afektovaná. 

Gabriela Demeterová studo-
vala hru na housle v Praze na 
konzervatoři a na Akademii mú-
zických umění. Od roku 1980 se 
účastnila mnoha soutěží doma 
i v zahraničí, kde získala řadu 
ocenění, mimo jiné na Kociánově 
houslové soutěži v České repub-
lice nebo na Mezinárodní sou-
těži Yehudi Menuhina v Anglii. 

Špičková houslistka v Místku
V roce 1992 získala druhou cenu 
v houslové soutěži Pražského 
jara. O rok později vyhrála v 
Mezinárodní houslové soutěži 
Yehudi Menuhina ve Folkestonu 
v Anglii všechny hlavní ceny 
včetně titulu absolutního vítěze a 
zvláštní ceny za nejlepší interpre-
taci díla právě J. S. Bacha. Bě-
hem svých studií se pravidelně 
účastnila mistrovských interpre-
tačních kurzů po celém světě. 

Giedré Lukšaité-Mrázková je 
vysokoškolskou profesorkou a v 
současné době vede cembalové 
oddělení s důrazem na historic-
kou interpretaci barokní hudby. 
Je mnohostrannou sólistkou 
(varhany, cembalo, kladívkový 
klavír), která se představila di-
vákům v Evropě i Japonsku. Je-
dinečnou příležitost poslechnout 
si tuto výraznou dvojici máme 
nyní i ve Frýdku-Místku.      (pp)

Ve dnech 25. května až do 
4. června bude ve Frýdku-
-Místku u hřiště TJ Slezan 
hostovat Český národní cir-
kus originál Berousek, který 
ztělesňuje více než 85 let nej-
ryzejší cirkusácké tradice.

Před 85 lety založil Ignác Be-
rousek tradici známého cirkusu 
Berousek. Z pouličního kejklířství 
vzniklo v roce 1918 první cirkuso-
vé šapitó, pojmenované po jeho 
zakladateli. Cirkus se otevřel 
novým vynikajícím umělcům z 
celého světa chovajícím lásku a 
úctu ke zvířatům a cirkusovému 
řemeslu. Tato filozofie přetrvala 
až dodnes. V sedmdesátých 
letech minulého století se natá-
čel všem jistě známý film Šest 
medvědů s Cibulkou, ve kterém 
účinkoval Ferdinand Berousek 

Ve městě se zabydlí cirkus
se svými syny a medvědy. Je-
den z nich, medvědice Rocky, 
dodnes pravidelně předvádí své 
umění na motocyklu.

Pořadatelé slibují představení 
rodinného typu. „Chceme české 
obecenstvo přesvědčit o tom, 
že i ryze český cirkus přinese 
radost a potěšení. Snažili jsme 
se, aby náš program byl co 
nejpestřejší. Pochopitelně jako 
u každého cirkusu je základem a 
klasikou vystoupení s koňmi. Na 
ně navazuje výběr dalších drezúr 
různých zvířat, tolik oblíbených 
zvláště u malého obecenstva. 
Rádi bychom upozornili na Duňu, 
nejstarší cirkusovou slonici v Ev-
ropě, které je necelých padesát 
let. V progamu samozřejmě 
nechybí artisté a klauni,“ sdělil 
Jiří Berousek.       (pp)

Hudební obor
pondělí 13. a úterý 14. června 
souběžně v budově Místek i 
Frýdek od 14 do 16 hod.
Vyučujeme na tyto nástroje:

klavír, varhany, kytara, akor-
deon, housle, viola, violon-
cello, kontrabas, zobcová a 
příčná flétna, klarinet, trubka, 
lesní roh, pozoun, cimbál, 
bicí nástroje, sólový zpěv, el. 
klávesové nástroje.
Přijímáme děti do přípravné 
hudební výchovy.
(pro děti, které budou od září 
2005 navštěvovat 1. třídu ZŠ)
Ve škole pracuje dětský 
pěvecký sbor pod odborným 
vedením.
Výběr zájemců bude v pondělí 

