
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Únor 2010 č. 4 Ročník XX. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátorky

Město Frýdek-Místek vý-
znamným způsobem podpo-
ruje kulturní dění ve městě. 
Z kulturního fondu, ale také 
z fondu výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit i přímo 
z rozpočtu města byly vyčle-
něny bezmála tři miliony ko-
run. Stěžejní je podpora dvou 
významných kulturních akcí 
– Mezinárodního folklorního 
festivalu a Sweetsen festu.

Právě kvůli posledně jmeno-
vané akci se závěrem týdne se-
tkali na radnici pořadatel Sweet-
sen festu Petr Korč s náměstky 
primátora Petrem Cvikem a Mi-
chalem Pobuckým, aby probra-
li možnosti technické pomoci 
města nad rámec schváleného 
příspěvku ve výši 150 tisíc korun. 
„Stejně jako loni je ve hře i po-
moc technických služeb TS a. s.

Město podpoří Sweetsen festMěsto podpoří Sweetsen fest
a Frýdecké skládky s úklidem, 
probrali jsme také možnosti spo-
lupráce s městskou policií. Spo-
jujeme s akcí výrazněji jméno 
města, a proto máme stejně jako 
pořadatel zájem na zajištění po-
řádku a bezpečnosti akce,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Cvik.

„Město se stává vedle dalších 
partnerů jedním z největších fi-
nančních podporovatelů akce. 
Jsem rád, že se festival Sweet-
sen fest stal nejenom přiroze-
nou součástí společenského a 
kulturního života města Frýdek-
-Místek, ale i jednou z jeho hlav-
ních všeobecně podporovaných 
a respektovaných forem prezen-
tace,“ těší Petra Korče, před-
sedu pořádajícího občanského 
sdružení Pod Svícnem. Ten 
chce akci, která od roku 2004 
mapuje a propaguje žánrově 

JEDNÁNÍ K SWEETSENFESTU: Pořadatel akce, kterou znovu podpoří město, Petr Korč s náměstky 
primátora Michalem Pobuckým a Petrem Cvikem.      Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
v pondělí 1. března 2010 se usku-

tečnila na Centrální hasičské stanici 
Hasičského záchranného sboru v Os-
travě-Zábřehu slavnostní akce předá-
ní technických prostředků jednotkám 
Sboru dobrovolných hasičů za účasti 
hejtmana Moravskoslezského kra-
je Jaroslava Palase. Za naše město 
převzal tři radiostanice (lidově „vysí-
lačky“) a dva nabíječe pro Sbor dob-
rovolných hasičů Frýdek velitel jednotky Petr Darnady. 

Jedná se o radiostanice s nabíječi v celkové hodnotě 112 770 ko-
run. Radiostanice, které slouží k dorozumívání příslušníků jednotek 
sborů dobrovolných hasičů během zásahu s operačním střediskem, 
zakoupil Krajský úřad MSK ze státní dotace. 

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Frýdek má 22 
členů. V loňském roce vyjela ke 174 událostem, z toho bylo 75 požá-
rů, 54 technických pomocí, 25x odstraňovali živelné pohromy a 17x 
zasahovali o dopravních nehod. S cisternou Tatra vyjeli ke 139 udá-
lostem, další cisterna k 51 událostem a dopravní automobil Avia k 29 
událostem. U několika akcí zasahovali naši dobrovolní hasiči ještě 
před příjezdem jednotky Hasičského záchranného sboru.

Jednotka také vloni zasahovala v Životicích u Nového Jičína při odstra-
ňování následků bleskové povodně. Za tento zásah byli oceněni čestným 
uznáním za profesionální přístup a pomoc při záchranných pracích.

Chtěla bych ocenit práci všech dobrovolných hasičů našeho 
města včetně okrajových částí a poděkovat za jejich práci, nasa-
zení a pomoc!   Eva Richtrová

Extrémní zima. Extrémní 
škody na komunikacích. Dé-
letrvající obleva odhalila, co 
v ulicích Frýdku-Místku napá-
chalo letošní mrazivě třesku-
té počasí. Řidiči se musí mít 
velmi na pozoru, alespoň do 
doby, která bude umožňovat 
zahájení oprav.

„Pracovníci odboru zjišťovali 
stav vozovek a samozřejmě se 
zaměřili nejprve na autobusové 
trasy a frekventovanější místa. 
Stav je skutečně velmi špatný, 
protože se sešly dva nepříznivé 
faktory – drsná zima a stav ko-
munikací odpovídající jejich život-
nosti. Co by se nám jindy rozlo-
žilo do více let, máme díky velmi 
nepříznivé zimě v jednom roce a 
musíme proto hledat cesty, jak se 
s tím vypořádat,“ shrnul náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Podle vedoucího odboru dopra-

Zima se podepsala na cestách
vy a silničního hospodářství Miro-
slava Hronovského už je nyní jas-
né, že vyčleněných sedm milionů 
korun na údržbu komunikací stačit 
nebude. „Tolik jsme utratili v před-
chozím roce a to byla zima mno-
hem lepší. Budeme tedy hledat 
další finance i způsoby, jak opravy 
vměstnat do kratšího času než 
obvykle,“ řekl Miroslav Hronovský. 
Město prostřednictvím technických 
služeb TS a.s. prozatím k opravám 
přistoupit nemůže, protože oba-
lovny ještě nevyrábějí materiál. 
Přistoupí tedy na nejkritičtějších 
místech k provizorním opravám 
„za studena“, které ovšem nemají 
dlouhou životnost. „Někde to ale 
skutečně nemá smysl. Například 
ulice Míru je totálně rozsypaná, 
bude vyžadovat zřejmě nový 
koberec,“ uvedl příklad Miroslav 
Hronovský, který po komunikaci 
s jinými městy konstatuje, že Frý-

dek-Místek na tom ve srovnání s 
jinými nevychází hůř. „Je to všu-
de stejné, škody jsou po letošní 
zimě veliké. V posledních letech 
jsme do komunikací hodně inves-
tovali, a proto jsou na tom ostatní 
města ve výtlucích ještě hůř nebo 
přinejmenším podobně,“ zhodnotil.

Město musí podobně jako u 
zimní údržby znovu připome-
nout, že ne všechny pozemní 
komunikace nacházející se na 
území města Frýdku-Místku jsou 
v majetku nebo správě města. 
Páteřní komunikace ve městě 
jsou státními silnicemi nebo kraj-
skými silnicemi. Na území města 
se nachází také mnoho soukro-
mých a účelových komunikací, a 
to zejména na území jednotlivých 
místních částí. Až zbytek tvoří 
místní komunikace, na kterých 
zajišťuje údržbu město, prostřed-
nictvím správce místních komuni-
kací, společnosti TS a.s. Frýdek-
Místek. Celkem město udržuje 
356 km místních komunikací, z 
toho 178 km chodníků.

Státními a krajskými silnicemi 
na území města jsou následující 
ulice: ulice Hlavní, Příborská, Bru-
zovská, Lískovecká, Revoluční, J. 
Opletala, tř. 17. listopadu, Bes-
kydská, Ostravská, Na Vyhlídce, 
Staroměstská a Slezská.

Harmonogram oprav místních 
komunikací bude k dispozici na 
přelomu března a dubna.  (pp)

TŘÍDA TGM: Některé opravy výtluků, byť provizorní, už začaly.
 Foto: Petr Pavelka

pestrou a originální frýdecko-
-místeckou kulturní scénu, posu-

nout znovu dál. Cílem je před-
stavovat to nejzajímavější, co ve 
městě Frýdek-Místek na poli kul-
tury nepřetržitě vzniká, a letos 
kromě muziky možná už festival 
zahrne i divadelní aktivity.

7. ročník Sweetsen festu pro-
běhne 2. a 3. července na sta-
dionu a v přilehlých prostorách 
TJ Slezan ve Frýdku-Místku, 
jako obvykle bez vstupného, na 

které nejsou pořadatelé odkázá-
ni, když seženou dostatečnou 
podporu. „S Petrem Korčem 
spolupracujeme také na digitali-
zaci Nové scény Vlast, která by 
měla vyústit až v 3D projekci, v 
létě chceme navíc podpořit nul-
tý ročník letního kina, které ve 
městě prozatím chybí a určitě jej 
lidé přivítají,“ prozradil Petr Cvik.

(Pokračování na straně 2)
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Městská policie Frýdek-
-Místek má k dispozici sta-
tistické údaje své činnosti za 
loňský rok, kdy samozřejmě 
prioritně plnila úkoly vyplýva-
jící ze zákona o obecní policii. 
Pozornost byla zaměřena pře-
devším na upevňování a další 
zvyšování úrovně veřejného 
pořádku, bezpečnosti osob 
a majetku na celém území 
města a na řešení problema-
tiky spojené s bezpečností a 
plynulostí provozu na pozem-
ních komunikacích. 

„S příchodem nového ředitele 
Milana Sněhoty došlo v průběhu 
roku 2009 ke změnám v organi-
zační struktuře, aby mohly být 
naplněny cíle stanovené jeho 
novou koncepcí. Formu hlíd-
kové služby doplnili strážníci s 
územní nebo objektovou odpo-
vědností, tzv. okrskáři. Ke konci 
roku získali potřebné atesty čtyři 
kynologové z řad strážníků, kteří 
by společně se svými psy měli 
pokrývat okrajové části měs-
ta a místa s častým výskytem 
negativních jevů,“ rekapituloval 
náměstek primátora Michal Po-
bucký, velitel městské policie.

Za rok 2009 bylo strážníky 
odhaleno přes deset tisíc pře-
stupků, větší polovinu se poda-
řilo vyřešit v blokovém řízení. „V 
některých případech se stává, 
že nelze přestupkové jednání 
vyřešit na místě, ať už ze zákon-

Strážníci změnili styl práce
ných důvodů, nebo i z neocho-
ty občanů se strážníky cokoliv 
řešit. V těchto případech je vše 
řádně zadokumentováno a pře-
dáno dle kompetencí příslušné-
mu správnímu orgánu. Celkový 
počet takto oznámených pode-
zření na spáchání přestupků či 
jiných protiprávních jednání byl 
713,“ sdělil ředitel městské poli-
cie Milan Sněhota.

V souhrnném počtu odha-
lených přestupků došlo oproti 
předchozímu roku k mírnému 
poklesu. „Započal trend, kdy se 
hlavní těžiště činnosti strážníků 
postupně přesouvá do oblasti 
ochrany bezpečnosti osob a 
majetku a ochrany veřejného 
pořádku, zatímco v oblasti do-
pravy jsou utlumovány aktivity 
represivního charakteru. Při 
plánování a organizaci výkonu 
služby jsou preferovány činnosti 
zaměřené na protiprávní jedná-
ní vyšší nebezpečnosti, které 
podstatným způsobem ohrožují 
životy, zdraví a majetek obča-
nů. V jiných případech, kdy lze 
s ohledem na charakter skutku 
nebo osobu pachatele očekávat 
pozitivní efekt i při využití méně 
razantních opatření, například 
pouhého upozornění, je pak 
snahou upřednostňovat pre-
ventivní působení před striktní 
represí, pokud takový postup 
právní řád umožňuje,“ vysvětlil 
ředitel Sněhota.  (pp)

Město podpoří kulturní akce
(Pokračováni ze strany 1)

V letošním roce se radnice 
rozhodla i přes přetrvávající eko-
nomickou krizi opět významně 
podpořit kulturní aktivity v našem 
městě. Kromě Sweetsen fes-
tu, který získal nejvyšší částku, 
kterou město do tohoto festivalu 
v historii jeho existence inves-
tovalo, město dále podpoří Me-
zinárodní folklorní festival, který 
se každým rokem těší vysoké 
návštěvnosti. „Jeho pořadatel 
Dětský folklorní soubor Ostravič-
ka získá na tuto akci 500 tisíc ko-
run. Další peníze byly uvolněny 
na činnost souborů Ostravica a 
Ondrášek, dále na provoz Domu 
včelařů na Fojtství v Chlebovi-
cích, ale také na úhradu provoz-

ních nákladů folklorního souboru 
Ostravička,“ řekl náměstek pri-
mátora Petr Cvik, který má kultu-
ru ve své kompetenci.

O rozdělení kulturního fondu ve 
výši 691 tisíc korun jsme informo-
vali v minulém vydání zpravodaje, 
v rámci kultury však zastupitelé 
uvolnili z rozpočtu města také mi-
lion korun na úhradu části nákladů 
spojených s opravou kulturní pa-
mátky. „Římskokatolická farnost 
Frýdek získá od města milion 
korun na realizaci projektu – Re-
konstrukce areálu baziliky Navští-
vení Panny Marie. Tato bazilika 
je jedinou v kraji a je historickým 
odkazem pro další generace. Za-
slouží si naši pozornost,“ uvedla 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

Město Frýdek-Místek po-
skytlo prostory odborné kon-
ferenci Vše o dotacích a kom-
pletní revitalizaci bydlení, která 
mimo jiné přibližovala proble-
matiku státních dotací Zelená 
úsporám a Programu Panel.

O slavnostní zahájení se po-
starala primátorka Eva Richtrová, 
která byla pochválena, že na rozdíl 
od jiných nepřebírá pouze záštitu, 
ale konferenci celou absolvuje. 
„Tato problematika se dotýká i 
města, které má ve své správě 
stále řadu objektů. Věřím, že i my 
stejně jako vy všichni v sále zde 
získáte využitelné poznatky,“ oslo-
vila plénum primátorka.

Konference k dotacím na bydlení
Zástupci společnosti, která 

akci zorganizovala, upozorňova-
li na všudypřítomnou nekvalitu 
bydlení ve starších bytových do-
mech, přičemž není velký rozdíl, 
zda byly postaveny před pade-
sáti nebo patnácti lety. Na akci 
zamířili ti, kteří si uvědomují, že 
není jednoduché správně stano-
vit rozsah nutných oprav, vyřídit 
úvěry a státní dotace a vybrat 
správného vhodného dodava-
tele stavebních prací. Účastníci 
se dozvěděli, jaké kroky je nut-
né udělat směrem ke stavu, aby 
dům uspořil energie, výrazně 
získal na kráse, kvalitě a v nepo-
slední řadě i na ceně.  (pp)

ODBORNÁ KONFERENCE: Primátorka Eva Richtrová na radnici 
přivítala zájemce o problematiku revitalizací budov, která samozřej-
mě zajímá i město.   Foto: Petr Pavelka

ELIŠKA BRODOVÁ: Na svět přišla „až“ 2. ledna v 6:20 ráno, ale žádné z 
miminek v roce 2010 na svět nepospíchalo víc. Stala se tak prvním občán-
kem Frýdku-Místku letošního roku a při návštěvě náměstka primátora Mi-
chala Pobuckého a zástupkyně osadního výboru v Zelinkovicích osvědčila, 
že se má čile k světu. Sice prý trošku už zlobí s odpoledním spánkem, ma-
minka Pavla má ale zato velice klidnou noc. S tatínkem Jaromírem Brodou 
se postarali o první vnouče v rodině, takže Eliška je středem pozornosti. 
Eliška, která vážila po porodu 3,64 kg a měřila bez centimetru půl metru, 
roste do krásy a brzy bude mít vlasy jako maminka. Ozdobí ji i náušničky 
– pozornost města, které věnovalo rovněž knížku.       Foto: Petr Pavelka

První občánek se má čile k světu

Na posledním zasedání za-
stupitelstva se znovu debato-
valo na téma „kauzy Vacek“, 
když se opozičnímu Petrovi 
Konůpkovi nelíbilo, že jeho 
jednání bylo mimo jiné i ve 
zpravodaji označeno jako na-
bádání ke zneužití pravomoci 
veřejného činitele.

