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slovo primátorky

PRIMÁTORKA S LAUREÁTY: Primátorka Eva Richtrová se dvěma 
čerstvými držiteli Ceny statutárního města Frýdku-Místku – vlevo Jan 
Krulikovský a vpravo Eduard Mocek.  Foto: Petr Pavelka

Uděleny Ceny statutárního města Frýdku-MístkuUděleny Ceny statutárního města Frýdku-Místku

Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek bylo 3. března 
schváleno přidělení dotace 
z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko 
na projekt „Obnova Zámec-
kého parku a nový park Již-
ní svahy“. Celkové náklady 
jsou vyčísleny na 28,6 mili-
onu korun, získaná dotace 
činí 17,7 milionu.

„Jedná se o dílčí projekt 
schváleného Integrovaného 
plánu rozvoje Statutárního 
města Frýdek-Místek – přitaž-
livé město. Jsme připraveni 
čerpat další část ze získaných 
9,25 mil. EUR. Na projekt už 
bylo dříve schváleno dalších 
více než pět milionů z operační-
ho programu Životní prostředí,“ 
okomentoval úspěšnost města 
při získávání dotací náměstek 

primátora Michal Pobucký.
Revitalizace začne letos na 

jaře, dokončena má být nejpoz-
ději v dubnu 2011 a přinese vel-
ké změny u frýdeckého zámku. 
„Cílem projektu je doplnění, za-
ložení a údržba parkové zeleně 
na území Zámeckého parku a 
parku Jižní svahy. Zrekonstru-
ovaný areál přispěje ke zkva-
litnění využití zmíněné lokality,“ 
připomněl Michal Pobucký.

Radnice doufá, že veřejnost 
zvelebení této lokality přijme 
stejně dobře, jako nedaleký Park 
pod zámkem, na který bude při-
rozeně navazovat. Ve městě 
přibude v centru další klidový 
prostor, kde bude možnost od-
počinout si od městského ruchu.

Park pod zámkem získal 
svého času ocenění ministra ži-
votního prostředí za dílo s výraz-

nými ekologickými aspekty, oce-
nění přišlo i od Obce architektů. 

V Nové scéně Vlast byly v 
pátek 12. března slavnostně již 
potřetí uděleny Ceny statutár-
ního města Frýdku-Místku. Ta 
je určena našim významným 
spoluobčanům, kteří se za-
sloužili o reprezentaci Frýdku-
Místku a výrazně ovlivnili život 
v našem městě. Letos si ji vy-
sloužili dva lidé z uměleckého 
světa – divadelník Jan Kruli-
kovský a filmař Eduard Mocek.

Primátorka Eva Richtrová na 
úvod slavnostního odpoledne po 
vystoupení dívčího komorního 
sboru CZKW Třinec připomněla, 
že město cenu zavedlo od roku 
2006, kdy se stalo statutárním 
městem, a že stanovené datum 

Vážení spoluobčané,
v květnu letošního roku si připome-

neme již 65. výročí od konce druhé 
světové války. V těchto dnech jsem 
obdržela dopis generálního konzula 
Ruské federace p. Valerie Děrgačeva, 
ve kterém sděluje, že u příležitosti 65. 
výročí vítězství ve Velké vlastenecké 
válce prezident Ruské federace D. 
Medveděv podepsal výnos o udělení 
jubilejní medaile „65 let Vítězství ve Vel-
ké vlastenecké válce“, kterou se kromě 
občanů Ruské federace vyznamenávají i občané cizích států.

Mezi těmi, komu bude tato medaile udělena, je i 15 českých veterá-
nů žijících v okrese Frýdek-Místek a 18 veteránů z okresu Nový Jičín.

Společně s generálním konzulem připravujeme slavnostní předání 
těchto medailí, které se uskuteční 30. března 2010 ve velké zasedací síni 
Magistrátu města Frýdku-Místku. Společně chceme vyjádřit úctu a vděč-
nost lidem, kteří statečně bojovali za osvobození naší vlasti od fašismu.