13. června v 15:30 v budově v 
Místku, učebna č. 44 - přízemí.
Literárně-dramatický obor 

– herecká příprava
pondělí 13. a úterý 14. června 
pouze budova Frýdek od 14 
do 16 hodin – učebna č. 12

Taneční obor
pondělí 13. a úterý 14. června 
budova Místek od 14 do 16 ho-
din – učebna č. 31 – taneční sál

Výtvarný obor
středa 15. června – budova 
výtvarného oboru na ul. Politic-
kých obětí pouze ve 14 hodin.
Nabízíme rovněž přípravu na 
střední a vysoké školy s umě-
leckým zaměřením.
Bližší informace na 558 431 375
http://www.zus.cz/zus_fm

ZUŠ ve Frýdku-Místku přijímá žáky ke studiu ve školním roce 05-06
Nechte své dítě vzdělávat v některém ze 4 uměleckých oborů. 
Ve všech oborech přijímáme především děti ve věku 6-8 let.

Přijímací zkoušky na Základní uměleckou školu
Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek

1. května se vrátila výprava 
studentů a učitelů Základní 
umělecké školy ve Frýdku-
-Místku z koncertního zájezdu 
do Finska, Litvy, Lotyšska a 
Estonska. Na počátku byla 
spolupráce školy s hudební 
školou ve východofinském 
městě Mikkeli a společný 
koncert smyčcových orches-
trů z obou škol před rokem v 
Národním domě v Místku.

Tehdy jsme začali připravovat 
tuto dalekou cestu, a protože se 
našim přátelům líbil náš folklór, 
na cestu se připravovala kromě 
smyčcového orchestru rovněž 
cimbálová muzika Graj.

Hlavním cílem desetidenní 
cesty byl pobyt u našich přátel 
v Mikkeli a koncert našich sou-
borů v koncertním sále místní 
školy. Při pobytech v rodinách 
a při zájezdech po okolí jsme 
měli možnost poznat mentalitu 
Finů, jejich bydlení a životní styl, 
ale také pravou finskou saunu 
s koupelí v zamrzlém jezeře. 
Mikkeli, třicetitisícové město na 
břehu největšího finského jeze-
ra Saimaa, na nás zapůsobilo 
velmi příjemně. Můžeme zde 
najit jak historické, především 
církevní stavby, tak i moderní 
budovy, mezi nimiž vyniká 
především nádherná koncertní 
a konferenční hala.

ZUŠ byla v zemi tisíců jezer
Ve spolupráci s ambasádami 

všech zemí, kterými jsme pro-
jížděli, jsme připravili další čtyři 
koncerty ve Vilniusu, Tallinu, Rize 
a Helsinkách. Mile nás překvapil 
zájem českých diplomatů, pracov-
níci ambasády nám zajistili nocleh 
či stravu, provedli nás městem a 
vždy náš koncert navštívil velvy-
slanec České republiky v zemi, ve 

Základní umělecká škola ve Frýdku-Místku
Srdečně zve na výstavu prací žáků výtvarného oboru

GALERIE 05
Motto: Existuje cosi nevyslovitelného.

Avšak to, co je nevyslovitelné slovy, dá se vyjádřit obrazem.
Zahájení výstavy ve čtvrtek 2. června 

v 16,30 hodin v budově školy na ul. Politických obětí.
Otevřeno: 3. června 14-18 hodin
6.-10. června 9-12 a 14-18 hodin

které jsme hráli.
Všichni přítomní ocenili vý-

borné výkony našich souborů a 
přínos k mezinárodní spolupráci 
zemí Evropské unie.