Šlo o to, že se primátorka 
Eva Richtrová bránila tlaku na 
zastavení dalších kroků vůči 
společnosti Vacek corporati-
on, protože nechtěla porušit 
zákon. Protože Petr Konůpka 
požadoval omluvu za článek 
ve zpravodaji, který se tímto 
tématem zabýval, položil mu 
náměstek primátora Michal Po-
bucký jasný dotaz: „Je pravda, 
že jste nabádal paní primátor-
ku k tomu, aby pokutu, kterou 
měla dostat firma Vacek, stáhla 
sama o své osobě, aby to vů-
bec nešlo na zastupitelstvo?“

„Ne, tak to je lež,“ reagoval 
Konůpka. Zápornou odpověď na 
veřejném zasedání zopakoval, 
i když se Michal Pobucký ještě 
jednou ujišťoval. Nechtěl totiž 

Konůpka lhal na zastupitelstvu
věřit, že Petr Konpůka veřejně 
popře nátlak na primátorku, o 
kterém minimálně svědčí mail 
Petra Konůpky primátorce Evě 
Richtrové z 13. listopadu. V 
něm Petr Konůpka mimo jiné 
píše: „Náš názor na záležitosti 
pana Vacka dobře znáte, během 
osobního setkání ve čtvrtek 5. 
11. jsme vás spolu s panem Ku-
číkem žádali, ať stáhnete veške-
ré další kroky vůči panu Vackovi. 
To jste neudělala…“

Statutární město Frýdek-Mís-
tek má za společností VACEK 
corporation s.r.o. pohledávky 
přesahující čtvrt milionu korun z 
titulu neuhrazeného nájemného, 
neuhrazeného bezdůvodného 
obohacení a neuhrazené náhra-
dy škody, která vznikla Statu-
tárnímu městu Frýdek-Místek v 
souvislosti s užíváním objektu. O 
upuštění od vymáhání pohledáv-
ky nebo o prominutí pohledávky 
na základě žádosti dlužníka 
rozhodují orgány města. Společ-
nost VACEK corporation s.r.o. o 
prominutí pohledávky nepožá-
dala.                                      (pp)

Obnovte žádosti 
o přidělení bytu

Odbor správy obecního ma-
jetku Magistrátu města Frýdku-
-Místku vyzývá občany, kteří mají 
podanou žádost o přidělení obec-
ního bytu, aby tuto žádost obnovi-
li. Učinit tak musejí do 31. března 
2010. V opačném případě budou 
ze seznamu žadatelů vyřazeni. 

Obnovení žádosti o přidělení 
obecního bytu lze učinit pouze 
písemně. Formuláře jsou k dis-
pozici na informacích v budo-
vách magistrátu na ul. Radniční 
1148 a Palackého 115. 

Vyplněný formulář „Obnovení 
žádosti o byt pro rok 2010“ mo-
hou občané osobně odevzdat na 
podatelně magistrátu, nebo jej 
zaslat poštou na adresu Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, Frýdek-Místek, 738 01. 

Další vedení žádosti o přidělení 
obecního bytu má podmínku, a to 
zaplacení veškerých dluhů, které 
město eviduje k 31. 12. 2009 ne-
jen na jméno žadatele o byt, ale 
i jeho manžela (manželky). Dluhy 
musí být uhrazeny nejpozději do 
31. března 2010. Žadatel musí mít 
trvalý pobyt na území statutárního 
města Frýdek-Místek a nesmí být 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
bytu či obytné nemovitosti.

Radní rezignoval
Rada města vzala na vědomí 

rezignaci Jaroslava Chýlka na 
funkci člena rady města Frýdku-
-Místku s účinností k 9. únoru. 

Vlajka pro Tibet
Rada města vzala na vědo-

mí dopis občanského sdružení 
Lungta k připomenutí 51. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu a schválila vyvě-
šení tibetské vlajky na budovu 
magistrátu v rámci akce Vlajka 
pro Tibet  dne 10. března.

Žádost o dotaci
Statutární město Frýdek-Místek 

bude podávat žádost o dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury na akci Zřízení chodníku ke 
hřbitovu – Lískovec. Jedná se o 
nový chodník podél krajské silnice, 
který bude navazovat od průmys-
lové zóny Lískovec až do centrální 
části Lískovce. Celkové náklady 
šplhají k deseti milionům korun, 
město žádá přibližně o polovinu.

Méně telefonů
Na dalších ulicích ve Frýdku-

-Místku ruší společnost Telefó-
nica O2 Czech Republic veřejné 
telefonní automaty. Jejich počet 
postupně klesá, nyní ubudou 
na ulicích K Hájku, Čs. armády 
a Emy Destinové. Důvodem je 
nízký zájem ze strany obyvatel. 
Dostupnost služby, jak je defino-
vána Českým telekomunikačním 
úřadem, zůstane zachována.

Cena města
V pátek 12. 3. budou od 15:30 

v Nové scéně Vlast slavnostně 
předány Ceny Statutárního města 
Frýdku-Místku za rok 2009.  (pp)
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městská policie

Díky podpoře frýdecko-
místecké radnice se ve Frýd-
ku-Místku ve spolupráci s 
Mensou České republiky roz-
jel Klub nadaných dětí, který 
začal fungovat na 8. základní 
škole. Zástupci sdružení nad-
průměrně inteligentních lidí 
pochválili město za vstřícnost 
a rychlou reakci na poptávku 
práce s nadanými dětmi.

Aktivní přístup města ocenil 
předseda Mensy České repub-
liky Tomáš Blumenstein, který 
se do Frýdku-Místku znovu za-
stavil, s várkou her určených 
přemýšlivějším dětem. Když je 
představoval Jiří Rozehnal, zá-
stupce ředitele školy, který klub 
vede, mluvil o nich jako o hrách, 
které jsou svou náročností hned 
za Člověče, nezlob se. Lehká 
ironie pak provázela celý další 
průběh, protože děti ji uměly 
ocenit. „Jsem rád, že první se-
tkání provázelo nadšení, a vě-
řím, že dětem vydrží,“ těšilo ná-
městka primátora Petra Cvika, 

Klub nadaných dětí už fungujeKlub nadaných dětí už funguje

MEZI NADANÝMI: Náměstek primátora Petr Cvik (vedle něj Tomáš Blumenstein) se přišel podívat na 
setkání Klubu nadaných dětí, který podpořilo město ve spolupráci s Mensou ČR.   Foto: Petr Pavelka
který se byl na jedno ze setkání 
podívat. Tématem dne, šitým na 
míru, byly šifry, schopnost vidět 
souvislosti tam, kde je jiní nevidí. 
„Vymýšlejí je lidé vašeho kalibru. 
Lidé, kteří přemýšlejí, posouvají 

věci dál,“ naléval zúčastněným 
sebevědomí Jiří Rozehnal, který 
je seznámil s dějinami šifer, kte-
ré bohužel až příliš kopírovaly 
dějiny válek. Odpoledne bylo 
odlehčené, zajímavé a motivač-

ní. Děti si samy dokázaly, že je-
jich znalosti, schopnosti a mož-
nosti dnešního světa jsou úplně 
někde jinde než v časech, kdy 
nezbývalo než zprávy prostě jen 
co nejlépe ukrývat.  (pp)

Když se kácí les, létají třís-
ky. A když se kácí ve městě, 
vždycky se najdou lidé, kterým 
se zásah do veřejné zeleně zdá 
zbytečný. Stromy jsou však 
pečlivě vytipovány a k jejich 
odstranění je vždy relevant-
ní důvod související často i s 
bezpečností občanů. V těchto 
dnech pracovníci technických 
služeb TS a. s. využívají příz-
nivého počasí a vegetačního 
klidu k nutným zásahům.

Zeleň ve Frýdku-Místku pro-
chází obnovou. V rámci údržby 
zeleně jsou převážně v parcích, 

K obnově zeleně je nutné i káceníK obnově zeleně je nutné i kácení

Nalezený fotoaparát
7. 2. v dopoledních hodinách 

na základnu městské policie done-
sl nálezce fotoaparát Panasonic-
Lumix, který našel na ulici Habro-
vá vedle zaparkovaného vozidla, 
kde nechal výzvu pro majitele za 
stěračem. Majitel si nalezený foto-
aparát skutečně na městské policii 
na druhý den vyzvedl.

Ztráty a nálezy
Městská policie se často do-

stane ke ztraceným a nalezeným 
věcem. Pokud se záhy nenajde 
majitel, končí nejčastěji registrační 
značky vozidel, peněženky, klíče 
a různé doklady na ztrátách a ná-
lezech odboru vnitřních věcí. Jeho 
pracovníci se snaží v případě 
indicií majitele obeslat, aby si na-
lezené věci vyzvedli, po půl roce 
už vše přechází do kompetencí 
odboru správy obecního majetku.

Chtěl zmrznout
9. 2. v šest hodin večer bylo 

oznámeno na městskou policii, 
že u křižovatky U Rady sedí mla-
dík, který chce zmrznout. Hlídka 
na místě zjistila, že mladý muž 
nic nežádá, jen chce opravdu 
umrznout. Po krátké domluvě ho 
hlídka odvezla k jeho matce. 

Kamion škodil
10. 2. před osmou hodinou 

ráno bylo oznámeno, že na ulici 
J. Čapka projíždějící kamion po-
škodil osobní vozidlo. Hlídka o 
této situaci informovala majitele 
poškozeného vozidla a taky firmu, 
která vyzvala svého řidiče, aby se 
vrátil na místo a vyřešil vzniklou 
dopravní nehodu. Na místo byla 
přivolána státní policie.

Odešla od muže
10. 2. ve čtyři hodiny odpoledne 

byla hlídka městské policie přivolá-
na k rodině, kde došlo k napadení 
matky dvou dětí. „Manžel svou 
ženu několikrát uhodil pěstí. Žena 
nebyla zraněná a ošetření nepoža-
dovala, jen si chtěla za přítomnosti 
strážníků sbalit osobní věci a odejít 
s dětmi k sestře. O případu bylo 
informováno oddělení sociálně-
právní ochrany dětí,“ sdělila poli-
cejní preventistka Lenka Biolková.

Chtěli se bít
11. 2. ve dvě hodiny ráno 

volala obsluha baru na ulici J. 
Čapka, že má v baru hosty, kteří 
se asi budou brzy bít. Hlídka na 
místě zjistila, že dochází ke slov-
nímu napadání a hosty vyzvala k 
uklidnění a opuštění baru. „Hosté 
zaplatili svou útratu a v klidu se 
rozešli, nakonec k žádné rvačce 
nedošlo,“ ujistila Lenka Biolková.

Sebevražedné sklony
11. 2. v pět hodin odpoledne 

žádala žena o pomoc s tím, že 
její dcera má sebevražedné sklo-
ny a chce si podřezat žíly. Hlídka 
na místě zjistila, že dívka si už 
stačila pořezat nohu, a proto na 
místo byla přivolána záchranná 
služba, která dívku odvezla do 
nemocnice na ošetření. (pp)

ale také v jiných lokalitách měs-
ta, v těchto předjarních měsí-
cích káceny stromy, které jsou 
suché nebo napadené různými 
chorobami. „Stromy určené ke 
kácení posuzují a označují zku-
šení pracovníci odboru životního 
prostředí a zemědělství, kteří 
jsou specialisty ve svém oboru 
a dovedou velmi přesně posou-
dit zdravotní stav konkrétního 
stromu, zejména jeho napade-
ní různými chorobami, jejichž 
projevy nejsou na první pohled 
vždy zjevné. Mnohé z kácených 
stromů jsou napadeny různými 

dřevokaznými houbami, jejichž 
plodnice nejsou příliš nápadné 
nebo se nacházejí v korunách 
stromů. Závažným problémem 
místních stromů je také známé 
jmelí bílé, které nejčastěji a nej-
závažněji škodí na lípách. Tyto 
lípy často usychají a odlamující 
se proschlé větve představují 
vážné bezpečnostní riziko. Dal-
ším vážným důvodem ke ká-
cení některých stromů je jejich 
zhoršená provozní bezpečnost. 
Pády stromů nebo jejich částí 
a závažné lidské a materiální 
škody vznikající v jejich důsled-

ku jsou v poslední době často 
diskutovanou otázkou, proto i k 
této problematice přistupují pra-
covníci odboru životního prostře-
dí se zvýšenou zodpovědností,“ 
vyjádřil se ředitel společnosti TS 
a. s. Jaromír Kohut. 

V minulých dnech bylo v 
Komenského sadech pokáce-
no sedm stromů – jednalo se o 
lípy, tureckou lísku a jírovce. V 
Sadech Svobody se kácely lípy 
napadené jmelím a houbovými 
chorobami. Na ulicích Ostrav-
ská a B. Němcové bylo v plánu 
kácení proschlých a havarijních 
topolů (9 ks), v Sadech Bed-
řicha Smetany budou káceny 
lípy, javory, akáty, borovice a 
smrky (29 ks) a v Janáčkově 
parku bude pokáceno celkem 
10 stromů. 

„V březnu bude proveden 
razantní řez všech vrb podél 
řeky Ostravice, a to v lokalitě od 
úřadu práce po okresní soud. 
Pařezy zbylé po pokácených 
stromech budou vyfrézovány, 
vzniklá plocha bude zatravněna 
a pokácené stromy budou na-
hrazeny novou výsadbou,“ řekl 
Jaromír Kohut. 

V místech, kde je to účelné 
a smysluplné, tedy v naprosté 
většině případů, budou letos a v 
příštích letech pokácené stromy 
nahrazovány novou výsadbou. 
V parcích budou vysázeny stro-
my větších velikostí. V současné 
době se tvoří plán náhradní vý-
sadby s určením druhové sklad-
by. V parcích se objeví kultivary 
kaštanů, dubů a buků, okrasné 
jabloně nebo katalpy.  (pp)POKÁCENÉ STROMY: Obnova zeleně se týká i některých parků.      Foto: Petr Pavelka
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BRUSLENÍ ŠKOL: Město Frýdek-Místek tradičně i letos podporuje bruslení školáků 
v rámci tělesné výchovy, ovšem něco je přece jen jinak – nějak často u ledu slyšíte: 
„Sáblíková, Sáblíková…“.                                                        Foto: Petr Pavelka

Na pondělí 8. 
února se děti z 
MŠ Mateřídouš-
ka velmi těšily. 
Celý předchozí 
týden probíhal 
ve znamení ma-
sek, škrabošek, 
korunek, šašků 
a princezen. 

Maminky na-
pekly dortíky, kolá-
če a jiné dobroty, 
chystala se výzdo-
ba sálu, soutěže a 
odměny. Do pří-
pravy karnevalu, který se konal v jídelně 11. ZŠ, se s radostí zapojili rovněž rodiče dětí.

Programem děti provázeli pan Stuchlík s manželkou z divadla Zlatý klíč a postarali 
se o skvělou zábavu plnou písniček, tance a soutěží. Karnevalové odpoledne zajisté 
přineslo příjemné zážitky nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na organizaci a průběhu této oblíbené akce 
podíleli a těšit se na další karneval v příštím roce.

Karneval v Mateřídoušce

Berušky, princezny, myšky a další masky byly k vidění na karne-
vale MŠ Mateřídouška.                             Foto: Brigita Špačková

Na tento den jsme se v MŠ 
Lískovecká těšili celý týden a 
také se svědomitě připravovali. 
Víme, že nás, mnohé předško-
láky, brzy čeká zápis do školy, 
proto jsme si tento radostný 
okamžik tak trochu přiblížili. 

Celý týden si naše děti hrály 
na školu, zvoneček nám dělil 
„vyučování“ od „přestávek“, zku-
sili jsme si hodiny matematiky, 
českého jazyka, prvouky, psaní, 

Jak šla školka do školy
hudební i výtvarné výchovy atp. 

Celotýdenní projekt jsme za-
vršili návštěvou prvňáčků na 5. 
ZŠ, vyzkoušeli jsme si školní 
lavice, spolupracovali jsme se 
školáky a také jsme je obdaro-
vali vlastním výtvarným dílem. 
Po tomto zážitku se naši před-
školáci těší do školy o to více a 
už nyní ví, že učení na Pětce je 
veselé, radostné a zábavné.

 Renáta Zahradníková

Naše vycházka byla za úče-
lem pozorování stop zvěře a 
nakrmení zvířátek. I přes nepří-
zeň počasí jsme se odpoledne 
vypravili do lesa. V lese jsme se 
pohybovali tiše, a tak jsme mohli 
pozorovat i srnky, které sháněly 

Žáci z Biologického kroužku na 9.ZŠ 
připravili zvířátkům v lese hostinu

potravu vyhrabáváním sněhu. 
My jsme jim přinesli kaštany, 
jablíčka, mrkve a nazdobili jsme 
strom. Byly to pro ně opožděné 
Vánoce. Žáci šli domů s hřeji-
vým pocitem, že zvířata v zimě 
nebudou strádat.

Na 1. ZŠ ve Frýdku-Místku 
je realizován projekt financo-
vaný ze strukturálních fon-
dů Evropské unie Učení pro 
život, který komplexně řeší 
nedostatky ve vybavení inter-
aktivní technikou a jeho vý-
stupem je soustava prakticky 
a efektivně vybavených od-
borných učeben a stanovišť. 