Oslavy 65. výročí konce druhé světové války jsou plánovány 
městem Frýdek-Místek a Českým svazem bojovníků za svobodu na 
ústředním hřbitově ve Frýdku 5. května 2010 ve 14 hodin, tentokrát 
snad i za účasti vojenské hudby.  Eva Richtrová

pro její udělení bylo stanoveno 
symbolicky k 14. březnu.  „Tehdy 
v roce 1939 se 3.prapor 8. pěšího 
pluku v Čajánkových kasárnách 
v Místku jako jediný postavil na 
ozbrojený odpor proti německým 
okupantům,“ vysvětlovala primá-
torka, která zrekapitulovala, že ob-
držela celkem jedenáct návrhů na 
ocenění. Nominováni byli: Rudolf 
Horníček, Olga Tlučková, Dušan 
Hrnčiřík, Václav Peter, Milan Kle-
ga, Josef Polach, Jaroslav Vostra-
dovský, Miroslav Cecava, Milan 
Michna, Věra Šimková, Jan Kruli-
kovský a Eduard Mocek. Všechny 
podané návrhy byly podle pravidel 
pro udílení ceny města projedná-
ny ve všech klubech zastupitel-

stva našeho města a předsedové 
všech klubů se následně shodli na 
posledně dvou jmenovaných. Ti 
tak z rukou primátorky na jevišti 
přebírali Cenu statutárního města 
v podobě umělecké keramické 
kachle a finanční částku 20 tisíc 
korun. „Jsem přesvědčena o tom, 
že cena města bude ve správných 
rukách,“ hodnotila primátorka. 
A svůj obrázek si mohli udělat i 
přítomní v sále, protože Jana Kru-
likovského přiblížil filmový medai-
lonek a za Eduarda Mocka mluvil 
jeden z jeho filmů.

Jana Krulikovského, profesí 
učitele, znají malí i velcí diváci a 
všichni, pro něž prkna znamenají 
svět. „Divadlo ve Frýdku-Místku 
rozhodně nevymře,“ ujistil na 
pódiu Jan Krulikovský, oceněný 
za celoživotní přínos kulturnímu 
životu v našem městě. V řeči čí-
sel to znamená, že ve své umě-
lecké kariéře uspořádal přes 80 
divadelních soutěží a přehlídek, 
režíroval téměř 120 her, v 67 
činohrách a muzikálech osobně 
vystupoval, vypravil 125 inscena-
cí, připravil kostýmy pro 20 insce-
nací a jako výtvarník má na svém 
kontě také 22 sad loutek.

Filmař Eduard Mocek si koupil 
kameru, aby natočil na památku 
vnoučata, ale brzy se přes Klub 
filmových amatérů ve Frýdku-
Místku posunul dál. Město Frý-

Město získalo miliony na parkMěsto získalo miliony na park

PARK POD ZÁMKEM: V centru Frýdku přibudou na jižních svazích další plochy, kam si občané 
města rádi vyjdou.     Foto: Petr Pavelka

Oceněním veřejnosti jsou pak 
každoročně vysoké návštěvy 

kulturních akcí v tomto prostoru 
pořádaných.  (pp)

dek-Místek úspěšně reprezen-
toval mnohokrát jak na domácí 
soutěžní přehlídce amatérských 
filmů Beskydský ještěr, tak na ce-
lostátních přehlídkách neprofesio-
nální filmové tvorby. K jeho jménu 
se pojí více než čtyřicet různých 
krátkých filmů, za které posbíral 
asi sto cen po celé republice. 

Účastníci slavnostního odpo-
ledne měli možnost zhlédnouto-
ceňovaný film Z listů důvěrných 

o Leoši Janáčkovi a Mocek při-
dal i „historku z natáčení“, která 
dokumentovala, že se filmaři 
musí obrnit svatou trpělivos-
tí. Když si šel totiž bez kamery 
„obhlídnout terén“ pro tento do-
kument, v hukvaldské oboře vi-
děl stádo daňků, na které pak s 
kamerou čekal dva měsíce. „Vě-
řím, že tato cena zvedne prestiž 
amatérského filmu,“ vyznal se 
Eduard Mocek.  (pp)
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NAD DIGITALIZACÍ: Perspektivy Nové scény Vlast probíral náměstek primátora Petr Cvik (zleva) s ředi-
telem Národního domu Zdeňkem Stolařem, Petrem Korčem z Filmového klubu a vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy Ilonou Nowakovou.      Foto: Petr Pavelka

Digitalizace Nové scény VlastDigitalizace Nové scény Vlast
Frýdecko-místecká Nová 

scéna Vlast by se měla zhru-
ba do poloviny roku výrazně 
kvalitativně posunout, pro-
tože město má na její digita-
lizaci přislíbeno ze Státního 
fondu ČR pro podporu a roz-
voj české kinematografie 1,25 
milionu korun.

Město přidá další potřebné fi-
nance a uvažuje, že vše dotáhne 
až do fáze „3D promítání“, které je 
velkým hitem a znamenalo by, že 
už se obyvatelé nemusí pouštět 
za trojrozměrným dobrodružstvím 
do ostravských multikin. „Digitali-
zace je do budoucna naprostou 
nutností, nechceme, aby nám v 
tomto směru ujel vlak,“ říká ná-
městek primátora Petr Cvik. 