Poděkování za vynikající repre-
zentaci naší země patří všem stu-
dentům a vedoucím souborů Věře 
Császárové a Borisi Hajduškovi.
Ladislav Muroň, ředitel školy

Dětský svět v galerii Krásno
Od poloviny května do 

konce června patří místecká 
galerie Krásno Dětskému 
světu Bohumily Václavíkové. 
Můžete se těšit na portrétní a 
figurální studie, dětské tváře 
a postavy, děti s hračkami i 
u knížky, zaujaté hrou či na-
pjatě sledující, nám neznámý 
děj, v pilné práci i v bezsta-
rostném lenošení. 

Plyšový medvídek nebo 
dřevěná kačenka ještě potrh-
ne pocit důvěrné známosti, 
přesvědčení, že se jedná o 

naši vlastní vzpomínku. Děti v 
krajině, na pozadí siluety domu, 
či kostelní věže – to vyvolává 
pocit bezpečí, že domov i ti 
dospělí, kteří tam patří, jsou 
nablízku, že všechno je takové, 
jaké být má. Proto jsou ty děti 
v dobrém rozmaru, něco kutí, 
domlouvají se, jsou ponořeny 
do čteného příběhu, zabrány 
do hry, nebo jenom tak pozorují 
svět, či prostě leží a sní. Setkává 
se tu svět rodičovských starostí s 
radostnou dychtivostí i důležitou 
vážností dětí.       (pp)
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KULTURNÍ DŮM
VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

18. 5. v 19.00 hodin - Nová scéna Vlast
TŘI STRÁŽNÍCI
Komponovaný pořad ke 100. výročí 

narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce 
o jejich působení v Osvobozeném divadle. 
Protagonista pořadu Richard Pogoda se 
snaží přiblížit jejich dílo nekonvenčním a 
zábavným způsobem a interpretuje písně 
živě s doprovodem klavíru.

FILMOVÝ KLUB 
16. 5. v 19.00 hod.
RAY /2004 - USA,VB/
Režie: Taylor Hackford
V hl. roli oskarový Jamiee Foxx, který ve 

filmu ztvárňuje legendárního černošského 
muzikanta Ray Charlese.

Příběh se odvíjí chronologicky od roku 
1948 do roku 1965.

Mládeži do12 let nevhodný, 153 min
17. 5. v 19.00 hod.
MÉ DVACÁTÉ STOLETÍ
/1989 - Maďarsko/
Režie: Ildikó Enyedi
Líbezná fantaskní hříčka – nespoutané 

filmové zamýšlení nad možnostmi lidstva na 
prahu dvacátého století.

18. 5. - „Kuličkiáda“ - hra v kuličky na 
různé způsoby

27. a 28. 5. - aktivní účast na Bambiriádě 
(prezentace + hry, soutěže a aktivity pro 
návštěvníky akce) 

21. 5. - Odborný seminář.
Pořádá OV KSČM.

21. 5. v 9.00 hodin - Nová scéna Vlast 
21. a 22. 5. v 9.00 hodin - Národní dům
CESTOVATELSKO-KULTURNÍ FESTI-

VAL MEZIPŘISTÁNÍ
Koncert skupiny KOŇABOJ ve 21.00 

hodin - Národní dům
Více než 30 cestopisných besed, promí-

tání, filmy.
Informace o programu a prodeji vstupe-

nek: www.mezipristani.cz
26. 5. v 19.00 hodin - Národní dům
6. koncert KPH
IVO KAHÁNEK
Klavírní recitál vítěze Pražského jara
Upozornění:
!!!Koncert Jakuba Smolíka byl z technic-

kých důvodů zrušen!!!
Taneční pro mládež
Začátečníci - podzim 2005
Taneční kurzy budou probíhat v sále 

Národního domu
od září do prosince v termínech:
středa 17.00 a 19.30 hodin vede taneční 

mistr B. Gebauer s partnerkou
neděle 16.00 a 18.30 hodin vede taneční 

mistr J. Macura s partnerkou
Kurzovné za 12 lekcí + 2 prodloužené 

činí 1 000 Kč.
Prodej průkazů
pondělí, čtvrtek od 12.30 do 15.30 h.
a úterý od 13.00 do 17.00 h. v Národním 

domě 1. poschodí.