„Již nyní v nich probíhá výu-
ka především přírodovědných, 
jazykových a technických před-
mětů. V již existujících multime-
diálních učebnách je vyřešeno 
dovybavení tak, aby zde mohla 
probíhat výuka všech vyučova-
ných předmětů, a to i celých tříd, 
bez nutnosti dělení,“ vysvětlil ře-

Projekt Učení pro život
ditel školy Zbyněk Šostý. Hlav-
ním cílem projektu je prostřed-
nictvím modernizace vybavení 
školy, které by odpovídalo sou-
časnému vývoji a moderním vý-
ukovým metodám pro praktické 
i teoretické vyučování, vybavit 
účastníky vzdělávacího procesu 
informační a komunikační gra-
motností, která je nezbytná pro 
volbu povolání a další rozvoj od-
borných znalostí a dovedností.

„Do poloviny března bude do-
končena realizační fáze projektu. 
Ten je financován z 92,5 % Regi-
onální radou regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, získali jsme 
na něj téměř dva miliony korun,“ 
sdělil Zbyněk Šostý.  (pp)

Jako jediná škola ve městě 
i v okrese se základní škola 
na ulici Pionýrů pyšní titulem 
Zdravá škola a zapojuje se 
do četných projektů souvise-
jících se zdravou výživou a 
propagujících zdravý životní 
styl. V současné době je to 
mezinárodní projekt Comeni-
us a projekt s družební ško-
lou v polském Radlinu.

Z těchto důvodů jsme od prvot-
ní zmínky v médiích sledovali vývoj 
projektu Ovoce do škol. Jasná pra-
vidla a podmínky pro poskytování 
ovoce a zeleniny dětem ve vzdělá-
vacích zařízeních stanovilo Naříze-
ní vlády č. 478/2009 Sb., které platí 
od 1. ledna 2010. Znamená to, že 
byla určena pravidla nejen pro 
poskytování čerstvého ovoce a ze-
leniny, ale i balených ovocných a 
zeleninových šťáv. Žádný z těchto 
produktů nesmí obsahovat přidaný 
cukr, sůl, tuky a konzervanty. Jako 
příjemci byli určeni žáci 1. stupně 
základní školy, to znamená děti v 
1. až 5. třídě. 

Všichni dobře víme, že vztah 
dětí k tomuto druhu potravin není 
příliš kladný. Postupnou výchovou 
se ale dá mnohé změnit, o čemž 
svědčí zvýšení prodeje zelenino-
vých salátů ve školním bufetu po 
jejich prezentaci a ochutnávce v 
průběhu Dne zdraví na naší ško-
le, který proběhl závěrem roku. 
Přivítali jsme proto možnost na-

Na Šestce se rozjíždí projekt Ovoce do škol

bídnout dětem ovoce a zeleninu 
v podobě, která jim bude nejvíce 
vyhovovat. Ve spolupráci s potra-
vinářskou firmou ve Fryčovicích a 
s MUDr. Ryšavou, která zastupu-
je v našem regionu Státní zdra-
votní ústav Praha, jsme připravili 
ochutnávku zeleninových salátů 
a ovocných šťáv, které plně vyho-
vují podmínkám v nařízení vlády.

Žáci jednotlivých tříd první-
ho stupně pak ochutnávali a do 
připravených dotazníků saláty i 
šťávy hodnotili jako ve škole, tzn. 
jedničkou až pětkou. K ochutnáv-
ce přistupovali poctivěji chlapci, 

kterým chutnalo skoro všechno, 
dokonce se divili, jak výborně 
chutná červená řepa v kombinaci 
se zelím či šťáva z mrkve a jablek. 
Děvčata byla vybíravá více, ale 
nakonec i ona si našla to, co la-
hodilo jejich chuťovým pohárkům.

Vyhodnocení je už na pracov-
nících fryčovické firmy, kteří budou 
respektovat názory dětí, ale také 
budou muset přihlížet k drobným 
připomínkám MUDr. Ryšavé, která 
je specialistkou na zdravou výživu.

Zabezpečit ovoce do škol 
bude pro školu problémem v 
tom, že ze strany státu nebyly 
přiděleny finance na plat pra-
covníka, který by se o rozdělení 
jablek, pomerančů či šťáv a sa-
látů jednotlivým žákům staral. A 
připravit 200 porcí salátů je pře-
ce jenom otázka několika hodin. 
Nechceme ochudit naše žáky o 
to, co jim nabízí stát zdarma, na-
opak se pokusíme vyřešit i tuto 
překážku a uzavřít s firmou ve 
Fryčovicích smlouvu o dodáv-
kách. Od 1. března 2010 si tak 
děti na Šestce budou na ovoci, 
zelenině či šťávách určitě po-
chutnávat.  Libuše Zárubová, 

ředitelka školy
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V rámci projektu Spojení 
potřeb trhu práce s volbou 
povolání žáků naší školy bylo 
na frýdecko-místecké Základ-
ní škole Jiřího z Poděbrad na 
základě výsledku lednového 
výběrového řízení vybudo-
váno infocentrum pro výuku 
předmětu volba povolání.

Nové infocentrum je vyba-
veno dvanácti počítačovými 
pracovišti pro dvacet čtyři žáků 
a nejmodernější multimediální 
technikou. Nová technika, doda-
ná firmou BÁZE servis, s.r.o., v 
celkové hodnotě přes 365 tisíc 
korun, umožní žákům z Jede-
náctky lepší orientaci na trhu 
práce, konkurenceschopnost v 
evropském sjednoceném pro-
středí a rychlejší reakceschop-

Nové infocentrum pro volbu
povolání již slouží svému účelu

Výkonná manažerka projektu Lucie Butkovová spolu s Jiřím Bělešem z 
firmy BÁZE servis, s.r.o. předávají nové infocentrum pro volbu povolání 
žákům z frýdecko-místecké Jedenáctky.  Foto: Renata Spustová

nost na proměnlivé podmínky 
pracovního trhu.

„Těší mne, že se nám poda-
řilo prostředky na vybudování 
infocentra a na další doprovod-
né aktivity získat z prostředků 
evropských strukturálních fondů. 
Pro naši školu, ale zejména pro 
její žáky představuje vybudová-
ní infocentra obrovskou pomoc 
při budoucí volbě povolání a při 
využití poznatků získaných ve 
výuce přímo v praxi,“ uvedl ředi-
tel školy Jiří Adámek a dodal na 
závěr: „Nová učebna vzájemně 
propojí jednotlivé obory našeho 
školního vzdělávacího programu 
Zelená do života společným prv-
kem, kterým je právě volba bu-
doucího povolání našich žáků.“ 

Renata Spustová

Koncem října jsme se ve 
školní družině na 8. ZŠ roz-
hodli věnovat peněžní částku 
ze sběru papíru na podporu 
zvířete v ostravské zoologic-
ké zahradě. Vybrali jsme si 
žirafu, teda žirafího samečka 
jménem Kabu. Abychom na 
něj a jeho kamarády nezapo-
mněli, věnovali jsme Zoolo-
gické zahradě v Ostravě i náš 
družinový karneval.

Většina z nás přišla v masce 
zvířátka a symbolickým vstup-
ným byl dárek pro zvířátka v 

Osmička podporuje ZOO OstravaOsmička podporuje ZOO Ostrava

ZOO. Přinesli jsme ovoce a 
zeleninu, suchý chléb a rohlí-
ky, zrní, oříšky a různé plyšové 
hračky pro opičky.

Na začátku jsme měli velmi 
milou návštěvu ze zoologické 
zahrady, pana Adámka, který 
nám povídal o žirafách. Do-
konce nám ukázal žirafí lebku 
a obratel. Také s sebou přivezl 
živého hada. Odvážní z nás si 
mohli toto zvíře pohladit. Pro 

většinu to byl velký zážitek, pro-
tože živého hada hladili poprvé v 
životě. Poté jsme si zasoutěžili a 
zatancovali.

Rádi bychom poděkovali os-
travské zoologické zahradě za 
zajištění milé návštěvy s hezkým 
překvapením a taktéž všem ro-
dičům a dětem, že nezapomněli 
donést dárky pro naše zvířecí 
kamarády. Kamila Zemanová,

vedoucí vychovatelka

Každoročně se koná na 
školách spousta soutěží, ať 
školních, okresních či kraj-
ských, v nichž mají nadaní 
žáci možnost vyniknout a 
zaujmout svými znalostmi 
a schopnostmi a zároveň je 
porovnat s úrovní na jiných 
školách. Nemalou část těchto 
soutěží zaujímají jazyky a je-
jich uplatnění v životě. 

Okresní kolo konverzační sou-
těže v jazyce německém má již 
dlouholetou tradici, bohužel zá-
jem o němčinu poklesl, a to v dů-
sledku legislativní úpravy posled-
ních let, která zavedla jako první 
povinný jazyk pro všechny ang-
ličtinu. Přesto žákyně 9. ročníku 
z 5. ZŠ, hodnocené odbornou 
porotou, prokázaly velmi dobré 

Němčinářky z Pětky zvítězily

jazykové znalosti a komunikativ-
ní schopnosti. Jedná se o Tere-
zii Slováčkovou, která získala 1. 
místo v okrese, a Anetu Doleže-

lovou, která se umístila jako třetí. 
Doufejme jen, že tento jazyk ze 
základních škol nevymizí, byla by 
to škoda.  Věra Chasáková 

Dne 2. a 3. února proběhl na 
ZŠ 1. máje ve Frýdku-Místku zá-
pis žáků do prvních tříd. Každý 
rok se paní učitelky z 1. stup-
ně snaží připravit pro budoucí 
prvňáčky i jejich rodiče něco 
nového. Tentokrát probíhal celý 
zápis v duchu čar a kouzel. 

Třídy, ve kterých zápis probíhal, 
se proměnily v kouzelnickou ško-
lu. Nepostradatelnými pomocníky 
byli žáci třetích a čtvrtých tříd. Pře-
vlečení v krásných čarodějnických 
hábitech byli jako vystřižení z filmu 

Zápis do prvních tříd na Sedmičce
o Harry Potterovi. S obdivuhodnou 
trpělivostí se věnovali každému 
budoucímu prvňáčkovi a spolehli-
vě je provázeli všemi úkoly, které 
musely děti splnit. Zavedli je napří-
klad na nástupiště 9 a 3/4 nebo do 
učebny čar a kouzel. Tam se se-
tkali se samotným Harry Potterem 
a jeho kamarádkou Hermionou. 
Na památku si každý absolvent 
zápisu odnesl kouzelnickou hůl-
ku a červený kouzelný kamínek, 
který prý umí splnit každé přání. 
 Mgr. Jarmila Michálková

22. ledna se na Dvojce ko-
nala akce pro MŠ U Gustlíčka, 
která si říká Pastelka.

Dobrovolníci z 8. tříd si při-
pravili zábavné dopoledne pro 
své malé kamarády z mateřské 
školy. Poté, co polovina dobro-
volníků odešla do školky pomoci 
oblékat děti, druhá polovina při-
pravila stanoviště, na kterých se 
děti mohly vesele vyřádit: tram-
polínu, lavičky, skluzavky, slalom 
z kuželů, nafukovací míče atd.

Každý z dobrovolníků dostal na 
starost skupinku pěti malých dětí, 
se kterými postupně prošel všech-
na stanoviště. Na to, aby se jim nic 
nestalo, samozřejmě dohlížely i 
jejich paní učitelky. Po tomto spor-

Děti z MŠ Pastelka na Dvojce
tovním výkonu se děti odebraly 
zpět do šaten, kde je opět skupin-
ka dobrovolníků pomohla obléci.

Děti se po rozloučení vrátily do 

školky a dobrovolníci s dobrým po-
citem zpět do tříd. Už se těší na dal-
ší společnou akci, kterou pro před-
školáčky školáci vymyslí a zajistí.
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Veřejné bruslení – VSH
6. 3. 8:30 – 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
7. 3. 8:30 – 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
7. 3. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
10. 3. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení
14. 3. 8:30 – 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
14. 3. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
17. 3. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení
20. 3. 8:30 – 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
21. 3. 8:30 – 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
21. 3. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení

Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

Plavání pro veřejnost:
Termín platnosti plavenek: 1.10.2009 – 28.6.2010

Cena plavenky: 500 Kč čtvrtletní – 12 vstupů
Otevírací doba:

Pondělí: 19,00 – 20,00,
Úterý: 16,00 – 17,00 18,00 – 19,00,

Čtvrtek: 19,00 – 20,00,
Pátek: 19,00 – 20,00

Možnost pronájmu bazénu pro veřejnost: Cena pronájmu: 850,- Kč / 
hodina. Maximální počet osob v bazénu: 45

Informace na tel.č. 558 425 538, 558 425520, 777 561 522

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Naši fotbaloví „A“ muži již znají konečnou skladbu jarních odvet. 
V prvních pěti kolech hrají svěřenci trenéra Oldřicha Machaly čtyři-

krát v domácím prostředí.
16. kolo (sobota 13. března) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – FC Dosta Bystrc
18. kolo (sobota 20. března) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – SK UNEX Uničov
20. kolo (sobota 3. dubna) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – MSK Břeclav
21. kolo (sobota 10. dubna) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – FK Mutěnice
23. kolo (sobota 24. dubna) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – SK Sulko Zábřeh
25. kolo (sobota 8. května) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – Fotbal Fulnek
27. kolo (sobota 22. května) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – 1. HFK Olomouc a.s.
29. kolo (sobota 5. června) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – SK Sigma Olomouc B

Volejbalová extraliga ženy
13. 3. 17:00  Sokol F-M - Prostějov
27. 3. 17:00  Sokol F-M – Olymp Praha
V hale 6. ZŠ

VIII. SPORTPLEX CUP
Dne 13. 3. se ve Víceúčelové sportovní hale uskuteční již 8. ročník 

hokejového turnaje amatérských družstev – SPORTPLEX CUP! Přijď-
te se podívat a povzbudit své známé, neznámé či kamarády. Bude to 
rozhodně skvělý sportovní zážitek. Vstupné na tuto akci je ZDARMA.

Jarní rozlosování MSFL

VALCÍŘI: Muži mají ze startu jarních odvet příznivý los – hrají čtyři-
krát doma.   Foto: Petr Pavelka

Valcíři byli před zahájením 
jarní části Gambrinus ligy 
sparingpartnery olomoucké 
Sigmy. Ligistovi vyšel napro-
sto začátek střetnutí, když již 
po šesti minutách hry vedl 
2:0. Až pak se osmělili i naši 
fotbalisté. 

Ve 30. minutě vystřelil Mace-
ček a brankář Lovásik měl s jeho 

Proti ligistovi začali bázlivě
SIGMA OLOMOUC – FOTBAL F-M 4:1 (2:1)

střelou k tyči velké problémy. 
Vzápětí mohl na druhé straně 
skórovat Ordoš, jenže gólman 
Prepsl včasným vyběhnutím do-
mácímu útočníkovi šanci zmařil. 
Ve 33. minutě se valcířům přeci 
jen podařilo skórovat, když se 
hlavou prosadil Prokeš. Po změ-
ně stran se střelecky prosadili již 
jen domácí. 

„Začali jsme špatně. Po krás-
né akci Švrčka jsme ale Proke-
šem snížili, jenže ve druhé půli 
jsme dostali další dva góly po 
našich individuálních chybách. 
Sice jsme hráli s ligistou, ale ne-
museli jsme čtyřikrát inkasovat,“ 
řekl k zápasu asistent frýdec-
ko-místeckého trenéra Tomáš 
Chlebek.

1. AC SPARTA PRAHA, 2. 
1. FK PŘÍBRAM, 3. FOTBAL 
FRÝDEK-MÍSTEK – to zní 
dobře, ne? Fotbalisté Frýdku-
-Místku se dostali mezi tři nej-
lepší celky České republiky v 
kategorii mladšího dorostu.

Fotbal Frýdek-Místek postou-
pil ze semifinále po výhře s 1. 
FC Slovácko 1:1 (0:1), na poku-
tové kopy 6:5. 

 „A“ mladší dorostenci jsou v Memoriálu 
Vlastislava Marečka třetí v republice!

Ve finále na stadionu FK Tep-
lice už našim penalty tolik nevy-
šly – Fotbal Frýdek-Místek – 1. 
FK Příbram 1:1 (1:1) - branka Ši-
gut (PK 1:3). Ve druhém turnajo-
vém střetnutí byla Sparta hlavně 
ke konci zápasu fotbalovější: AC 
Sparta Praha – Fotbal Frýdek-
-Místek 3:0 (0:0) (PK 4:5)

„Kluci se tu vůbec neztrati-
li. Bylo tu spoustu fotbalových 

agentů, kteří ihned po zápase 
projevili snad o šest kluků zá-
jem. Představitelé ČMFS ocenili 
náš tým jako nejsympatičtější 
mužstvo celého memoriálu,“ řekl 
trenér Roman Vojvodík. 