Petr Korč z Filmového klubu 
potvrzuje, že digitalizace je ne-
vyhnutelný proces, stejně jako 
svého času například přechod 
z černobílého na barevný a z 
němého na zvukový film. „Di-
gitalizace umožňuje projekce 
filmů v den premiéry ve více 
městech, projekce se dají libo-
volně přidávat, na kopie nečeká 
další kino. Digitální kopie se dá 
stáhnout, takže odpadá manipu-
lace a doprava několika beden 

s jedním filmem z kina do kina 
a podobně,“ vysvětlil technické 
záležitosti Petr Korč.

Digitalizace Nové scény Vlast 
značně rozšíří její multifunkč-
nost, protože s touto technologií 
lze pořádat například i on-line 
přenosy oper, velkých koncertů 
či sportovních utkání ve špič-
kové kvalitě. Ředitel Národního 
domu Zdeněk Stolař je přesvěd-

čený, že všechny tyto změny 
přispějí ke snížení provozních 
nákladů a růstu tržeb. 

„3D technologie dále zvýší 
atraktivitu kina. Nebude se mu-
set čekat, až se filmy odehrají 
v multiplexech, takový Avatar a 

podobné filmy tu budeme moci 
mít první den,“ těší náměstka 
Petra Cvika, který se zainte-
resovanými domlouval detaily 
příslušného výběrového řízení 
a finanční toky nutné k realizaci 
tohoto projektu.  (pp)

Frýdecko-místecký magis-
trát se zabývá špatným sta-
vem silnic po letošní urputné 
zimě, ovšem zahájení oprav 
závisí na stejném faktoru, 
který se na poškozených ces-
tách podepsal – na počasí.

„My jsme připraveni začít s 
opravami už 15. března, ovšem 
záleží, jak se budou vyvíjet tep-
loty. Uvažovali jsme i například 
o časově omezeném uzavření 
třídy T. G. Masaryka, kterou 
chceme dát co nejdříve do po-
řádku, ale přijatelné by to bylo 
o víkendu, kdy ještě počasí ne-
přálo. Každopádně začneme, 
hned jak to půjde,“ ujišťuje ře-
ditel technických služeb TS a.s. 
Jaromír Kohut.

Jak už jsme informovali, měs-
to už si mapovalo situaci, a i když 
je výtluků více než předchozí 

Opravy silnic záleží na počasí
léta, v porovnání s jinými městy 
je na tom Frýdek-Místek ještě 
dobře. Kličkovanou řidičů chtějí 
technické služby ukončit nejdříve 
na frekventovaných úsecích a 
autobusových trasách. „V březnu 
budou opraveny ulice Míru, T. G. 
Masaryka, Křižíkova, Reslova, 
Dlouhá, K Hájku, K Sedlištím, 
Olbrachtova, Horní, Politických 
obětí a Nádražní,“ vyjmenoval 
náměstek primátora Petr Cvik. 
Ten upozorňuje, že opravy z 
technologického hlediska nelze 
uspěchat, protože by se jednalo 
jen o mrhání penězi. S opravami 
teplou asfaltobetonovou směsí je 
možno začít, až když se teploty 
přes den pohybují nad 5°C. Aby 
opravy byly prováděny co nej-
kvalitněji, zakoupily TS a.s. v loň-
ském roce silniční frézu, finišer a 
třítunový válec.  (pp)

ŘIDIČI, POZOR!: Dokud se počasí neumoudří, je třeba za volantem 
dbát zvýšené opatrnosti.   Foto: Petr Pavelka

30. JUBILEJNÍ VEČÍREK PRO BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCE 
KRVE: Primátorka města Eva Richtrová mohla poděkovat za 
dárcovství nejcennější tekutiny i zastupiteli Pavlovi Holému. 
Ocenění v podobě zlaté medaile si převzalo 46 dárců, zlatý kříž 
III. třídy obdrželo 16 občanů Frýdku-Místku. Celkově je na tom 
Frýdek-Místek v této oblasti dokonce lépe než mnohem větší 
Ostrava.                                                Foto: Petr Pavelka

K Frýdku-Místku se kaž-
dým rokem v březnu upíná 
pozornost díky hrdinství 3. 
praporu  8. pěšího pluku, kte-
rý se v roce 1939 jako jediný 
postavil na odpor německým 
okupantům. I letos zorganizo-
vala radnice ve spolupráci se 
zástupci Českého svazu bo-
jovníků za svobodu výroční 
vzpomínkovou akci.