17. až 18. 5. v 17.45 hod.
BOŽSKÁ JULIE /Kanada, VB/
Půvabná Annette Beningová v zábavné 

sondě do života britské divadelní hvězdy 
třicátých let, při které se nebudete nudit.

Mládeži do 12 let nevhodný, 104 min
17. až 18. 5. ve 20.00 hod.
SAMETOVÍ VRAZI /ČR/
Repríza českého kriminálního filmu 

inspirovaného tzv. Orlickými vraždami po-
listopadové doby.

Mládeži do 15 let nevhodný, 130 min
20. až 25. 5. v 17.45 hod.
23. 5. ve 20.00 hod.
ROMÁN PRO ŽENY /ČR /
Adaptace oblíbeného titulu Michala 

Viewegha - jemný groteskní příběh vypráví o 
dvou ženách, které hledají toho pravého.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min

20. až 22. 5. ve 20.00 hod.
ARSÉNE LUPIN - ZLODĚJ GENTLE-

MAN /Francie, Itálie/
Šarmantní galantní lupič s proradnou hra-

běnkou se vydává na výpravu za pokladem 
francouzských králů.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min
24. až 25. 5. ve 20.00 hod.
SAW: HRA O PŘEŽITÍ /USA/
Poutavý thriller o dvou mužích překypuje 

svou atmosférou.
Mládeži do 15 let nevhodný, 115 min
27. až 29. 5. v 17.45 hod.
MILLION DOLLAR BABY /USA/
Čtyřoskarový film Clinta Eastwooda 

vypráví napínavý i dojemný příběh trenéra 
boxu a jeho svěřenkyně.

Mládeži do 12 let nevhodný, 132 min
28. až 29. 5. v 16.00 hod.
SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ /USA/
Další roztomilý příběh Medvídka Pú a 

jeho kamarádů.
Mládeži přístupný, 70 min
27. až 29. 5. ve 20.00 hod.
SLUNEČNÍ STÁT ANEB HRDINOVÉ 

DĚLNICKÉ TŘÍDY  /ČR/
Příběh o čtveřici kamarádů propuštěných 

z ostravské fabriky a o jejich snaze o pod-
nikání. Přesvědčivá neutěšená atmosféra 
a dobré výkony představitelů v hlavních i 
vedlejších rolích nabízejí kvalitu filmu.

Mládeži do 15 let nevhodný, 105 min
31. 5. až 1. 6. v 17.00 hod.
V DOBRÉ SPOLEČNOSTI /USA/
Jak se dělá kariéra? To vám nabízí nová 

americká komedie v pohledu do inzertního 
oddělení sportovního časopisu.

Mládeži přístupný, 115 min
31. 5. až 1. 6. v 19.30 hod.
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE /SRN/
Věrohodný pohled do posledních deseti 

dnů Adolfa Hitlera.
Mládeži do 12 let nevhodný, 156 min

 Mládeži do 15 let nevhodný, 104 min
23. 5. v 19.00 hod.
VELKÁ VODA /2004 - Makedonie, 

Německo/
Režie: Ivo Trajkov
Padesátá léta a nemilosrdné prostředí 

převýchovného tábora pro mládež – velkory-
se pojatý film obsahující jižanské drsňáctví.

Mládeži přístupný, 110 min
24. 5. v 19.00 hod.
VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ
Pásmo filmů: Vzpoura hraček /1946, 

režie Hermína Tyrlová, 14 min/, Pasažérka 
/1961-Polsko, 62 min, režie Andrzej Munk/, 
Zlopověstné dítě /2003 –  režie Lucie Králová, 
M. Novák, 38 min./ Historiografický průřez fil-
movou tvorbou, které spojuje téma holocaust.

Mládeži do 12 let nevhodný, 115 min
30. 5. v 19.00 hod.
2046 /2004 – Hongkong/
Režie: Wong Kar-Wai
Šedesátá léta v Hongkongu – teskná kro-

nika hned několika zmařených lásek je esencí 
melancholie a stesku, kterou tvůrce podporuje 
nečekanou krásou a stylovostí prostředí.