Frýdecko-místečtí dorostenci 
tedy skončili v republikovém fi-
nále Sportovních center na vyni-
kajícím třetím místě z celé České 
republiky.

Oddíl taekwon-do Joomuk 
Frýdek-Místek zahájil jarní 
soutěžní sezónu úspěšným 
vystoupením na mezinárod-
ních závodech Czech Open 
2010 v Nymburku. Jedná se o 
největší mezinárodní soutěž v 
taekwon-do ITF pořádanou v 
České republice.

Závody se ve světě těší velmi 
dobré pověsti. To se potvrdilo i 
letos, kdy se tohoto sportovního 
klání zúčastnilo 13 zemí. Vedle 
České republiky se prezentova-
li závodníci z Dánska, Grónska, 
Holandska, Chorvatska, Nor-
ska, Polska, Rakouska, Ruska, 
Slovenska, Slovinska, Švýcar-
ska a Velké Británie, celkem 
přes 250 soutěžících. 

Vlastní závody byly tradičně 
zahájeny disciplínou technické 
sestavy (tul) a soutěžemi ve 
speciálním přerážení a v silo-
vém přerážení. Odpoledne se 
rozběhly také soutěže ve spor-
tovním boji (matsugi).

Do pořadí na stupních vítě-
zů v jednotlivých kategoriích 
významně zasáhli také naši 
závodníci. Mezi žáky získal stří-
brnou medaili ve sportovním boji 
Radim Kostura, v technických 
sestavách obsadily shodně tře-
tí místo sestry Adéla a Aneta 
Dvořákovy. V juniorské katego-
rii dominoval především Ondřej 
Mokrosch, který vybojoval zlaté 
medaile jak v technických sesta-
vách, tak i ve sportovním boji. 
Dvěma stříbrnými medailemi za 
speciální techniky a sportovní 
boj se může pyšnit také junior-

Úspěch oddílu taekwon-do Joomuk F-M

Na snímku Ondřej Mokrosch, který vybojoval dvě zlaté medaile, ve 
cvičení sestav a sportovním boji.

ka Lucie Pavlásková. Bronzové 
umístění vybojovaly Petra Fröh-
lichová, Kateřina Weizerová a 
Monika Majerová v jednotlivých 
kategoriích sportovního boje a 
Anna Mokroschová v technic-
kých sestavách. 

Náš oddíl taekwon-do Joomuk 
Frýdek-Místek se umístil na velmi 
pěkném 10. místě z 33 zúčastně-

ných oddílů. Velkou zásluhu na 
úspěšné prezentaci oddílu mají 
vedle závodníků také trenéři Jo-
sef Juhás (4. Dan) a Michal Žitník 
(3. Dan). Výborné výsledky oddí-
lu Joomuk Frýdek-Místek jsou 
zároveň pobídkou pro všechny, 
kterým se taekwon-do líbí a chtě-
li by se ho naučit. Neváhejte a 
přijďte mezi nás!

Extraligový tým BŠŠ Frý-
dek-Místek v polovině února 
připravil svým příznivcům 
příjemné chvilky. Zisk 6 bodů 
z dalších tří kol nejvyšší ša-
chové soutěže družstev ČR 
znamená, že průběžně je náš 
tým na 5. místě a pořád je ve 
hře o nejcennější kovy. 

Šachisté nejprve zajížděli do 
Třince, se kterým nemají z před-
chozích let zrovna nejlepší bilan-
ci. „První vítězství našeho týmu 
zajistil náš junior Vojtěch Rojíček 

Extraligoví šachisté ve hře o medaile
s Ladislavem Langnerem, zane-
dlouho se přidává po pěkném zá-
věru Stanislav Jasný s Martinem 
Frolíkem a vše to završuje Rafal 
Antoniewski, který vytvořil mato-
vou síť, ze které se již Krzysztov  
Jakubowksi nevymotal,“ refero-
val kapitán družstva Pavel Ben-
čo. Zápas s Třincem nakonec 
přinesl výsledek 6:2. Vedoucí 
tým extraligy Nový Bor nastoupil 
proti našim se sedmi velmistry a 
jedním mezinárodním mistrem. 

(Pokračování na straně 7)
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z atletiky

Extraligoví šachisté ve hře o medaile
(Pokračování ze strany 6)

Přední desky tvoří reprezen-
tanti z několika zemí. Bylo to 
veliké drama, ale nestačí to na 
víc než na nejtěsnější prohru 
4,5:3,5. „Bylo nutné hodit tento 
zápas za hlavu a soustředit se 
na další proti Turnovu. Stav byl 
2:2, poté však svou partii dota-
huje do zdárného konce Stani-

slav Jasný s Tomášem Zeleným 
a Štěpán Žilka s Tomášem Kul-
hánkem, a když ostatní partie 
končí smírem, vítězíme zaslou-
ženě 5:3,“ popsal Pavel Benčo.

Po perném víkendu si tedy 
šachisté připsali do tabulky dal-
ších 6 bodů, dělí se průběžně 
o 4.-6. místo a  stále věří v zisk 
medaile.

Medaile atletů z MČR
V Praze se konalo atletické 

halové mistrovství České repub-
liky dorostu a juniorů. Přestože 
atletům scházelo několik opor 
let minulých jako Petr Lukeš či 
Michal Štefek, nevrací se z toho-
to mistrovství s prázdnou. Dvě 
medaile, oddílový rekord a čtyři 
finálová umístění je na čtyřčlen-
nou výpravu velice dobrá bilan-
ce. O nejlepší výkon se zaslou-
žil dorostenec Tomáš Filipec, 
který místo tradičních 800 metrů 
zvolil tentokrát 1500 metrů. A 
byl z toho nový oddílový rekord 
4:10.15 minuty a stříbrná medai-
le. Mezi juniory vybojoval Martin 
Trybula bronzovou medaili ve 
skoku vysokém výkonem 1.96 
m. dvě finálová umístění přida-
la dorostenka Petra Čaganová. 
První den doběhla v běhu na 
3000 metrů na osmém místě a 
druhý den na poloviční trati své 
umístění o jednu příčku vylepšila 

Zleva Veronika Siebeltová, Natálie Závorková,
Kateřina Siebeltová, Blanka Hünerová.

a vybojovala 7. místo. Všem bla-
hopřejeme.

MČR v chůzi žactva
V pražské hale ve Stromovce 

se konalo mládežnické Mistrov-
ství České republiky v chůzi. Na 
startu byly v kategorii žaček také 
čtyři atletky Slezanu Frýdek-Mís-
tek. Nejlépe si na trati 3000 met-
rů vedla Blanka Hünerová, která 
obsadila páté místo, Kateřina 
Siebeltová došla sedmá, Natálie 
Závorková osmá a Veronika Si-
ebeltová devátá. Příslibem je to, 
že všechna děvčata na rozdíl od 
svých soupeřek mohou startovat 
v této kategorii i v příštím roce. 

Nejmladší na Višňovce
Pro své nejmladší členy při-

pravil atletický oddíl TJ Slezan 
Frýdek-Místek prodloužený ví-
kendový pobyt ve Vyšních Lho-
tách na Višňovce. Celkem 22 
dětí strávilo víkend plný soutěží, 
her, ale i pohybu a nechyběl ani 
tradiční výšlap na Prašivou.

Hokejovou bitvu viděli 
v zápase 40. kola diváci ve 
frýdecko-místecké Víceú-
čelové sportovní hale, když 
proti sobě nastoupila muž-
stva z opačných pólů v ta-
bulce. Frýdečtí přivítali lídra 
soutěže z Valašského Mezi-
říčí. Kdo čekal jasný průběh 
utkání, tak se mýlil. Družina 
Michala Piskoře a Miroslava 
Kameníka dokázala odehrát 
další skvělý zápas.

Do utkání nastoupili aktiv-
něji Frýdečtí. Ti se tlačili od 
začátku dopředu a nakonec 
první dvacetiminutovka skon-
čila po přestřelce nerozhodně 
3:3. Ve 32.minutě hráli domácí 
přesilovku pět proti třem, kte-
rou předčasně ukončil Robin 
Gebauer a Frýdek-Místek tak 
potřetí v zápase šel do vede-
ní 4:3. Po naší čtvrté brance 

Zápas s Valmezem přinesl 15 branek
pokračovala již klasická po-
četní výhoda. O její využití se 
zasloužil o minutu později Ivo 
Mocek 5:3. A to ještě velký šok 
přišel pro hostující hráče a fa-
noušky ve 39. minutě, kdy Petr 
Slovák rozvlnil již pošesté síť 
hostující branky. Frýdek-Místek 
zvládl druhou třetinu bezchyb-
ně a na ukazateli skóre stav 
6:3 pro domácí. 

Hosté v závěrečném děj-
ství stahovali, ale Jan Kolařík 
upravoval na 7:5. Zdálo se 

rozhodnuto, ale 16 vteřin před 
koncem snížilo Meziříčí na 7:6 
a v čase 59:58 dokonce posla-
lo zápas do prodloužení. To 
si hráči příliš dlouho neužili. 
Přesně po 60 vteřinách nasta-
vení urval druhý bod pro Frý-
dek-Místek Petr Slovák. 

Domácí fanoušci uvidí po-
slední dvě ligová kola v domá-
cím prostředí. To předposlední 
čeká na naše hráče ve středu 
3. března od 18 hodin proti No-
vému Jičínu.

Porážka v derby s Třincem 
byla teprve první prohrou, 
kterou zaznamenali naši fot-
balisté v přípravném období 
na jarní část MSFL. 

V prvních pětačtyřiceti mi-
nutách oba celky předváděly 
fotbal, který se musel líbit. O 
první změnu skóre se posta-
rali hosté, když Prokeš přihrál 
Fromeliusovi, ten přistrčil míč 
Němcovi a náš kapitán namí-
řil míč přesně do horního rohu 
Brukovy branky. O tři minuty 
později už bylo všechno ji-
nak. Pas Hanuse převzal Byr-
tus, dostal se do vápna a po 

První porážka v přípravě
FOTBAL TŘINEC – FOTBAL F-M 3:1 (2:1)

jeho přihrávce střílel Joukl do 
prázdné brány. Třinec šel pak 
do poločasu ještě do vedení. 
Rozhodnutí padlo v 75. minutě 
po rohovém kopu – 3:1. Valcíři 
tedy v přípravě poprvé našli 
svého přemožitele. 

„Vzhledem k tomu, že nám 
chyběla řada zraněných hráčů, 
jsme odehráli celkem dobré 
utkání. Mohli jsme i vyrovnat, 
příležitostí jsme k tomu měli do-
statek. Nastoupili jsme v kombi-
nované sestavě, ale podali jsme 
obstojný výkon,“ pustil se do 
hodnocení střetnutí kouč Frýd-
ku-Místku Oldřich Machala.

Ve Středisku volného času 
Klíč se v pátek 19. února 
uskutečnilo 10. kolo Měst-
ské ligy mládeže v šachu. Na 
startu jsme přivítali 48 hráčů, 
kteří hráli v sedmi ligových 
turnajích.

Městská liga mládeže
Vítězové jednotlivých lig: Ex-

traliga – Pavel Kotrbatý, 1. liga 
– Tomáš Filip, 2. liga – Matěj 
Štorek, 3. liga – Dominik Hor-
ňák, 4. liga – Martina Kaňoková, 
5. liga – Matouš Matloch, 6. liga 
– Vojtěch Válek.

Naši házenkáři ztratili ve 
Dvoře Králové velice důleži-
té dva body. O jejich prohře 
rozhodl nařízený sedmime-
trový hod, který Dvořané 
proměnili třicet sekund před 
koncem utkání, ale také ne-
mohoucnost při zakončování 

Pád na poslední příčku extraligy
1. HK Dvůr Králové – SKP F-M 19:18 (6:7) 

akcí našich hráčů. Úspěšnost 
střelby v tomto utkání byla 
mizerných 36 %. 

Touto prohrou se náš tým, dvě 
kola před koncem základní části 
extraligy, propadl na samé dno 
tabulky a již mu nic jiného ne-
zbývalo než zvítězit v posledním 

únorovém zápase na domácí pa-
lubovce nad družstvem Přerova.

SKP Frýdek-Místek: Štolcar 
60%, Pohludka - L. Petrovský 2, 
Straka 4/1, Pavlík 1, Štěpánek 
2, Bednárek 1, Aspridis, Dyba 
5, Vacula, Hes, Holbein 1, Ská-
la, Hojník 2. 

DOMA HRAJÍ TIE-BREAKY: Extraligové volejbalistky Sokola Frýdek-Místek v posledních dvou zápa-
sech na domácí palubovce hrály pět setů. Olomouc dokázaly porazit, ale v posledním zápase tie-break 
lépe zvládlo Brno (Frýdek-Místek - Brno 2:3 – 23, -10, 17, -11, -12), které zaostává v tabulce za naším 
družstvem o jedinou výhru. Sokol je stále druhý za suverénním Prostějovem.       Foto: Petr Pavelka

Kemp se koná v SO – ÚT
6. – 9. března 2010 v hale SPŠ 
Místek (vedle domu seniorů); 
školní výuka nebude narušena 
vůbec, neboť v tomto týdnu čerpají 
žáci jarní prázdniny.
Začátky ve všechny dny budou v 
8:30 a ukončení ve 14:30. Ekono-

micky zajišťuje pořádání kempu 
ŠSK Beskydy. Rodiče hradí pouze 
dopravu a účastnický poplatek ve 
výši 300 Kč (obědy ve školní jídelně 
SPŠ + pitný režim).
V případě neúčasti je tato částka 
nevratná. Novinkou tohoto kempu 
bude turnaj minivolejbalu dvojic a 

trojic o ceny.
Hráči ročníků 1996/97 hrají ve troji-
cích; mladší pak ve dvojicích.
TURNAJ SE ODEHRAJE V ÚTE-
RÝ 9. BŘEZNA 2010
Případné dotazy můžete směřovat 
na předsedu oddílu pana Miloslava 
Chrobáka - info@sskbeskydy.cz;
K přihlášení můžete také použít 
elektronickou poštu.

III. kemp chlapců už klepe na dveře
Víkendová volejbalová škola

řá á í
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Městská knihovna v Místku, 
modrý salonek

datum: 4. 3. 2010,
začátek v 17:00

Zveme Vás na promítání filmu v 
rámci Tibetských dnů

Hledání starého Tibetu
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V sociální oblasti chceme: podpořit veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postiženýchV sociální oblasti chceme: podpořit veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených
Dvakrát do roka se schází 

u náměstka primátora Petra 
Cvika, který má ve městě na 
starosti vnitřní dopravu, zá-
stupci městské i republikové 
policie, lidé z odboru dopravy 
a silničního hospodářství a  
technických služeb TS a.s. s 
představiteli Národního insti-
tutu pro integraci osob s ome-
zenou schopností pohybu a 
orientace České republiky, 
o.s. a Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých. 
Z jednání vyplývají řešení 
problematiky a požadavků na 
úseku bezpečnosti a zpřístup-
ňování dopravy občanům s 
omezenou schopností pohy-
bu a orientace.

„Tato spolupráce je na velmi 
dobré úrovni, proto máme vždy 
snahu splnit vznesené poža-
davky a hledat řešení pro jejich 
problémy,“ řekl k schůzkám se 
zdravotně postiženými náměs-
tek primátora Petr Cvik. „Jsou 
to soudní lidé a poměrně trpěliví, 
protože vnímají finanční mož-
nosti města. Vždy, když se nám 
podaří něco z jejich upozornění 
splnit, byť se třeba jedná jen o 
díru v chodníku před poštou, 
dočkáme se od nich pochvalné 
reakce,“ doplnil jej pro ilustraci 
vedoucí odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství Miroslav 
Hronovský.

A v čem město hodlá této 
skupině obyvatel vyjít vstříc 
letos? V tomto roce se bude 
realizovat madlo při vstupu do 
hlavní budovy magistrátu, které 

může postiženým 
pomoci zdolat 
široké schodiště. 
„Nevidomí také 
změnili sídlo a 
působí nyní v 
hotelovém domě 
Koloredov, kde 
jim pomůžeme s 
návodnými trasa-
mi. Vodící prvky 
budou podobné 
jako u Rubikovy 
křižovatky, v ori-
entaci pomohou 
plastové prouž-
ky,“ přiblížil Miro-
slav Hronovský.

Zdravotně po-
stižení na schůz-
kách obvykle 
upozorňují na 
místa, která ne-
vyhovují platným 
normám na po-
žadavky bezbari-
érového přístupu. 
Podávají se informace ohledně 
připravovaných staveb, které 
by se mohly dotknout proble-
matiky zdravotně postižených, 
nevidomých a slabozrakých. V 
posledních letech město spo-
lupracovalo například u vstupu 
na hlavní poštu na ulici Sadová, 
hodlá pamatovat na požadavky 
na vyzvednutí chodníků v místě 
autobusových zastávek z dů-
vodu lepšího a pohodlnějšího 
nastupování, obecné požadavky 
snadného přístupu má na pamě-
ti při výstavbě nových chodníků 
či parkovišť.