„Přímých účastníků této udá-
losti neustále ubývá. Mohlo by se 
zdát, že z pohledu událostí, které 
se staly v průběhu druhé světové 
války, se jedná o pouhou epizo-
du. Je však třeba zdůraznit, že v 
rámci tehdejší Československé 
republiky se jednalo skutečně o 
jediný ozbrojený odpor. Tím se 

Připomínka výročí odporu
8. pěší pluk slezský nezapome-
nutelným způsobem zapsal do 
historie. Důkazem je i každo-
roční setkání u památníku, kde 
společně pokládáme pamětní 
kytice. My, občané města Frýd-
ku-Místku, máme být právem na 
co hrdi,“ pronesl ve svém projevu 
radní Ivan Vrba. 

U památníku dramatických 
událostí se osvěžovala historie 
i s odkazem na současnost a 
existenci zbraní, které by v ce-
losvětovém konfliktu dnes zna-
menaly katastrofu nedozírných 
následků. A jak to bylo tenkrát 
před 71 lety? V úterý 14. března 
1939 německá armáda začala 
obsazovat Ostravsko. 

(Pokračování na staně 3)

Světový den vody
Městská společnost Sport-

plex chystá v týdnu od 22. do 
28. března na krytém Aqua-
parku Olešná Vodní týden pod 
názvem „Aquaunited 2010“. 
Během něj se uskuteční spoustu 
akcí, soutěží a zábavy. Těšit se 
můžete na rodinný trojboj, zcela 
novou atrakci – gladiátor, vodní 
štafetu, aquazorbing, ale třeba 
i prohlídky zázemí aquaparku. 
Zúčastnit se můžete saunových 
ceremoniálů, aquaaerobicu, 
aquazorbingu, připravují se tes-
ty vašeho zdraví, ukázky scének 
záchrany lidského života, masá-
že u vody, plavání při svíčkách 
a další atraktivní program, jehož 
podrobný časový harmonogram 
najdete na webových stránkách 
www.sportplex.cz. Dokonce se 
bude soutěžit o skútr YAMAHA!

Parkujte řádně
Město Frýdek-Místek vyzývá 

řidiče, aby parkovali své vozy 
pouze na místech k tomu urče-
ných a tam, kde je to povoleno. 
Období, kdy město kvůli příva-
lům sněhu tolerovalo parkovaní i 
mimo vyhrazená místa k tomuto 
účelu, skončilo. Na parkování 
dohlíží strážníci městské policie, 
přestupky v parkování pokutují.

Konec ledu v hale
21. března oficiálně končí 

ledová plocha ve Víceúčelové 
sportovní hale ve Frýdku-Místku. 
Neváhejte a využijte posledních 
pár dní ledu na pobavení s přá-
teli nebo svou rodinou. 

O Velikonocích jinak
Frýdecká skládka tradičně ctí 

velikonoční pondělní volno. Pro-
to jsou místo pondělí 5. dubna 
připravovány náhradní termíny 
svozu, ve většině lokalitách na 
neděli nebo úterý.

Velikonoční sbírka  
Více než dvě stovky studen-

tů ze středních škol ve Frýd-
ku-Místku se chystá ve dnech 
23.-24. března vyjít do ulic s po-
kladničkami v rámci Velikonoční 
sbírky Adra. Vybrané peníze 
půjdou  na okamžitou pomoc, 
například na Haiti, zemi posti-
ženou zemětřesením, dále pak 
na rozvojové projekty, výstavby 
škol a nemocnic. Poslouží také 
Dobrovolnickému centru ADRA, 
díky kterému vychází stovky 
dobrovolníků na pomoc senio-
rům, sociálně slabým nebo fy-
zicky znevýhodněným.

Den učitelů
Ani letos nezapomene frý-

decko-místecká radnice na Den 
učitelů, který je tradičně připomí-
nán svátečním setkáním vybra-
ných kantorů, kteří v příjemném 
prostředí kavárny Radhošť zís-
kávají ocenění města. Akce pro-
běhne 30. března a výčet oce-
něných pedagogů jako obvykle 
přineseme ve zpravodaji.  (pp)
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městská policie
Kradli značky

20. 2. o půlnoci kamerovým sys-
témem na městské policii bylo zjiš-
těno, že dva mladíci na ulici Heydu-
kova uchopili přenosné dopravní 
značení a odnášejí ho směrem na 
parkoviště. Hlídka provedla kontro-
lu parkoviště, kde v zaparkovaném 
osobním vozidle dopravní značení 
nalezla, a všechny poznatky na 
místě předala státní policii.