Mládeži do 15 let nevhodný, 100 min
31. 5. v 19.00 hod.
MEFISTO /1981 –  Maďarsko/
Režie: István Szabó
Pozoruhodná adaptace románu Klause 

Manna. Příběh talentovaného herce Hen-
ryka Hagena. V hl. rolích Klaus Maria Bran-
dauer, Krystyna Janda, Rolf Hoppe a další.

Mládeži do 12 let nevhodný, 138 min
DĚTSKÁ FILMOVÁ  PŘEDSTAVENÍ 
27. 5. v 10. 00 hod.
V ČERTÍCH SLUŽBÁCH /ČR/
Kreslené pohádky Krtek a tranzistor, 

Cvrček a housličky, Nepovedený panáček 
Vás jistě pobaví

Mládeži přístupný, 65 min
VÝSTAVY 
19. 5. - 30. 6. - Nová scéna Vlast
BESKYDY - TAJEMNÁ KRAJINA
Výstava fotografií Miroslava Lyska
Vernisáž výstavy 19. 5. v 17.00 hodin - foyer
Výstavu uvede Jan S. Kukuczka ml. 

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

grafik, animovaných filmů a karikatur, v 
nichž se spojuje filosofie s člověčinou.

Potrvá do 22. května 2005.
ČUNDROVÁNÍ SE DŘEVEM
Výstava přibližuje historii plavení dřeva v 

oblasti Moravskoslezských Beskyd, zaniklé 
a dochované vodní nádrže v povodí Ostra-
vice, Morávky, Čeladenky a Olše – klausy, 
zaniklé hamry a další technické památky.

Výstava bude zahájena v neděli
15. května v 16.00 hodin ve výstavním sále 
– muzejní učebně na Zámecké ulici ve Frýd-
ku a potrvá do 26. června.

Výstava je pro veřejnost otevřena ome-
zeně – úterý, středa a pátek 14.00-16.00 
hodin, čtvrtek 14.00-17.00 hodin, sobota a 
neděle 13.00-17.00 hodin

V dopoledních hodinách ve výstavě pro-
bíhají výukové programy pro školy.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Výstava, pořádaná u příležitosti

60. výročí osvobození českých zemí a konce 
2. světové války, nás seznámí s klíčovými 
mezníky 2. světové války v zahraničí, s 
důležitými událostmi v ČSR, ale zejména 
nám poodhalí průběh 2. světové války v 
našem regionu.

Potrvá do 5. června 2005.
PROGRAMY, KONCERTY
15. 5. 13.00 – 17.00 hod. - frýdecký 

zámek a podzámčí
MEZINÁRODNÍ  DEN  MUZEÍ  
NA  FRÝDECKÉM  ZÁMKU od 15.00 

hodin kulturní program na nádvoří
Dále k vidění:
• výstava „Čundrování se dřevem“
– vernisáž – muzejní učebna v podzámčí
• výstava výtvarníka Stanislava Holého 
– výstavní síně
• výstava „Druhá světová válka“
– muzejní expozice
• výstava „Muzea jako mosty mezi
kulturami“ – gloriet 
• stálé expozice
VSTUP  ZDARMA !!!
15. 5. v 16.00 hod.
přednáškový sál v Zeleném domě
BESKYDSKÉ KLAUSY
Beskydské klausy v povodí Bílé, Černé, 

na Velkém potoku, na Řečici, Mohelnici, Če-
ladence, v povodí Morávky, Tyry a na dalších 
vodních tocích. Přednáška Mgr. Jaromíra 
Poláška bude doplněna videoprojekcí. 