Městská policie zvýšila do-
hled nad umísťováním reklam-
ních áček, která nesmí být 
umísťována přímo u výkladů, 
u vchodů do obchodů a tam, 
kde by mohla ohrozit nevido-
mé. Městští strážníci také dbají 
na to, aby nebylo zneužíváno 
označení vozidel symbolem „vo-
zíčkáře“. 

„Přenášíme dál také podněty 
jako například, že projektanti 
často neznají povinnosti vyplý-
vající z vyhlášky č.369/2001 

Sb. Dodržení ustanovení této 
vyhlášky je nutno vyžadovat, 
a to zejména ze strany staveb-
ního úřadu. Pokud projektová 
dokumentace výše uvedené 
vyhlášce nevyhovuje, nesmí se 
vydat stavební povolení,“ připo-
mněl Hronovský, který některé 
připomínky tlumočí i krajskému 
úřadu, pokud jsou v jeho kom-
petenci.

Jedním z dlouhodobějších 
požadavků nevidomých a slabo-
zrakých je akustická signalizace 

VSTUP NA MAGISTRÁT: Zdravotně postiženým má návštěvu radnice usnadnit instalace madel. 
Foto: Petr Pavelka

v autobusech městské hromad-
né dopravy. Radnice už se po-
kusila o příslušné výběrové říze-
ní na nová odbavovací zařízení, 
ale firmy nedokázaly vyhovět 
zadávacím podkladům. Vše se 
tedy dále řeší ve spolupráci se 
zástupci ČSAD.

Frýdecko-místecká radnice 
hodlá ve schůzkách nadále po-
kračovat v režimu jaro-podzim, 
kdy zkraje roku jsou vyslechnuty 
požadavky a ke konci vyhodno-
ceno jejich plnění.  (pp)

POŠTA NA SADOVÉ: Radnice se snaží, aby chodníky navazovaly na opatření jiných 
subjektů.                                                        Foto: Petr Pavelka

NOVÉ SÍDLO ORGANIZACE NEVIDOMÝCH: Město pomůže s naváděcím systémem 
pro nevidomé a slabozraké.                                                               Foto: Petr Pavelka

Město podporuje zdravotně handicapovanéMěsto podporuje zdravotně handicapované
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SAMOROSTY A KRESBY: V Galerii pod sovou se sešli dva autoři 
vnímající krásu přírody.   Foto: Petr Pavelka

Galerie pod sovou ve Frýd-
ku-Místku a frýdecko-místec-
ký V-Klub výtvarníků připravili 
výstavu Duše přírody a Úroda 
duše, kterou dali dohromady 
Josef Kozel se svými samorosty 
a Michaela Kolaříková prostřed-
nictvím jejích kreseb a fotografií.

Už samotný název napovídá, 
že se oba snaží vidět věci zevnitř, 
najít si poezii uprostřed přírody, 
kde ji jiní třeba ani nevidí. Jejich 
hledání krásy a také konkrétní ná-
lezy, které Kolaříková umí popsat 
verši, jimiž opatřuje své záběry, 
dokážou návštěvníci výstavy školní 
galerie náležitě ocenit. Na zdánlivě 
obyčejných snímcích autorka uka-
zuje, že mohou skrývat víc, než se 
zdá: „Okno do pohádky, kdo vejde, 
nechce se mu zpátky.“ – „Slunce 
a mráz, kreslí obrazy v nás.“ – 
„Sněžící noční romance, při které 
je vločkám do tance.“ – „Chvíle v 
křehkém objetí, než jeden dále od-
letí. Važme si těch chvil.“

S podobným viděním chodí 
do přírody Josef Kozel, který se 
zaměřil na krásu dřeva, vybaven 
uměním postihnout rozdíl mezi 
obyčejným klackem, větvemi či 
pařezem a dřevem, které něco 

Duše přírody a Úroda dušeDuše přírody a Úroda dušeVe Frýdku-Místku se po-
malu zabydluje projekt Celé 
Česko čte dětem, jehož myš-
lenku si vzal za svou náměs-
tek primátora Petr Cvik. Svou 
odezvu už našel i v činnosti 
městské knihovny.

„Chceme myšlenku čtení dětem 
alespoň dvacet minut denně přiblí-
žit rodinám přes naše mateřské a 
základní školy a logicky se k této 
aktivitě přidává i knihovna, která 
je jednoduše „u zdroje“ veškerých 
čtenářských aktivit,“ vysvětlil ná-
městek primátora Petr Cvik.

„Dětské čtenářství je jedním z 
důležitých prvků výchovy a čte-
nářská gramotnost je považová-
na za jednu z klíčových doved-
ností. Nejdůležitějším činitelem 
k získávání dítěte pro čtení je 
samozřejmě rodina. Pravidelné 
předčítání malým dětem má vý-
znamný vliv na jejich další rozvoj 
a kvalitní čtenářské zázemí v ro-
dině ovlivňuje intenzitu čtení dí-
těte,“ potvrzuje Irena Liberdová 
z městské knihovny.

Městská knihovna je připrave-
na sehrát v kampani významnou 
úlohu. Proto připravuje pro děti 
řadu aktivit na podporu a rozvoj 
čtenářství. „Spolupracujeme se 
všemi základními a mateřskými říká. Může jít přitom o tak drobný 

detail, jako když Michaela Kolaří-
ková vysvětluje rozdíl mezi ženou 
světicí a svůdnicí.  (pp)

Městská knihovna čte dětem
školami ve městě. Začínáme 
již s předškoláky, které zveme 
do knihovny, seznamujeme je s 
knihami, předčítáme jim pohád-
ky. Nejvíc se snažíme věnovat 
prvňáčkům. Ti k nám přicházejí 
několikrát za školní rok v rám-
ci projektu „Pasování prvňáčků 
na čtenáře“. Dále připravujeme 
knihovnické lekce, tematicky za-
měřené besedy, seznamujeme 
děti s novinkami, pořádáme čtení 
pro družiny, dramatická čtení pro 
malé děti a autorská čtení. Pra-
videlně zveme do knihovny pro-
fesionální herce, kteří jsou tvůrci 
tzv. „Listování“. Tento projekt 
vznikl ve spolupráci s kampaní 
„Rosteme s knihou“. Jde o scé-
nické čtení, jež je pro děti velmi 
přitažlivé. Jedenkrát za rok mají 
děti možnost zůstat ve společ-
nosti svých oblíbených knižních 
hrdinů celou noc v rámci celo-
státní, vlastně již mezinárodní, 
akce „Noc s Andersenem“. Pro 
děti připravujeme i celou řadu do-
plňkových aktivit, například sou-
těže, výtvarné dílny, zapojujeme 
se do akce „Prázdniny ve městě“. 
To vše s cílem přilákat co nejvíce 
dětí mezi knihy a knižní hrdiny,“ 
shrnula aktivity knihovny Irena 
Liberdová.  (pp) 

10. února v hudebním klu-
bu Stoun začala série výchov-
ně-vzdělávacích koncertů s 
protidrogovým zaměřením, 
která je Mikroprojektem pře-
shraniční spolupráce ČR-PR, 
jenž je podporovaný z pro-
středků Evropské unie. V po-
lovině již mohou organizátoři 
hodnotit, jak je akce úspěšná.

„Všude se setkává s příz-
nivým, ba nadšeným ohlasem 
návštěvníků, kterými jsou v 
převážené většině žáci 6.-9. 
tříd základních škol. Atmosféra 
bývá natolik skvělá, že členové 
skupiny Music Masters neváhají 

Výchovné koncerty v poloviněý y p

často s opakovanými přídavky 
po vyčerpání základního progra-
mu. Za předvedený výkon bývají 
muzikanti odměněni bouřlivým 
aplausem mladého publika a 
pochvalou od doprovázejících 
pedagogů,“ referoval Petr Klega.

„Určitě není překvapením, 
že formu, kterou hudební klub 
Stoun zvolil, mladé publikum 
oceňuje. Byť se jedná o exkurzy 
do historie hudby, hudebníci vy-
brali skladby rytmické, které do-
kážou zaujmout i po letech. Udr-
žení pozornosti je pak důležité 
pro sdělení týkající se škodlivosti 
návykových látek, které bohužel 
vždy provázely i ty největší per-
sony hudebního světa,“ řekl ná-
městek primátora Petr Cvik. (pp)

MUSIC MASTERS: Ve Stounu se konají výchovné koncerty pro 
mládež.   Foto: Petr Pavelka

Po více než tříleté pauze se 4. 
března ve frýdecko-místeckém 
Stounu předvedou s aktuálním 
albem (a nejen s ním) MONKEY 
BUSINESS. A že to bude nářez, 
není třeba pochybovat. Vždyť 
jejich živočišné funky je schop-
no rozpohybovat i posluchače 

„Mankáči“ roztančí klub Stoun
na hranici hluchoty.

Kapelu Monkey Business 
založil v roce 2000 klávesista 
Roman Holý, známý rovněž z 
J.A.R. a řady dalších projektů. 
Kromě frontmana Matěje Rup-
perta v Monkey Business dále 
zpívá Tonya Gravesová; spolu-

hráči Holého jsou baskytarista 
Pavel Mrázek, bubeník Martin 
Houdek, klávesista Ondřej Brou-
sek, kytarista Oldřich Krejčoves 
a perkusista Imran Musa Zangi. 

„Monkey Business patří k 
domácím kapelám, které slaví 
úspěchy nejen u posluchačů, 
ale i kritiků. Akademie populár-
ní hudby skupinu odměnila již 
sedmi výročními cenami Anděl v 
různých kategoriích a další dvě 
sošky si za vítězství v kategorii 
zpěvák roku z vyhlašovacích ce-
remoniálů za léta 2006 a 2007 
odvezl zpěvák Matěj Ruppert,“ 
přiblížil Kamil Rudolf z hudební-
ho klubu Stoun.

Kapelu totiž tvoří ze sta procent 
hudebníci, kteří kromě hráčských 
schopností vládnou skutečnou 
muzikalitou, tedy tím nepopsa-
telným, co umožňuje dokonalé 
vcítění se do hraných skladeb a 
naslouchání se navzájem.

„Věřím, že kvalitní hudba, 
kterou Mankáči produkují, a je-
jich nezaměnitelné dynamické 
pódiové show přiláká do Stou-
nu stovky příznivců,“ komentuje 
nadcházející svátek funky music 
dramaturg Kamil Rudolf.

Vstupenky na MONKEY BU-
SINESS v ceně 230 Kč jsou k 
dostání v předprodeji v Beskyd-
ském informačním centru na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku 
a na Náměstí Svobody v Místku, 
samozřejmě také ve Stounu.

Filmový festival EXPEDIČNÍ 
KAMERA je celovečerní pro-
mítání filmů o dobrodružství, 
divoké přírodě, extrémních zá-
žitcích i sportech. Sedm nejlep-
ších outdoorových filmů uply-
nulé sezóny můžete zhlédnout 
5. března od 18 hodin v Nové 
scéně Vlast Frýdek-Místek.

Kromě filmů českých v progra-
mu najdete také filmy ze Sloven-
ska, USA, Švýcarska, Kanady a 
Brazílie. Mezi filmy vybranými pro 
festival je například snímek „Bhú-
tán – hľadanie šťastia“ předního 
slovenského režiséra Pavola 
Barabáše. Toto filmové putování 
zapomenutou zemí v srdci Himá-
laje, ve které lidé uctívají vše živé, 
získalo řadu ocenění v mnoha ze-

Další filmový festival 
mích světa. 

Film „Dhau-
lágiri – Makalu“ 
je o expedici 
Radka Jaroše 
a Zdeňka Hru-
bého, špičko-
vých českých 

horolezců, kteří dokázali mno-
hem více, než jen vystoupit na 
vrchol. Během výstupu riskovali 
své životy a obětovali své ambi-
ce, aby se pokusili zachránit zra-
něné horolezce v tzv. zóně smrti.

Součástí programu je také 
dokument Slzy Konga, natoče-
ný Lenkou Klicperovou a Olgou 
Šilhovou během eskalace bojů v 
této válkou stále zmítané africké 
zemi. Další filmy vás zavedou do 
pouště Gobi, Vysokých Tater a 
k řece Omo v Etiopii. Perličkou 
je krátký kreslený film Uruca o 
horolezeckém výstupu na zná-
mou „cukrovou homoli“, vysokou 
skalní věž v Rio de Janeiru. Více 
o filmech na www.ExpedicniKa-
mera.cz, www.kulturafm.cz  (pp)
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Č.
Název
programu

Popis Kdo může žádat Omezení výše fin. podpory
Ukončení
příjmů
žádostí

1
ICT v
podnicích III

Rozšíření nebo zavedení informačních a ko-
munikačních technologií

malý a střední podnik, alespoň 2 uzavřené po 
sobě jdoucí zdaň. období; ekonom. činnost 
musí směřovat do zpracovatelského průmys-
lu – CZ-NACE C10- C33 (vyjma 12 a 19)

Minimální výše: 0,35 mil. Kč
Maximální výše: 20 mil. Kč

15.10.2010

2
INOVACE
-Patent

zvýšení inovačního potenciálu podnikatelské-
ho sektoru prostřednictvím dotací na realizaci 
inovačních projektů podniků (zejména MSP) 
a na projekty veřejných výzkumných institucí, 
vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující 
k ochraně práv průmyslového vlastnictví

Malý, střední a velký podnik

u inovačního projektu: ve výši 1 – 75 
mil. Kč, v případě regionů se soustře-
děnou podporou státu je poskytová-
na dotace až do výše 150 mil. Kč
u projektu na ochranu práv průmys-
lového vlastnictví:
ve výši 10 tis. – 1 mil. Kč

31.5.2010

3 Prosperita II
zakládání a další rozvoj vědeckotechnických 
parků, podnikatelských inkubátorů a center pro 
transfer technologií, podpora sítí business angels

podnikatelské subjekty, sdružení podnika-
telů, územní samosprávné celky a jejich 
svazky, veřejné výzkumné instituce, vyso-
ké školy a ostatní vzdělávací instituce, stá-
vající provozovatelé vědeckotechnických 
parků, podnikatelských inkubátorů a center 
pro transfer technologií

až do výše 300 mil. Kč 30.6.2010

4
Školící
střediska II

V rámci tohoto programu mohou podniky žádat 
o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vy-
bavení školicích center nebo školicích místností.

podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti 
působící ve vymezených CZ-NACE (dříve 
OKEČ), sdružení podnikatelů, podnikatel-
ská seskupení vzniklá na základě Obchod-
ního zákoníku nebo jiného právního předpi-
su, nestátní neziskové organizace

0,2-100 mil. Kč 31.5.2010

5 Nemovitosti II

Program Nemovitosti umožňuje získat finanč-
ní podporu na přípravu podnikatelských zón, 
rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu 
nájemních objektů v sektoru zpracovatelského 
průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strate-
gických služeb a technologických center.

územní samosprávné celky, 
podnikatelské subjekty 

% z nákladů projektu 
dotace se řídí Regionální mapou in-
tenzity podpory pro ČR na období let 
2007-2013 a činí maximálně: 60 % 
pro malé podniky, 50 % pro střední 
a 40 % velké podniky. U územně sa-
mosprávných celků je výše stanove-
na na maximálně 40 %

31.3.2010

Aktuální možnosti získání dotací EU pro podnikatele
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KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

1. 3. - Barevné hraní a cvičení 
– pro starší děti

Opět nás navštíví paní Macečková, která se-
známí maminky s problematikou Rané péče. 
Pro děti bude připraveno mnoho hraček a po-
můcek podporujících jejich psychomotorický 
vývoj. Přijďte si pohrát! Určeno pro děti od 2 
let do předškolního věku. Začátek v 10.00 hod.

3. 3. - Schůzka členek
Přivítáme na ní také všechny aktivní mamin-
ky, které se chtějí podílet na vytváření pro-
gramů pro děti. Začátek v 10.00 hod.

5. 3. - Výtvarka – Výroba krabice na 
plastový odpad

Přijďte nám pomoci vyrobit další originální 
nádobu na třídění odpadu!