Opilý v protisměru
20. 2. ve čtyři hodiny odpo-

ledne si strážníci na ul. 8. pěšího 
pluku všimli jedoucího osobního 
vozidla značky Opel, které jelo v 
protisměru. Z tohoto důvodu se 
rozhodli vozidlo zastavit. Při ko-
munikaci s řidičem byl cítit alko-
hol, proto byl vyzván k dechové 
zkoušce, kdy bylo naměřeno 1,68 
promile alkoholu. Řidič se přiznal, 
že před jízdou požil alkoholické 
nápoje, a to pět piv. Celá věc byla 
předána státní policii k dořešení.

Poškodili automat
21. 2. ve tři hodiny odpoledne 

oznámila barmanka, že v herně 
má tři mladíky, kteří se snaží roz-
montovat výherní automat. Mladíci 
před hlídkou utekli, ale host, který 
byl zrovna v herně, jednoho mla-
díka stačil chytit a zpátky se s ním 
vrátit do herny. „Servírka uvedla, 
že se v herně zdržel a hrál na au-
tomatu a taky ukázala na dráty, 
hřebíky a šroub, kterým se mladíci 
do dalšího automatu násilím do-
stávali. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu hraní na výherním 
automatu mladistvým osobám a 
poškozování cizí věci, byla věc 
předána Policii ČR,“ uvedla poli-
cejní preventistka Lenka Biolková.

Kontrola taxíků
V druhé polovině února měst-

ská policie provedla několik kon-
trol zaměřených na taxislužby a 
ve dvou případech zjistila, že řidiči 
nemají všechny doklady v pořád-
ku. Jednalo se o průkaz způsobi-
losti a osvědčení obce. Protože se 
jednalo o správní delikt, byla věc 
postoupena ke správnímu řízeni. 

Kradené zavařeniny
23. 2. v půl osmé večer bylo 

na městskou policii oznámeno, že 
někdo ve sklepě ve Frýdku krade 
zavařeniny. Strážníci na místě 
zjistili, že nikdo nekrade, ale nao-
pak kradené zavařeniny se snaží 
vrátit. Dva dny zpátky tyto zava-
řeniny byly odcizené, ale teď si 
to mladík rozmyslel. Hlídka o této 
události sepsala záznam a celou 
věc předala správnímu orgánu.

Kameny na kolejích
24. 2. v pět hodin odpoledne 

přijala městská policie oznámení 
od výpravčího ČD, že na ulici Ná-
rodních mučedníků ve Frýdku ně-
kdo z dětí hází na koleje kameny. 
„Strážníci na místě přistihly děti, 
které tyto kameny skutečně házely. 
Celá událost bude předána sociál-
ním pracovnicím pro nízký věk dětí,“ 
informovala Lenka Biolková.  (pp)

Při bilancování statistic-
kých údajů Městské policie 
Frýdek-Místek za loňský rok 
je patrné, že významnou slož-
kou její činnosti je i prevence. 
Snahou je obsáhnout pokud 
možno všechny oblasti, ať už 
se jedná o oblast bezpečnosti 
v silničním provozu, krimina-
lity nebo ochrany vlastního 
zdraví a majetku.

„Strážníci plní úkoly spojené 
se zabezpečováním místních 
záležitostí veřejného pořádku 
při konání nejrůznějších spor-
tovních, kulturních, společen-
ských a jiných akcí. Výborně 
doplňují státní policii, kterou 
nemůžeme úkolovat, ale sna-
žíme se vzájemně co nejlé-
pe spolupracovat,“ vysvětlil 
náměstek primátora Michal 

Pobucký. Městská policie spo-
lupracuje i s dalšími složkami 
integrovaného záchranného 
systému a se zaměstnanci jed-
notlivých odborů magistrátu, s 
cílem minimalizovat rizika po-
rušování právních předpisů. 

„I když je cílem prevencí 
obsáhnout co možná nejširší 
veřejnost, tedy všechny věko-
vé kategorie, prvořadá je pro 
nás prevence u dětí a mláde-
že,“ netají ředitel městské po-
licie Milan Sněhota. Jeho lidé 
proto ve školských zařízeních 
pořádají besedy, zaměřené 
především na bezpečnost dětí 
a lepší informovanost mládeže 
v právní oblasti. „Besedy jsou 
připravovány na různá témata, 
například zneužívaní dětí, šika-
na, sprejerství, problematika 

PREVENCE: I kamery působí často preventivně. Tato je umístěna 
přímo v policejním voze.   Foto: Petr Pavelka

PAMÁTNÍK T. G. M.: 160. výročí narození T. G. Masaryka uctili i radní 
Ivan Vrba s náměstkem primátora Petrem Cvikem. Foto: Petr Pavelka

Městská policie se zabývá i prevencíMěstská policie se zabývá i prevencí

drog, dodržování pravidel bez-
pečnosti v silničním provozu, 
ale i právní odpovědnost,“ vy-
jmenovala policejní preventist-
ka Lenka Biolková.