26. 5. v 17.00 hod.
přednáškový sál v Zeleném domě
BESKYDSKÉ HAMRY
Železárny v Bašce, Frýdlantě, na Čelad-

né, hamry na Ostravici, na Starých Hamrech, 
železárny v Raškovicích, hamry na Krásné, 
vodní náhony v železárnách, beskydské 
skelné hutě. Přednáška Mgr. Jaromíra Po-
láška bude doplněna videoprojekcí.
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STANICE MLADÝCH TURISTŮ
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

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

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

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

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

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

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

16. 5. v 10.00 hod. - Maňásková pohádka
18. 5. - Cvičení v přírodě
Přijďte si zacvičit k Ostravici a posbírat 
kamínky, které využijeme později.
20. 5. - Výtvarka pro děti s Hankou.
Malování kamínků
23. 5. v 10.00 hod. - Maňásková  pohádka
26. 5. v 9.30 hod. - Výlet do jízdárny
Pod Štandlem
Děti se mohou podívat do stájí, přinést 
něco na zub pro koně a zajezdit si na 
nich. Jízda je za 10,- Kč.
30. 5. v 10.00 hod. - Maňásková  pohádka
1. 6. - Oslava Dne Dětí
Přijďte si zasoutěžit, čeká vás překvapení 
a odměny.

19. – 20. 5. - EXPEDICE ČLENŮ MEZI-
NÁRODNÍHO PROGRAMU „EDIE“

- dvoudenní program, zaměřený na akti-
vity v přírodě bez vymožeností 21. století

- Přihlášky a informace: Iveta Štvartáko-
vá, DDM Frýdek, 558 628 240, 732 372 637

21. 5. - VÝLET DO ZOO OSTRAVA
- výlet do ostravské zoologické zahrady spo-

jený s prohlídkou slezskoostravského hradu
- cena: 90,- Kč
- sraz: v 8:00 hodin, nádraží ČD 
- návrat: v 16:25 hodin, nádraží ČD
- Přihlášky a informace: Ivana Sošková, 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

25. 5. v 19.00 hod.
Velký sál Lidového domu
- koncert v rámci V. Mezinárodního 

varhanního festivalu barokní hudby v 
Opavě pod názvem

„Johan Sebastian Bach – 6 sonát pro 
housle a cembalo“ v podání významné české 
a světové houslistky Gabriely Demeterové a 
cembalistky prof. Giedré Lukšaité - Mrázkové

27. a 28. 5. - Bambiriáda – sady B.Sme-
tany Místek

Máme připraveny soutěže pro děti, pre-
zentaci naší činnosti.

DDM Místek, 558 434 154, 731 167 010
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat 

po Internetu …
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 - 11:00 a 11:00 - 13:00
ŠACHY
21. 5. - O KRÁLE A KRÁLOVNU ŠA-

CHOVÝCH ŠPUNTŮ
- šachový turnaj pro děti narozené v roce 

1997 a mladší
- DDM Místek, 8:30 – 12:00 hodin
27. 5. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE V 

ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež (4-18 let)
- DDM Místek, 15:30 – 18:30 hodin

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 
KUFR NÁPADŮ NA PRÁZDNINY
1. 7. – 10. 7. 2005 (10 dnů)
Pestrý program zaměřený na sport, 

cyklistiku a pěší turistiku. Nenáročné 
trasy do okolí Telče.

Místo: Zvolenovice (Telč) - zděná 
budova + stany

Věk: od 7 do 15 let. Cena: 3 300,- Kč
ŠACHOVÝ TÁBOR
1. 7. – 10. 7. 2005 (10 dnů)
Tábor pro malé šachisty. Turnaje, 

deskové hry, sport, turistika.
Místo: Penzion Zátiší – Kunčice pod 

Ondřejníkem (zděná budova)
Věk: 7 – 13 let. Cena: 2 950,- Kč
ORIENT EXPRESS
14. 7. – 25. 7. 2005 (12 dnů)
Tábor pro zvídavé kluky a holky plný 

tajemství a nečekaných odhalení. Hry, 
soutěže, koupání, diskotéka, sport, legra-
ce. Výlety do okolí (Velké Losiny, Praděd, 
termální koupaliště, exkurze do výrobny 
ručního papíru a další).