5. 3. - Kočárková burza
Během celého dopoledne bude probíhat 
burza dětských kočárků, ale také kol, odrá-
žedel, sedaček apod.
Příjem věcí na prodej v 9.00 hod., výdej a 
vyúčtování ve 12.00 hod.
8. 3. - Jak si udržet šťastné manželství?
Beseda s psycholožkou Mgr. Grussman-
novou z Poradny pro ženy a dívky na téma 
partnerských vztahů. Začátek v 10.00 hod.

12. 3. - Burza dětského jarního
a letního oblečení

Zveme vás na tradiční burzu dětského ob-
lečení. Příjem věcí 12. 3., prodej 15.-19. 3., 
výdej a vyúčtování 22. 3.
Maximální počet věcí – 40 ks. Nenoste dra-
hé, luxusní oblečení, ale ani poškozené a 
špinavé!

19. 3. - Výtvarka – Velikonoční drátkování
Maminky, přijďte si vyrobit originální veliko-
noční dekorace pomocí drátkování.

22. 3. - Ochutnávka Hamánků
Paní Ludmila Števulová nás seznámí s no-
vými produkty společnosti Hamé určenými 
pro děti. Čeká nás také drobná ochutnávka 
těchto výrobků. Začátek v 10.00 hod.

25. 3. - První pomoc miminkům 
– seminář pro maminky

Navštíví nás pracovníci společnosti Rescue 
team, kteří nás poučí o poskytování první 
pomoci malým dětem. Cena 100 Kč/osobu. 
Začátek v 10.00 hod.
26. 3. - Výtvarka – Velikonoční zvířátka 

na špejli
Jednoduchá práce pro děti a jejich maminky. 
Vyrobíme si tradiční velikonoční dekoraci do 
vzrostlého obilíčka! Materiál k dostání u nás.

29. 3. - 11. narozeniny Broučků
Přijďte s námi oslavit 11 let fungování Brouč-
ků! Připomeneme si důležité okamžiky uply-
nulých deseti let a také nebude chybět dort!

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne Mimi koutek, 
odpoledne veselá říkadla a tanečky
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky 
Pátek – výtvarka

MIMI koutek
Každé úterý 9.30 – 11.30 hod. Zveme 
všechny maminky s miminky a dětmi do 1,5 
roku. Batolátka si mohou hrát v herně bez 
přítomnosti starších dětí a jejich pobyt zde je 
proto bezpečnější. Děti čeká cvičení na re-
habilitačních míčích s veselými říkadly.
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené fyziotera-

peutky je vždy ve středu v 9.00 hod. Starší 
děti si mohou hrát v herně Broučků. Cena 
50 Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní po-
jišťovnou! Při zakoupení permanentky sleva!

Konverzace v anglickém jazyce pro 
mírně pokročilé

Přidat se můžete kdykoliv. Ještě máme ně-
kolik volných míst! 
Cena 60 Kč/hod. Nabízíme hlídání dětí v 
době výuky. 
Každý pátek 9.00-10.00 hod. 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040, 

www.divadloctyrlistek.cz

Pro děti
Sobota 27. března v 15 hodin

Čertice Makrela 
veselá hudební pohádka o dětech, čertech a 
pirátech – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek 

Vstupné 20 Kč 
Pro mládež a dospělé 

Sobota 20. března v 18 hodin
KABARET STORY aneb Neseď v koutě 

kabaretní podívaná plná lesku, světel, 
podmanivé hudby a svůdného tance – hraje 

divadelní soubor SERUM Frýdek-Místek 
Vstupné 60 Kč 

Sobota 27. března v 18 hodin
Norbert Závodský

Křehkosti
1 skleněná krychle, 1 autonehoda, 6 herců, 

7 příběhů (derniéra) – hraje soubor 21 
gramů Frýdek-Místek

Vstupné 80 Kč

Změna programu vyhrazena!
Předprodej vstupenek vždy v úterý a čtvrtek 

od 15 do 17 hodin na aktuální sobotní 
představení! 

Půjčování kostýmů v březnu:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622

Bety K. Majerníková
a Kristýna Španihelová

Kosti a zbraně
Dialog prací dvou šperkařek

Do 5. března
Irena Jůzová

Najdi sedm podobností
Kresby, tisky, projekce

Do 5. března

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Výstava portrétů ostravského fotografa 
Romana Poláška s názvem Bezdomovci. 

Riegrova ulice, Místek



12 Únor 2010Odbory, informace

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 19,97 m2 (V.NP)
4) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky

- nebytové prostory o výměře 43,31 m2 (II.NP)
5) Křížový podchod, směr Ostravská
- nebytový prostor o výměře 24,70 m2

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
2) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II.NP, VII.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobaterie 
a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U Kina P. Bezruče 16. 3. - 18. 3.
U krytého bazénu 23. 3. - 25. 3.
Park. u Kauflandu  2. 3. - 4. 3.,
 30. 3. - 1. 4.
Parkoviště u Billy  9. 3. - 11. 3.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00
Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: 
Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel.: 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

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

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

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

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

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

čp. 2138 a pozemek p.č. 4191/3 ostatní plocha, neplodná půda o 
výměře 23 m2 – loděnice přehrada Olešná, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek. Podlahová plocha objektu je 123,93 m2. Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporučená výše nájemného 790 Kč/m2/rok. 
Prostory nebudou pronajímány za účelem provozování herny apod.

Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat“ – loděnice) a informací, za jakým úče-
lem bude objekt využíván, doručte na podatelnu Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční 1148 maximálně do 12. 3. 2010 14.00 h.

Případné dotazy či prohlídku je možné domluvit
na telefonním čísle 558 609 174.

Frýdecká skládka, a. s. je 
společnost založená Městem 
Frýdek-Místek a dalšími obcemi 
okresu v roce 1992. 

Základním posláním společnos-
ti je komplexní nakládání s odpady, 
což znamená sběr, svoz, úprava 
a odstranění prakticky všech v re-
gionu se vyskytujících odpadů. K 
tomuto účelu provozuje Frýdecká 
skládka, a. s. od roku 1993 říze-
nou skládku odpadů v Panských 
Nových Dvorech, dotřiďovací linku 
v Lískovci určenou k dotřídění skla, 
papíru a plastů, dále provozuje 
kompostárnu v Bruzovicích a sběr-
né dvory na nebezpečné a velko-
objemové odpady, z nichž největší 
jsou v Místku na Collo-loukách a 
ve Frýdku „pod Estakádou“. K za-
jištění svozu odpadu vlastníme 18 
svozových vozidel. 

Komplexní nakládání s odpa-
dy zajišťujeme pro Město Frýdek-
-Místek a dalších 15 obcí okre-
su Frýdek-Místek. S ostatními 
městy a obcemi, mezi které patří 
například Metylovice, Palkovice, 
Čeladná, Ostravice a jiné, spo-
lupracujeme v oblasti zajištění 
separovaného sběru, nebo na-
kládání s nebezpečnými odpady.

Dále Frýdecká skládka a. s. 
spolupracuje s cca 250 podniky, 
organizacemi či firmami, mezi 
největší patří např. Arcelor Mittal 

Frýdek-Místek, Pivovar RADE-
GAST a. s. Nošovice, Interspar 
Frýdek-Místek a další.
Podrobnější informace tý-
kající se svozu a nakládání 
s odpady najdete na našich 

internetových stránkách: 
www.fmskladka.cz
Středisko SKLÁDKA

a Středisko BETONY A SUTĚ, 
tel. 558 633 234

Odstranění odpadů na skládce v 
Panských Nových Dvorech

Odběr stavebních sutí, betonu a 
cihel, recyklace a prodej staveb-

ních materiálů a zeminového 
substrátu.

Středisko DOPRAVA,
tel. 558 623 546

Svoz směsného komunálního 
odpadu z popelnic a kontejnerů, 

separovaného sběru z barev-

ných nádob, ostatního odpadu, 
nebezpečného, stavebního a 

velkoobjemového odpadu.
Středisko SEPARACE,

tel. 595 174 058
Sběr a dotřídění skla, papíru, 

plastů a tetrapaků.
Středisko KOMPOSTÁRNA, 

tel. 736 770 814
Odběr kompostovatelných od-
padů (tráva, listí, ořezy dřevin), 
výroba kompostu a jeho prodej.

Středisko NEBEZPEČNÉ 
ODPADY, tel. 558 627 047
Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu (oleje, 

rozpouštědla, barvy, kyseliny, 
ledničky, televize, PC, tiskárny, 
zářivky, léky apod.), velkoob-
jemových odpadů a použitých 

zařízení, provoz sběrných dvorů 
a mobilní sběrny.

F – Frýdecká skládka, a. s.

čp. 34, k.ú. Lískovec, obec Frýdek-Místek. Podlahová plocha 
objektu je 279,69 m2 (bývalá výrobna uzenin u Nové Osady Frý-
dek). Smlouva o nájmu na dobu neurčitou, doporučená výše ná-
jemného 790 Kč/m2/rok.

Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat“ – čp. 34) a informací, za jakým účelem 
bude objekt využíván, doručte na podatelnu Magistrátu města Frý-
dek-Místek, Radniční 1148 maximálně do 12. 3. 2010 14.00 hodin.

Případné dotazy či prohlídku je možné domluvit
na telefonním čísle 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu objekt Statutární město Frýdek-Mís-

tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- Nebytová jednotka 549/1 
včetně podílu 9/992 na společ-
ných částech budovy č. p. 549 a 
zastavěném pozemku p. č. 202/66 
zastavěná plocha a nádvoří a sou-
visejícím pozemku p. č. 202/211 
ostatní plocha (Růžový Pahorek) 
k. ú. Frýdek, obec Fýdek-Místek, 
nejnižší nabídková cena 94.016 Kč

- Nebytová jednotka 549/2 
včetně podílu 50/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 
č. 202/66 zastavěná plocha a 
nádvoří a souvisejícím pozemku 
p. č. 202/211 ostatní plocha (Rů-
žový pahorek) k. ú. Frýdek, obec 
Fýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 522.314 Kč 

- Dům č. p. 48 na pozemku 
p. č. 49/1 zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p. č. 49/1 
zastavěná plocha a nádvoří, k. 
ú. Místek, obec Fýdek-Místek 
(náměstí Svobody), nejnižší na-
bídková cena 12.300.000 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 31. 3. 2010 ve 
13.00 hod. (jednotky 549/1 a 549/2 
ul. Růžový pahorek) a 14.00 hod. 
(č. p. 48 náměstí Svobody) v zase-

Nabídkové licitační řízení 
dací síni odboru správy obecního 
majetku Magistrátu města Frýdku-
-Místku, ul. Radniční 10.

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistoty. Jde-li o právnickou 
osobu, je účastník povinen před-
ložit výpis z obchodního rejstříku 
a písemné zmocnění k tomu, že 
je oprávněn jednat jménem práv-
nické osoby, nejde-li o statutární 
orgán. Výše jistoty je stanovena 
na 10% z nejnižší nabídkové 
ceny a je splatná nejpozději dne 
26. 3. 2010 na účet Statutární-
ho města Frýdek-Místek, č. ú. 
6015-928781/0100, var. symbol 
31131111. Příklepem licitátora 
vzniká zájemci s nejvyšší na-
bídkou právo na uzavření kupní 
smlouvy k prodávané nemovitos-
ti za nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu. V případě, že zájemce s 
nejvyšší nabídkou nezaplatí nej-
vyšší nabídnutou kupní cenu ve 
lhůtě 60 dnů ode dne konání na-
bídkového licitačního řízení, vzni-
ká Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek nárok na smluvní pokutu 
ve výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací. Bližší 
informace – Magistrát města FM, 
tel. 558 609 172, 558 609 171.

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu objekt
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VÝKON VEŘEJNÉ SLUŽBY: V zimě tito lidé pomáhali při údržbě komunikací. 

Veřejná služba pomáhá s čistotou městaVeřejná služba pomáhá s čistotou města
Institut veřejné služby byl ve 

Frýdku-Místku zaveden od čer-
vence minulého roku, kdy byly 
s prvními 55 občany sepsány 
Smlouvy o výkonu veřejné služ-
by. Tu pak vykonávali zejména 
při čištění města, často ve spo-
lupráci s technickými službami 
na úseku veřejné zeleně.

„Obecně vzato je výkon veřejné 
služby veřejností vnímán pozitivně. 
Občané města jsou spokojeni s 
čistotou svého okolí. Rovněž klad-
ně hodnotí skutečnost, že osoby 
pobírající sociální dávky se takto 
zapojily do pracovního procesu,“ 
hovoří o dosavadních zkušenos-
tech radní Ivan Vrba. Poukazuje 
nejen na přínos pro město, ale i pro 
samotné vykonavatele služby, kteří 
mají možnost zlepšit svou finanční 
situaci nad nárok pouze na dávku 
v nejnižší částce. „Neméně důležité 
je, že u některých klientů pravdě-
podobně došlo k obnovení pra-
covních návyků a celkem 15 osob 
zařazených do veřejné služby si od 
července 2009 našlo stálou práci. 
Všechno tedy nasvědčuje tomu, že 
výkon veřejné služby je pro město 
a jeho občany velmi prospěšný a 
jeho organizace probíhá řádně,“ 
rekapituluje Ivan Vrba. 

Ve Frýdku-Místku byl zpo-
čátku výkon veřejné služby pro-
váděn pouze ve spolupráci s 
technickými službami TS, a. s.
V současné době dalších pět osob 
pracuje na údržbě okolí budov ma-
gistrátu na ulici Radniční 1148 a 
1149 a rovněž přímo v budově. „Je 
předpoklad, že takto budou městu 
ušetřeny finanční prostředky, jež 
bude možné vynaložit účelněji,“ říká 
koordinátorka veřejné služby Gabri-
ela Nováková, která měla ze začát-
ku na starosti dvě pracovní skupiny, 
rozdělené na práci při údržbě zele-
ně a údržbě komunikací. „Pro velký 
zájem z řad nezaměstnaných bylo 
v následujících měsících zorganizo-
váno několik dalších školení BOZP 
a PO, po jejichž absolvování na-
stoupili do práce další klienti. V říjnu 
2009 byla vytvořena třetí pracovní 
skupina. V současné době již ve-
řejnou službu vykonává celkem 107 
osob,“ popisuje Nováková.

Každá ze skupin má stanoven 
termín, ve kterém mají klienti mož-

nost potřebný počet hodin odpra-
covat. V některých případech je 
nutné uskutečňovat přesuny osob 
v rámci různých pracovních dnů. 
Jedná se o situace, kdy má klient 
skutečně závažný důvod, proč 
se ve stanoveném termínu nedo-
stavil. Takový důvod je povinen 
doložit příslušným potvrzením – o 
účasti na některém z kurzů pořá-
daných úřadem práce, nemoc atd. 

„V závěru roku 2009 bylo nutné 
zvážit, kterým klientům budou pro-
dlouženy stávající smlouvy o výkonu 
veřejné služby. Zde byla posuzová-
na zejména docházka a kvalita prá-
ce. Smlouvy pak byly většině osob 
prodlouženy do 31. března 2010. 
V průběhu zimního období došlo 
k situaci, kdy pracovat mohl pou-
ze omezený počet občanů, neboť 
probíhá pouze údržba komunikací, 
nikoliv údržba zeleně. Možnost vý-
konu tedy dostali jen někteří klienti. 
Rovněž ti byli určeni podle pravidel-
nosti docházky a spolehlivosti. Pra-
covalo pouze 56 osob, rozdělených 
do tří skupin. Vzhledem k problé-
mům se sněhovou kalamitou bylo 
nutné operativně zajistit účast i o ví-
kendu, kdy pracovalo osm občanů. 
Nezařazení klienti tak v lednu, únoru 
a březnu mají nárok pouze na dáv-
ku 2020 Kč. Ke zlepšení situace by 
mělo dojít koncem března, kdy bude 
zahájen ve městě jarní úklid. Na ten 
technické služby v minulosti využí-
valy občany, kteří k nim byli posláni 
z úřadu práce, letos bude potřeba 
pracovníků pokryta klienty veřejné 
služby,“ vysvětlila Gabriela Nová-
ková. Ta potvrdila, že o zařazení 
do výkonu veřejné služby je velký 
zájem, v pořadníku uchazečů se v 
současné době nachází 72 občanů. 
„Jelikož není kapacitně možné, aby 
všichni tito zájemci pracovali v tech-
nických službách, hledáme nové 
možnosti, kam klienty umístit. Zatím 
projevila zájem některá školská za-
řízení, své požadavky zaslala 8. ZŠ, 
4. ZŠ, MŠ Sněženka. Se zvýšením 
počtu pracovišť se samozřejmě 
koordinace stává stále náročnější. 
Přesto se snažíme také o spoluprá-
ci s okolními obcemi, které však o 
zřízení veřejné služby většinou neu-
važují. Obávají se administrativního 
zatížení, protože je nutno evidovat 
počet odpracovaných hodin, vydá-

vat potvrzení o jejich počtu, určovat 
termíny směn, popřípadě jejich pře-
suny, kontrolovat dodržování bez-
pečnostních předpisů na pracovišti, 
vybavit občany pracovním nářadím 
a podobně,“ říká Ivan Vrba.