„Dalším příkladem preventivní 
činnosti je dohled strážníky nad 

bezpečností dětí v souvislosti 
s příchody a odchody do škol, 
kdy pomáhají usměrňovat do-
pravu na nejfrekventovanějších 
přechodech. Tuto pomoc rodiče 
velmi oceňují,“ doplnil náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

Město Frýdek-Místek při-
pravuje obvyklý velký jarní 
úklid, který bude spojen s 
blokovým čištěním ulic. Po-
drobný časový harmonogram 
naleznete uvnitř tohoto čísla.

Pokud znovu nebude chtít 
hrát nechtěný prim počasí, bude 
jarní úklid města zahájen 22. 
března. Nejdříve budou uklizeny 
páteřní komunikace, náměstí a 
nejfrekventovanější lokality ve 
městě. Současně bude probíhat 
čištění okrajových místních částí 
města, mezi které patří Lísko-
vec, Chlebovice, Lysůvky, Ze-
linkovice, Skalice, Baranovice 
a Gajerovice, Bahno a Panské 
Nové Dvory. Poté přijdou na 
řadu sídliště a další lokality. 

„Jarní úklid zahrnuje ze-
jména odstranění posypového 
materiálu po zimním období. 
To znamená zametání a mytí 
komunikací, schodištních ploch, 
přechodových lávek a dopravní-
ho značení. Dále budou odstra-
ňovány drny podél cest a chod-

Jarní úklid a blokové čištění ulic
níků a své rajóny začne objíždět 
sběrač psích exkrementů,“ na-
stínil ředitel technických služeb 
Jaromír Kohut. 

Stejně jako v předcházejí-
cích letech technickým služ-
bám vypomůže 15 pracovníků 
z úřadu práce, kteří jsou evi-
dováni jako dlouhodobě neza-
městnaní. Čety vytvořené těmi-
to pracovníky budou zajišťovat 
ruční úklid parků, lávek, scho-
dišť, chodníků a sídlišť, také 
dopravního značení. V plánu 
je také mytí autobusových za-
stávek a čištění kanalizačních 
vpustí. Práce je dost, harmo-
nogram je rozpracován až do 
poloviny června.

„Také letos budeme pokračo-
vat v úspěšném blokovém čiště-
ní ulic, na které bude upozorňo-
vat dopravní značení. Dočasný 
zákaz parkovaní v daných loka-
litách nám pomáhá zbavit ulice 
vraků, které zbytečně ubírají 
parkovací místa,“ připomněl ná-
městek primátora Petr Cvik. (pp)

(Pokračování ze strany 2)
Také k Místku se řítili pří-

slušníci wehrmachtu a členové 
polního četnictva. Když před 
bránou někdejší Czajankovy tex-
tilní továrny, kde byla kasárna 3. 
praporu 8. pěšího pluku, zastavili 
Němci, strážný několikrát vystře-
lil a zalarmoval ostatní vojáky. 
Kapitán Pavlík, zastupující veli-
tel, dal pokyn k obraně. Místecká 
posádka se tak tehdy jako jediná 
v Československu bránila ně-
meckým vojskům.  (pp)

POCTA HRDINŮM: K památní-
ku položili kytici i náměstek pri-
mátora Michal Pobucký, primá-
torka Eva Richtrová a radní Ivan 
Vrba. Foto: Petr Pavelka

Připomínka výročí odporuPřipomínka výročí odporu
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PROJEKT OBČAN: Náměstek primátora Petr Cvik se žáky ZŠ Komenského, kteří mu přinesli rozpra-
covaný podnět na úpravu přechodu pro chodce na ulici Frýdlantská v blízkosti jejich školy. „Provedli 
dotazníkový průzkum a v podstatě požadují přechod třetí generace v parametrech, jako jsme vybudo-
vali u 8. ZŠ. Odbor dopravy a silničního hospodářství teď prověřuje, zda je realizace možná z hlediska 
technického a finančního,“ uvedl náměstek Petr Cvik.                 Foto: Petr Pavelka