Místo: Kouty nad Desnou (Jeseníky) 
– penzion Zálesí

Věk: od 8 do 16 let. Cena: 3 500,- Kč
PALETA NÁPADŮ
VÝTVARNÝ TÁBOR
21. 7. – 28. 7. 2005 (8 dnů)
Pro všechny, kteří malují a tvoří, ale také 

rádi soutěží, hrají si, chodí na výlety. Celotá-
borová hra s největšími výtvarníky své doby.

Místo: Velké Karlovice (zděná budova)
Věk: 7 - 15 let. Cena: 2 700,- Kč
BRÁNA ATLANTIDY
6. 8. – 13. 8. 2005 (8 dnů)
Putování po bájných civilizacích Inků, 

Mayů, Egypťanů a po stopách legendy Atlan-
tida. Výlety, koupání, soutěže, hry, legrace.

Místo: Horní Bečva (horská chata s 
venkovním vyhřívaným bazénem)

Věk: 7 - 15 let. Cena: 2 700,- Kč
PRÁZDNINOVÝ TANEC 2005
12. 8. – 22. 8. 2005 (11 dnů)
Tábor zaměřený na moderní tance, 

latinsko-americké tance, country tance, 
doplněný o aerobik, míčové sporty, výle-
ty, koupání, hry a soutěže.

Místo: Frenštát pod Radhoštěm (uby-
tovna DDM)

Věk: 8 do 15 let. Cena: 2 900,- Kč
Ceny zahrnují:
dopravu osob a materiálu, ubytování, 5 

x denně stravování + pitný režim, vstupné, 
materiál, služby, pojištění, pedagogický a 
zdravotnický doprovod, režijní náklady.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Místku (vedle 

Nové scény Vlast) vás zve na výstavu 
akvarelů a kreseb Jiřiny Hamrlové po ná-
zvem Obrázky ze Slovenska. Přístupné v 
době provozu knihovny do 10. června.
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Půl roku od svého otevření slaví v těchto dnech sportovní klub Fitpoint 
ve Frýdku. Za tak krátkou dobu se nové sportovně-relaxační centrum na 
ulici T. G. Masaryka dokázalo výrazně zapsat do povědomí místních 
obyvatel, ale také přimět stovky lidí k aktivnímu odpočinku. Šest měsíců je 
doba, po které už může manažer klubu Tomáš Tikal bilancovat.

Splnil první půlrok provozu Fitpointu vaše očekávání?
„Sportovní centra s klubovým členstvím byla dosud jen v Praze, a 

tak jsme vůbec nevěděli, jak obyvatelé Frýdku-Místku zareagují. Teď 
už můžeme říct, že se k nám naučili chodit, a věříme, že jsou s našimi 
službami i spokojeni.“

Slavili jste s nimi vaše malé výročí?
„Pro klubové členy jsme minulý čtvrtek připravili velkou party, na 

které jsme jim předali spoustu dárků. Jaké? Každému našemu klientovi 
jsme do klubové karty například zdarma přidali 6 hodin tenisu a po celý 
červen volný vstup do městského aquaparku na Olešné a mnoho dalších 
drobností.“

S velkým úspěchem se ve Fitpointu setkal spinningový ma-
raton s názvem „Po stopách Tour de France“. Chystáte další 
podobnou akci?

„Ano, tentokrát pro příznivce aerobiku, powerjógy a taeba. Na sobotu 
28. května ráno zveme všechny zájemce o tyto sporty k nám do Fitpointu, 
nejen členy klubu. Cvičit bude Renata Zákostelská. Další velkou akcí, 
kterou budeme organizovat, bude sportovní den 1. června. Městský aqua-
park na Olešné se bude slavnostně otevírat a my tam pořádáme velkou 
sportovní show. Tímto všechny zveme, vstup bude zcela zdarma.“

Fitpoint slaví půl rokuPro inzerci volejte
603 249 743