Skladba klientů je rozmanitá. 
Jsou zde jak středoškolsky vzdě-
lané osoby, tak klienti z řad bez-
domovců. „Nelze však na všechny 
pohlížet stejně. Někteří občané 
plní úkoly pečlivě, u některých jsou 

problémy, například s docházkou 
či chováním na pracovišti. Nasta-
ly již situace, kdy bylo nutné řešit 
konflikty mezi některými osobami,“ 
vysvětluje náročnost práce s těmi-
to lidmi Gabriela Nováková.

Smlouvy o výkonu veřejné služby se uzavírají dle §18a, zák. č. 
111/2006 o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

Klienty, kteří veřejnou službu vykonávají, jsou dlouhodobě ne-
zaměstnané osoby. Po ztrátě zaměstnání jsou občané v evidenci 
úřadu práce a pobírají podporu v nezaměstnanosti. Po ukončení 
tohoto nároku se zaevidují u příslušné dávkové pracovnice našeho 
odboru. Po dobu 6 měsíců mají nárok na částku životního minima ve 
výši 3126 Kč. Po uplynutí této lhůty se jim dávka sníží na pouhých 
2020 Kč. Zařazením do výkonu veřejné služby mají klienti možnost 
tuto situaci do určité míry napravit.

Pokud občan odpracuje alespoň 20 hodin v měsíci, zůstane mu 
zachována dávka ve výši životního minima, tedy 3126 Kč, odpra-
cuje-li 30 hodin měsíčně, dávka se mu navýší o 550 Kč. V případě, 
že se občan do výkonu veřejné služby nezapojí, popřípadě nesplní 
požadovaný počet odpracovaných hodin, náleží mu pouze 2020 Kč.

V loňském roce došlo v období červenec-prosinec u klientů k 
celkovému navýšení jejich příjmů o 520 696 Kč. Toto mělo pozitivní 
dopad jak na jejich sociální situaci, tak na celkovou situaci v našem 
městě, neboť došlo k posílení kupní síly obyvatelstva, což se projeví 
v obchodě a ve službách.

Co je veřejná služba

8. 3. - VÝTVARNÁ 
DÍLNA (JARNÍ 
PRÁZDNINY)

Program: Vyrobíme si prstové lout-
ky a těžítko z kamínku.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 752, Místek, 9:00 
– 12:00 hodin. Cena: 40 Kč (ma-
teriál, lektor, pojištění)
Přihlášky a informace: Petra Vlko-
šová, telefon: 731 167 721, 558 
434 154, e-mail: petra@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
8. 3. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Počítače, internet…
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 752, Místek, 9:00 – 
11:00, 11:00 – 13:00 hodin
Cena: 25 Kč/2 hodiny
Informace a přihlášky: Patrik Sie-
gelstein, telefon: 732 646 125, 558 
434 154, e-mail: patrik@klicfm.cz
Na akci se můžete přihlásit telefo-
nicky nebo e-mailem.
8. – 12. 3. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁ-
BOR – CESTA KOLEM SVĚTA 
(JARNÍ PRÁZDNINY)
Program: V prázdninovém týdnu 
od 8. do 12. 3. 2010 jsme připra-
vili příměstský tábor „Cesta kolem 
světa“. Přijďte se společně s námi 
vypravit do rozmanitých koutů svě-
ta, poznat jejich kulturu, tradice, 
zvyklosti a kuchyni…
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 752, Místek, 8:00 – 
16:00 hodin (možnost hlídání dětí 
od 6:00 hodin). Cena: 800 Kč
Cena zahrnuje stravu (2 x svači-
na + oběd), pitný režim, pedago-
gický doprovod, výlety, vstupné, 
materiál, pojištění. Přihlášky a 
informace: Karolína Lepíková, te-
lefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: karolina@klicfm.cz. Na 
akci se přihlaste předem. Hlásit 

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

telefon: 558 434 154, 558 434 525,
e-mail: info@klicfm.cz 

www.klicfm.cz,
8.
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se můžete i na jednotlivé dny.
8. – 12. 3. - TÁBOR FERDY 
MRAVENCE – TRADIČNÍ JARNÍ 
TÁBOR NA VIŠŇOVCE (JARNÍ 
PRÁZDNINY)
Program: I letošní jarní prázdniny 
spolu můžeme prožít v krásném 
prostředí Beskyd, kde strávíme pět 
dní her, soutěží, relaxace a zim-
ních radovánek.
Místo a čas: Turistická základna Viš-
ňovka, Vyšní Lhoty, 8. – 12. 3. 2010
Cena: 1 400 Kč (5x denně strava, 
pitný režim, doprava, ubytování, 
pedagogický doprovod, režie, ma-
teriál, pojištění)
Přihlášky a informace: Renata Bort-
líčková, telefon: 731 080 964, 558 
435 067, e-mail: renata@klicfm.cz
8. – 12. 3. - LYŽOVÁNÍ DĚTÍ 
(JARNÍ PRÁZDNINY)
Program: Jednodenní lyžařské 
výlety do Beskyd. Kam pojede-
me, bude záležet na sněhových 
podmínkách. Doprava vlastním 
autobusem. Místo a čas: Beskydy 
– dle sněhových podmínek, 8:00 – 
16:00 hodin. Cena: 400 Kč
Cena zahrnuje dopravu, perma-
nentky na vleky, pitný režim, pe-
dagogický doprovod, pojištění, 
doprovodný program.
Přihlášky a informace: Pavla Ko-
záková, telefon: 732 646 127, e-
mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem. Hlásit 
se můžete i na jednotlivé dny.
9. 3. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Počítače, internet…
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 752, Místek, 9:00 – 
11:00, 11:00 – 13:00 hodin
Cena: 25 Kč/2 hodiny
Informace a přihlášky: Patrik Sie-
gelstein, telefon: 732 646 125, 558 
434 154, e-mail: patrik@klicfm.cz
Na akci se můžete přihlásit telefo-
nicky nebo e-mailem.
10. 3. - VÝLET DO OSTRAVY NA 
MINIUNI (JARNÍ PRÁZDNINY)
Program: Prohlédneme si miniatu-
ry 35 evropských budov a 7 divů 

světa. To vše v areálu Výstaviště 
Černá louka. Místo a čas: Sraz v 
9:00 hodin na nádraží ČD ve Frýd-
ku. Návrat v 13:50 na místo srazu.
Cena: Děti, důchodci: 100 Kč, dospě-
lí: 135 Kč (doprava, vstupné, dopro-
vod, pojištění). Přihlášky a informace: 
Eva Otýpková, telefon: 736 150 088, 
558 434 154, e-mail: eva@klicfm.cz. 
Na akci se přihlaste předem.
11. 3. - VÝTVARNÁ DÍLNA (JAR-
NÍ PRÁZDNINY)
Program: Vyrábíme známou hru 
„pexeso“ a záložku do knížky
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 752, Místek, 9:00 
– 12:00 hodin. Cena: 40 Kč (ma-
teriál, lektor, pojištění)
Přihlášky a informace: Petra Vlko-
šová, telefon: 731 167 721, 558 
434 154, e-mail: petra@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

ŠACHY
5. 3. - MĚSTSKÁ LIGA
 MLÁDEŽE – 10. KOLO

Program: Šachový turnaj pro děti a 
mládež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 
752, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin 
Kocur, telefon: 732 224 966
19. 3. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁ-

DEŽE – 11. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a 
mládež 4-18 let. Místo a čas: SVČ 
Klíč, Pionýrů 752, Místek, 15:30 - 
18:00 hodin. Informace a přihlášky: 
Martin Kocur, telefon: 732 224 966
27. 3. - O ŠACHOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Program: Šachový turnaj pro děti 
ročník 2003 a mladší. Místo a čas: 
Národní dům, Místek, 9:00 - 12:00 
hodin. Informace a přihlášky: Mar-
tin Kocur, telefon: 732 224 966

13. 3. – 16. 4. 
Marek Pražák,
obrazy, kresby

GALERIE POD SVÍCNEM
do 12. 3. 

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

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
výstava fotografií

STRÁŽNICKÝ DUB
Vítězslava Jurečky a Ivana Korče

Čtvrtek 11. března v 19 hodin – Národní dům
Unikátní projekt Michala Horáčka
OHROŽENÝ DRUH – OŽÍVÁ VE FORMĚ JE-
DINEČNÝCH KONCERTNÍCH VYSTOUPENÍ
Textař Michal Horáček vypráví rád své oby-
čejně neobyčejné příběhy prostřednictvím 
výjimečných hlasů a osobností. Pro album 
Ohrožený druh objevil sedm talentovaných 
zpěvaček a šansoniérek, které zcela nevšed-
ním způsobem „vypráví své životní příběhy“ a 
dávají tak jedinečným způsobem nahlédnout 
do tajů ženské duše. Album se stalo během 
krátké doby hudebním fenoménem: nejpro-
dávanější deska roku 2008 a Album roku v 
rámci hudebních cen Anděl 2008.
Zpívají: Tereza Nekudová, Naďa Válová, Na-
tálie Kocábová, Hana Robinson, Lenka Nová 
a Věra Nerušilová, která se rovněž ujme role 
průvodkyně večerem. Speciální host – Fran-
tišek Segrádo. Vstupné: 300, 280 a 250 Kč
Úterý 16. března v 19 hodin – frýdecký zámek
4. zámecký koncert 2009/2010

JANA VONÁŠKOVÁ-NOVÁKOVÁ – 
HOUSLE

PETR NOVÁK – KLAVÍR
VÁCLAV VONÁŠEK – FAGOT

Program: W. A. Mozart – Sonáta B dur pro 
fagot a klavír, Igor Stravinskij – Ruský tanec 
W. A. Mozart – Sonáta B dur pro klavír a 
housle, Olivier Messiaen – Téma s varia-
cemi pro housle a klavír, Karel Janovický 
– Sonáta pro fagot a klavír, Karel Janovický 
– Duo pro housle a fagot
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
Pátek 26. března v 19 hodin – Národní dům 
5. koncert KPH 2009/2010

JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 
ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK

Sólisté: Jan Hališka – violoncello
Hana Kotková – housle
Dirigenti: Marek Prášil a Zdeněk Smolka
Program: A. Dvořák – Slovanské tance, vý-
běr z I. řady op.46
P. I. Čajkovskij – Variace na rokokové téma 
pro violoncello a orchestr
A. Dvořák – Koncert pro housle a orchestr a moll
A. Dvořák – Polednice, symfonická báseň
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
Sobota 27. března v 17 hodin – kino P. Bezruče
Taneční škola Markéty Dintrové a hostů uvádí
3. TANEČNÍ ORIENTÁLNÍ GALASHOW

Informace: www.marketadintrova.cz
Vstupné: 250 a 200 Kč
Předprodej vstupenek v NS Vlast od 8. 3. 2010

Výstava:
1. března - 30. dubna - chodby Národního domu
Vysoké Tatry štětcem a objektivem 
Výstava obrazů Huga Šilberského a fotogra-
fií Jaroslava Koupila
Vernisáž: 1. 3. v 17 hodin

Čtvrtek 4. března v 19 hodin
Těšínské divadlo 

„A JE TO V PYTLI“
Pro předplatitelskou skupinu FMA

Neděle 7. března v 15 hodin
Divadlo Slunečnice Brno

HRAJEME SI S POHÁDKOU
Dvě pohádkové bytosti v hudební pohádkové 

škole. V hudebním představení zazní nej-
známější a nejoblíbenější melodie z pohádek 
a dětských filmů: Šíleně smutná princezna, 

Princové jsou na draka, Saxana, Tři veteráni, 
Pyšná princezna a další známé dětské písně.

Vstupné: 40 Kč
Středa 10. března v 19 hodin

Divadelní společnost Háta Praha
Ken Ludwig

DNES HRAJEME CYRANA
Komedie vypráví o všedních věcech ne-

všedního divadelní života
Hrají: Ivana Andělová/Olga Želenská, Adéla 
Gondíková/Lucie Zedníčková, Lumír Olšov-
ský/Zbyšek Pantůček, Vladimír Čech/Petr 

Gelnar, Michal Hruška/ Filip Tomsa
Režie: Lumír Olšovský

Vstupné: 400, 380 a 350 Kč
Předplatitelská skupina A – poslední 

představení
Neděle 14. března v 15 hodin

Hravé divadlo Brno
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT

Loutkoherecké humorné představení na 
motivy známé pohádky o chytrých kůzlatech 
a vlkovi, kterému se nepodařilo přes veške-

rou snahu kůzlátka přechytračit.
Vstupné: 40 Kč

Neděle 21. března v 15 hodin
Divadélko Mrak Havlíčkův Brod

VODNICKÁ POHÁDKA
Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a 
čarování, protkaná známými i neznámými 

písničkami o vodě, rybách a rybnících. 
Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 25. března v 19 hodin
Kašpar – Divadlo v Celetné Praha 

Edmont Rostand
CYRANO

Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií …Cyrano, 
hrdý básník a skvělý šermíř, pohledný Kristi-
án a krásná Roxana, gaskoňští kadeti, lstivý 
pan de Guiche, vojenské ležení v Arrasu …

to vše v příběhu, který rozhodně nezestárnul.
Hrají: Martin Hoffmann, Jitka Čvančarová, 

Marko Igonda, Tomáš Karger, Zuzana Onufrá-
ková, Lukáš Jůza, Jan Janovský, Pavel Lagner
Režie: Jakub Špalek. Vstupné: 400 a 380 Kč 

Předplatitelská skupina B
Pátek 26. března v 19 hodin

Divadelní společnost Kozlovice
Antonín Procházka

JEŠTĚ JEDNOU, PROFESORE
Crazy komedie líčí osud vysokoškolského 

profesora Ivoše, který prožívá krizi středního 
věku. Manželství s Emou pomalu vyhasíná, 

ale on touží prožít velkou lásku. Na radu 
svého kolegy navštíví počítačového fanatika 
Daniela, který přišel na způsob, jak se po-
mocí počítače přenést do virtuálního světa. 

Vybere si svou oblíbenou knihu Vojna a mír, 
kde se setkává s milovanou románovou po-
stavou Natašou. Prolnutím obou odlišných 
světů se spouští řada komických situací, 

nedorozumění a nečekaných zvratů.
Hrají: Jan S. Kukuczka, Jana Ulčáková, 

Ivana Linzerová, Petr Koza, Barbora Ja-
senská, Ludmila Klosová, Emil Kopčák ml., 
Milan Pavlištík, Michaela Mertová, Ladislav 

Kuchař, Jan Chýlek, Jan Najdek
Režie: Emil Kopčák st.
Vstupné: 100 a 50 Kč

Mimo předplatné 
Neděle 28. března v 15 hodin

Liduščino divadlo Praha
O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE

Činoherní pohádka s lidovými písničkami. 
Humorně laděný příběh o tradicích, osla-

vách Velikonoc s řadou velikonočních koled, 
jarních básniček a písniček. 

Vstupné: 50 Kč
KINO

3. 3. v 19.00 hod.
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ/USA

Nový akční snímek režiséra M. Manna 
v podobě gangsterské ságy o historicky pro-
slaveném bankovním lupiči z 30. let v USA 
– Johnu Dilligerovi v podání Johnny Deppa.

5. 3. v 18.00 hod.
Festival EXPEDIČNÍ KAMERA 

– 1. ročník/ČR
Celovečerní promítání filmů o dobrodruž-
ství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i 

sportech. Od 4. února do 15. března mohou 
diváci v 53 městech ČR, od Mariánských 

Lázní až po Třinec, zhlédnout sedm nejlep-
ších outdoorových filmů uplynulé sezóny. 

Více o filmech na: www.ExpedicniKamera.
cz, o programu ve Frýdku-Místku na: www.

kulturafm.cz
6. 3. v 16.30 hod. a neděle7.3. v 17.00 hod.
ARTHUR A MALTAZAROVA POMSTA/Fr
Po úspěšném filmu Artur a Minimojové při-
chází Luc Besson s pokračováním příběhu 

o malém hrdinovi…
6.-7. 3. v 19.00 hod.

CTIHODNÝ OBČAN/USA
Jamie Foxx, Gerard Butler a Michael Gam-

bon v dramatickém thrilleru. 
PRÁZDNINY – Hurá do kina ! 8.-14. 3.

Filmy pro děti a mládež
8.-9. 3. v 17.00 hod. 