3. března se žáci z Dvojky 
zúčastnili obvodního kola pě-
vecké soutěže Loutnička na 
Osmičce. Statečně bojovali 
s žáky ostatních frýdeckých 
škol a z „boje“ si odnesli cel-
kem čtyři cenné kovy:

zlatá medaile – Filip Kiša 2.A.
stříbrná medaile – Linda Pustero-

vá 1.B, Alena Mazáková 5.A.
bronzová medaile – Patrik 

Stankov 2.A.
Všichni ocenění žáci vystou-

pili 5. března na Koncertu vítě-

Dvojí úspěch Dvojky
zů v ZUŠ. Na obrovský úspěch 
zpěváčků navázal Erik Stankov 
z 5.A. krásným 2. místem v 
okresním kole recitační soutěže. 
Vybojoval si tak postup do kraj-
ského kola v Ostravě. Budeme 
mu držet pěsti, protože bude re-
prezentovat nejen Dvojku, ale i 
naše město Frýdek- Místek.

Všem úspěšným soutěžícím 
blahopřejeme a děkujeme za 
reprezentaci naší školy.

Těšíme se na další medailové 
žně.  Mgr. Drahomíra Habrnálová

V týdnu od 15. do 19. úno-
ra byla naše škola – 4. ZŠ – 
plná vodníků. Ptáte se proč? 
Žáci třetích tříd pod vedením 
svých třídních učitelek měli 
Vodnický projekt“.

Pracovali a soutěžili ve vod-
nických skupinkách. Po celý tý-
den používali vodnická jména, 
jejich bydliště bylo v rybníku 
a za splněné úkoly dostávali 
ryby. Vše, co dělali, souviselo 

Žáci v cechu vodnickém
s vodou, vodníky, rybníkem a 
životem v něm i kolem něho. 
Vyvrcholením se stalo spo-
lečné páteční stínové divadlo, 
jehož součástí bylo pasování 
vodníků a jejich přijetí do Ce-
chu vodnického.

Pohádkové, a přitom oprav-
dové, bylo vyučování po celý 
týden. Všichni byli plni radosti 
a navíc se děti naučily spoustu 
nových poznatků.

Bylo nebylo… Celý týden 
jste na 4. ZŠ mohli potkávat 
známé i méně známé po-
hádkové bytosti. To si žáci 
4. ročníků odskočili do po-
hádky. Někteří rodiče marně 
hledali učitele své ratolesti, 
kteří přestrojeni šli dětem 
příkladem. Děti učila Karkul-
ka, čarodějnice a paní mly-
nářka, která všechny přivítala 
chlebem a solí.

„Ve třídách se utvořila krá-
lovství. Princezny, víly, piráti, 
vodníci, Karkulky, rytíři a další 
bytosti plnily pohádkové úkoly. 
Dozvěděli se tak ještě více ne-
jen o nejznámějších autorech 
českých pohádek, kterými byli 

Z pohádky 
do pohádky

Božena Němcová, František 
Hrubín, K. J. Erben a Karel Ča-
pek, ale seznámili se i s ilustrá-
tory dětských knih,“ referovala 
Radka Gebauerová.

V úkolech, které děti plnily, se 
objevilo učivo všech předmětů. 
Při kytaře zpívaly oblíbené pís-

ničky ze známých pohádek. Po-
slední den projektu „Z pohádky 
do pohádky“ přišlo vyhodnocení 
a odměny za celotýdenní práci. 
„Vše bylo ukončeno královskou 
hostinou a slibem, že se do po-
hádky zase někdy vrátíme,“ sdě-
lila Radka Gebauerová.

Na 4. ZŠ působí již něko-
lik let žákovský parlament. Je 
to orgán, ve kterém zasedají 
zástupci žáků a učitelského 
sboru. Společně řeší nej-
různější záležitosti a problé-
my, pořádají rozmanité hry 
a soutěže, snaží se vylepšit 
atmosféru školy a realizovat 
originální nápady žáků. S po-
drobnostmi seznamuje Mgr. 
Zuzana Koloničná, vedoucí 
žákovského parlamentu.

Jak početný je tento parla-
ment a na čem všem se podílí?

„V letošním školním roce 
začal žákovský parlament pra-
covat v počtu 32 předsedů a 
místopředsedů tříd 4.-9. ročníku. 
Od té doby jsme odvedli velký 
kus práce. Uspořádali jsme ce-
lou řadu soutěží ve sběru. V září 

Žákovský parlament na Čtyřce se činí
jsme sbírali papír. Na přelomu 
září a října proběhla soutěž ve 
sběru lesních plodů. Celkově se 
nám podařilo nasbírat rekord-
ních 1000 kg kaštanů a žaludů, 
které se v zimě staly pochoutkou 
pro lesní zvěř na Morávce. V 
současnosti soutěžíme ve sběru 
plastových víček z PET láhví.“ 

Určitě se však zabýváte 
i jinou činností než sběrem 
všeho druhu?