FAME CESTA ZA SLÁVOU/USA
Inspirováno filmovým hitem roku 1980. Fame 
sleduje výjimečnou skupinu tanečníků, zpě-

váků, herců a umělců po dobu 4 let na střední 
umělecké škole v New Yorku. Film pro mládež.

9. 3. v 10.00 hod.
PÁSMO FILMOVÝCH POHÁDEK

– CVRČEK A SPOL./ČR
11. 3. v 10.00 hod., sobota 13. 3. v 15.00 

hod., neděle 14. 3. v 17.00 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2/USA

Alvin a Chipmunkové jsou zpět a nejsou 
sami! Můžete se těšit na dívčí trio Chipettky.

11. a 13. 3. v 17.00 hod.
VYFIČ/USA

Film pro mládež o holce, která na lokální 
soutěž krásy neváhá přijít s modrým přeli-
vem, natočila slavná Drew Barrymore a ve 

filmu si i zahrála jednu ze závodnic.
11. 3. v 19.00 hod.

2BOBULE/ČR
Volné pokračování úspěšné komedie Bobule.
12. 3. ve 20.00 hod., 13.-14. 3. v 19.00 hod.

SHERLOCK HOLMES/USA
Nové dynamické zpracování nejznámějšího 

díla Sira Artura Conana Doyla „Sherlock 
Holmes“ v režii Guye Ritchieho.

17.-18. 3. v 19.00 hod.
ZOUFALCI/ČR

Realistická komedie o šestici bilancujících 
třicátníků režisérky Jitky Rudolfové.

18.-20. 3. v 16.30 h., neděle 21. 3. v 17.00 h.
PLANETA 51/VB 

Vítejte na pohodové planetě, kde je člověk 
strašným vetřelcem! Animovaný film pro děti.

19.-21. 3. v 19.00 hod.
KAWASAKIHO RŮŽE/ČR

Drama Jana Hřebejka podle Cenou sazky 
oceněného scénáře Petra Jarchovského.

24. 3. v 19.00 hod.
OKO VE ZDI/ČR

Thriller podle předlohy spisovatelky Ivy 

Hercíkové s mezinárodním obsazením 
v čele s Karlem Rodenem a Jürgenem 

Prochnowem.
sobota 27. 3. v 15.00 a 17.00 hod.,

neděle 28.3. v 17.00 hod.
PRINCEZNA A ŽABÁK/USA

Klasická animovaná pohádka z dílny Walt 
Disney Animation Studios.

27.-28. 3. v 19.00 hod.
NA SVATÉHO VALENTÝNA/USA

Film přináší příběhy skupiny lidí z Los 
Angeles, jejichž osudy se protnou právě na 

den svatého Valentýna.
31. 3. v 19.00 hod.

2BOBULE/ČR
Volné pokračování úspěšné komedie Bobule.

FILMOVÝ KLUB
Před každou projekcí bude lektorský úvod.

1. 3. v 19.00 hod.
3 SEZÓNY V PEKLE/ČR/SR/Německo 
Příběh volně inspirovaný zápisky Egona 
Bondyho sleduje osudy 19letého muže v 

období mezi lety 1947 a 1949. 
2. 3. v 19.00 hod.

Projekt 100 2010 – SMLOUVA S VRA-
HEM/Finsko, Švédsko, Francie, VB, SRN 
Romanticko-komediální milostná zápletka 

se prolíná s tajemnou sledovačkou a 
gangsterkou, kdy hlavnímu hrdinovi jde po 

stopách vlastní osobou najatý vrah.
Ocenění: Jussi Awards – nejlepší kamera

8. 3. v 19.00 hod.
NA SEVER/Norsko

Norský chlapík vyráží se svým skútrem na 
antidepresivní off-road za štěstím. Typický 
suchý severský humor v nejlepším režisér-

ském i hereckém podání.
9. 3. v 19.00 hod.

Projekt 100 2010 – HAROLD A MAUDE/USA 
Milostný příběh dvacetiletého chlapce 
posedlého smrtí a osmdesátileté ženy 

vychutnávající život plnými doušky.
15. 3. v 19.00 hod.

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE/Francie/
Kanada/VB 

Film T. Gilliama o cestování divadelní sku-
piny dr. Parnasse, který se prostřednictvím 

smlouvy s ďáblem stal nesmrtelným.
16. 3. v 19.00 hod.

Projekt 100 2010 – BÍLÁ STUHA/Rakous-
ko/ Německo//Francie/Itálie

Letošní vítěz z Cannes a čerstvý držitel 
Zlatého glóbu za nejlepší zahraniční film. 
Příběh o podivných nehodách, ke kterým 

dochází na německém venkově těsně před 
první světovou válkou.

22. 3. v 19.00 hod.
GALIMATYÁŠ/Francie

Kriminální akční komedie ve stylu nejslav-
nějšího filmu Amélie z Montmartru nás 
zavede mezi obchodníky se zbraněmi.

23. 3. v 19.00 hod.
Projekt 100 2010 – FISH TANK/VB 

Film režisérky Andrey Arnold vyprávějící příběh 
problémové patnáctileté dívky boduje na mezi-
národních festivalech – kromě cen z Chicaga, 
Edinburghu a dalších si z Cannes odvezl Cenu 

poroty a nominaci na Zlatou palmu. 
29. 3. v 19.00 hod.

KATKA/ČR 
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časos-

běrným dokumentem, mapujícím čtrnáct 
let v životě mladé narkomanky a jejího 

marného zápasu se závislostí. 
30. 3. v 19.00 hod.

PANIKA V MĚSTEČKU/Belgie
Plastoví hrdinové – Kůň, Indián a Kovboj – 
trojice nerozlučných přátel prožívá spoustu 

bizarních dobrodružství ve ztřeštěné 
komedii.
BIJÁSEK 

19. 3. v 10.00 hod.
PÁSMO FILMOVÝCH POHÁDEK PRO 

NEJMENŠÍ – DĚDEK ŘEPU ZASADIL/ČR
20. 3. ve 14.00 hod.

G-FORCE/USA
Komando morčat v tajných službách bojuje 

za záchranu světa.

„Namaste“
výstava fotografií Daniely Kulhánkové

a Jany Gavlasové z Nepálu a Indie
Venisáž ve středu 10. března v 17 hodin
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

tel.: 558 435 449,
mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Cílová skupina: 6-18 let

KLUB NEZBEDA

Ústřední knihovna
Jiráskova 506
tel. 558 630 218,
558 113 410, e-mail: info@mkfrydek.cz

Jiráskova 506
www.mkmistek.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
FRÝDEK-MÍSTEK

KAVÁRNA RADHOŠŤ

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

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

ve st a čt 13-17, v so 9-12
773 993 112, www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

Novinky Ivy Hüttnerové, Karla Beneše a 
Daniely Benešové.

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ 

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 
04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
www.budumaminka.cz 

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 

Těhotenské a poporodní centrum

FILMY PRO SENIORY
10. 3. v 10.00 hod.

NÁVRH/USA 
Nová romantická komedie se Sandrou 

Bullock v hlavní roli.
31. 3. v 10.00 hod.

2BOBULE/ČR
Volné pokračování úspěšné komedie Bobule.

Výstavy
1. března – 31. března

Les – barevné snímky Národních přírodních 
rezervací Valašska, Beskyd a Hrubého 

Jeseníku – Lubomíra Kučírka

Akce v knihovně ústředí Jiráskova 506:
Březen – měsíc čtenářů
- registrace nových čtenářů zdarma

- v týdnu od 22.3. do 27.3. 
amnestie na upomínky

1. 3. Jarní výtvarná dílna – (pro děti)
5. 3. Slavnostní vyhodnocení literární soutě-
že „Můj svět“
11. 3. Prázdninové odpoledne pro děti – 
12.00 – 16.00 hod. (pro děti)
3., 17. 3. Minivýuky práce na PC – nutno 
předem objednat
24. 3. Setkání nej… čtenářů
22. – 26. 3. Zima končí …čteme dál (vítání 
jara v knihovně)

Sobota 6. března v 19 hodin
1. Radhošťský candrbál

Hrají: Trio Pavel Klímek, Milan Michna a Anička
Program: mažoretky, barmanská show, Elvis
Vstupné: 250 Kč (v ceně přípitek a večeře)

Rezervace: p. Polomská 774 409 369
Páteční hudební produkce 19 – 23 hodin
5. 3. Duo Rudolf Sacký a Pavel Chlebek 

12. 3. Evergreen Party – Pavel Ondráček a 
Ivan Obračaj

19. 3. Duo Pavel Klímek a Milan Michna
26. 3. Uzavřená společnost

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
VŮNĚ STŘELNÉHO PRACHU

Potrvá do 21. března 2010.
STŘÍPKY BUDDHISMU

s fotografiemi Jindřicha Štreita

Výstava seznamuje návštěvníky se základními 
pojmy buddhismu, jeho historií, šířením a děle-
ním na jednotlivé proudy. Součástí výstavy je 
kolekce fotografií Jindřicha Štreita z Burjatska.
Potrvá do 21. března 2010.
Část s fotografiemi Jindřicha Štreita z Burjat-
ska bude možno zhlédnout až do 28. 3. 2010.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

Úterý 16. března v 16,30 hodin – Langův 
dům na ulici Hluboká

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materiá-
lu, poradenská služba, videoprojekce.
Úterý 16. března v 19,00 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku

Čtvrtý zámecký koncert
JANA NOVÁKOVÁ – housle
VÁCLAV VONÁŠEK – fagot

PETR NOVÁK – klavír
Neděle 28. března 9,00 – 16,00 - frýdecký 

zámek
VELIKONOČNÍ JARMARK

s prodejem lidových a uměleckých předmětů 
• ukázka řemesel
• Cimbálová muzika Kotci, Frýdlantská chasa
• Výstava fotografií Jindřicha Štreita z Burjat-
ska na Sibiři
• projížďka na koních v parku
• velikonoční speciality a pamlsky

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 11. března v 16,30 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku

OTTERÖNIG – KRÁL BESKYDSKÝCH 
SKŘÍTKŮ

Neznámé pověsti z beskydské oblasti – jak 
vznikla hora Smrk, o bratrstvu střídmosti, 
kosti umrlého, černý pán v Podolánkách, 
zázračná studánka v Kunčicích pod Ond-
řejníkem a další příběhy. Doplněno malou 
výstavou strašidel a přízraků.
Čtvrtek 18. března v 16,30hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku

FRÝDECKÉ A MÍSTECKÉ POVĚSTI
Jak Frýdek ke jménu přišel, tajemné zjevení 
zámeckého pána, pověsti o zázračné soše 
Panny Marie, o frýdeckém potěpkovi, pokla-
dy v podzemí Štandlu, jak shazovali kozla z 
věže kostela sv. Jakuba a další příběhy. Do-
plněno malou výstavou strašidel a přízraků. 
Neděle 21. března v 15,00 hodin – muzejní 
výstavní síně frýdeckého zámku

DERNIÉRA
výstavy Vůně střelného prachu

Závěrečná prohlídka výstavy s komentářem 
autora – přiblížení historie zbraní pro závodní 
a sportovní střelbu, historie střeleckých spol-
ků a terčů.

3. 3. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
4. 3. čtvrtek MONKEY BUSINESS – LIVE!!!
SÉRIE SKVĚLÝCH KONCERTŮ VE STOU-
NU POKRAČUJE!!!
5. 3. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY
6. 3. sobota METALOVÁ VICHŘICE
PO DLOUHÉ DOBĚ OPĚT DJ ESTET A 
POŘÁDNÁ MUZIKA 
8. 3. pondělí GOODWILL PARTY
SOUKROMÁ PÁRTY 
9. 3. úterý ELEKTROBEAT THEATRE
BREAKBEAT, ACID, TEKNO – DJS: LOFI, 
VENCA, DZANDRA, FLOU-TEK, FOTBÁL-
KY, OPEN BAR, VSTUP ZDARMA!!!
10. 3. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
11. 3. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA
DJ JUAN A VEČER V RYTMU BALKÁN-
SKÝCH RYTMŮ
12. 3. pátek MOJA REČ & ADYOS & HIP-
HOP PARTY
PO ROKACH A SKVELÉ PLATNI OPET 
VAŠA REČ VE STOUNU A JEJICH SUP-
PORT Z OSTRAVY. DJS: BUSSY, SHUPSTA
13. 3. sobota STOUN FEST - SPECIÁL
GEOFF TYSON-LIVE!! NEJLEPŠÍ ŽÁK NEJ-
LEPŠÍHO KYTARISTY JOE SATRIANIHO!!! 
VE STOUNU, SLEPÍ KŘOVÁCI A DALŠÍ
17. 3. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
18. 3. čtvrtek FM-CITY PARTY
DJ SHUPSTA A FM-PEOPLE

19. 3. pátek VYPSANÁ FIXA – LIVE!!! 
BESTIÁLNĚ ŠŤASTNÁ KAPELA VÁS 
OPĚT NA SVÉM NEZAPOMENUTELNÉM 
KONCERTU PŘESVĚDČÍ, ŽE VÁM SEDĚT 
DOMA NESVĚDČÍ
20. 3. sobota NA:SH:UP 
BIFIDUS AKTIF, RUDEBOY, M4Y4 / Sha-
dowbox SMario / MKTbros, Beat+ Cooldy 
/ Ructuc, Drum-It DNB PARTY, SPECIAL 
GUEST, LUXUS SOUND, 3XFOTBALL
23. 3. úterý ELEKTROBEAT THEATRE
BREAKBEAT, ACID, TEKNO – DJS: LOFI, 
VENCA, DZANDRA, FLOU-TEK, FOTBÁL-
KY, OPEN BAR, VSTUP ZDARMA!!!
24. 3. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
25. 3. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA
DJ JUAN A VEČER V RYTMU BALKÁN-
SKÝCH RYTMŮ
26. 3. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – 18PLUS!!
DJ X A HITY DOBY MINULÉ A AKCE POU-
ZE PRO DOSPĚLÉ LIDI!!!
27. 3. sobota FREESTYLE BATTLE vol. 5
DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ SEVEROMORAV-
SKÉHO FREESTYLE BATTLE, 1. MÍSTO 
PRIZE MONEY 5000,- OBLEČENÍ Z QUE-
ENS SHOP, FINÁLE 24:00, + HH PÁRTY 
BURCO, BJALY, SHUPSTA, PŘIHLÁŠKA 
NA: JUTAAGENCY@EMAIL.CZ
31. 3. středa STOUNDRUM SPECIAL
PŘEDVEČER PRÁZDNIN V RYTMU HOD-
NĚ ZLOMENÝCH BEATŮ
SPECIAL GUEST!!!
PŘIPRAVUJEME:
9. 4. ŠVIHADLO
14. 5. INDY A WICH – TURNÉ K NOVÉ 
DESCE!!!

pátek 19. – neděle 21. 3.
Jarní křesťanská konference růstu

středa 24. 3.
koncert skupiny KATAPULT

Naše centrum má jako jediné těhotenské 
centrum ve F-M uzavřené smlouvy se zdra-
votními pojišťovnami, čímž garantujeme nej-
vyšší kvalitu nabízených služeb!

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu (klasické i 
aroma)
- Laktační poradna 
- Prodej aromaterapeutických produktů v bio 
kvalitě
- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

18. 3. a 1. 4. v 10:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

23. 3. a 6. 4. v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

 9. 3. a 13. 4. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
17. 3. a 21. 4. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE 
aneb Porod s epidurálem 

3. 3. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 8:45, 10:00, 15:45
Čtvrtek – 8:45, 10:00, 15:45

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ - TANEC
Úterý – 11:30 

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý – 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst
(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, metodi-
ka správného krmení, relaxační polohy pro 

porodních asistentek a fyzioterapeutů) zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
12. 3., 19. 3., 26. 3. – 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
12. 3., 19. 3., 26. 3. – 10:45

3. 3. - Výtvarné odpoledne – malování na 
okna – jarní motivy
8. - 12. 3. - Jarní prázdniny s Klubem Nezbe-
da – DOPOLEDNÍ PROGRAM (9:00 – 14:00 
hodin) – promítání videí z pobytů a výletů klu-
bu, soutěže, výtvarno, výlet, spaní v klubovně 
(podrobnější informace – 732 628 731)
15. 3. - „Mluvení beze slov“ – prožitkový pro-
gram spojený s pantomimou
24. 3. -  Nezbednická diskuse na téma: HNĚV
31. 3. - 7 x 7 otázek – vědomostní skupinová 
soutěž
Každý pátek od 15 do 16 hodin chodíme 
sportovat do tělocvičny na 4. ZŠ
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