„V prosinci se žákovský parla-
ment podílel na přípravě školního 
jarmarku, na kterém si rodiče 
a příznivci naší školy mohli za-
koupit celou řadu pěkných, ná-
paditých výrobků našich žáků. 
Žáci osmých a devátých ročníků 
si pro své spolužáky z prvního 
stupně připravili mikulášskou na-
dílku. Rozdávali roztomilé andílky 

a čerty, které vyrobili žáci pod ve-
dením paní učitelky Žembové.“

Parlament by měl měnit ku 
prospěchu zažité pořádky. 
Čím jste přispěli vy?

„Prostřednictvím žákovské-
ho parlamentu se Čtyřka stala 
adoptivním rodičem indické 
dívky Roshan Priyah, se kte-
rou si žáci anglicky dopisují a 
porovnávají životní podmínky 
u nás a v Indii. Dalším zajíma-
vým nápadem žáků, který naše 
škola realizovala, bylo zavedení 
tzv. žolíků, kteří žákům umožňují 
omluvit se z ústního zkoušení. 
Žhavou novinkou je příprava vy-
sílání školního rádia.“

A co chystáte dál?
„Na přelomu ledna a února 

proběhlo školní kolo mezinárod-
ní soutěže v počítačovém pro-

gramu Malování na téma „Naše 
modrá planeta“. V únoru zorga-
nizoval žákovský parlament oblí-
benou soutěž puzzliádu. Na bře-
zen připravujeme ke Dni učitelů 
volbu nejoblíbenějšího učitele a 
také tzv. Den naruby, při kterém 
budou žáci 9. ročníku vyučovat 
na 1. stupni. Žákovský parlament 

rovněž chystá zajímavé akce ke 
Dni Země a na Den dětí.“

Jak vidíte budoucnost va-
šeho žákovského parlamentu?

„Doufáme, že se naši žáci 
budou i nadále aktivně podílet 
na chodu naší školy a přispívat 
svými nápady k motivujícímu a 
přátelskému klimatu.“

V listopadu loňského roku 
vyhlásila Městská knihovna 
Frýdek-Místek výtvarnou sou-
těž pro děti ve věku 6-16 let 
na téma „Obálka mé nejoblí-
benější knihy“ ve třech kate-
goriích.

I. kategorie – 6-10 let
II. kategorie – 10-16 let
III. kategorie – děti speciál-

Obálka mé nejoblíbenější knihy
ních škol

Celkově do knihovny bylo do-
dáno 149 prací, z toho 31 prací 
bylo zařazeno do II. kategorie, 
mezi něž byly zařazeny i práce 
našich žáků z 9. ZŠ.

Po dlouhém rozhodování 
poroty jsme se dočkali v únoru 
hezkého výsledku:

(Pokračování na straně 5)
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Obálka mé nejoblíbenější knihy
(Pokračování ze strany 4)

1. místo Linda Lukšíková – 12 
let, dílo: „Průšvihářky“ Jacqueli-
ne Wilsonová 

2. místo Kristýna Varadyová 
– 14 let, dílo: „Já písnička“ – 
zpěvník – Petr Jánský

Zvláštní ocenění „Cenu kni-
hovníků“ získala:

Ladislava Kubátová – 14 let, 
dílo: „Hrníčková kuchařka“ Sva-
tava Poncová

Poděkování patří také učite-
lům výtvarné výchovy Mgr. Olze 
Lahnerové, Mgr. Marii Nováko-
vé a Mgr. Ivaně Gurnikové, které 
s dětmi na těchto dílech praco-
valy.  Mgr. Jarmila Vondráková

OCENĚNÉ: Zleva: Linda Lukšíková, Kristýna Varadyová, Ladislava 
Kubátová.

Jako každý rok připra-
vily paní vychovatelky ze 
školní družiny 2. základní 
školy pro všechny děti vel-
ký maškarní karneval. Letos 
se opravdu vydařil, školní 
jídelna byla plná téměř k 

Školní karneval na Dvojce

V březnu slaví naše Základní 
škola ve Frýdku-Místku na ulici 
Československé armády, která je 
veřejnosti známa pod názvem „Os-
mička“, 35 let od svého založení.

Akce, které toto výročí prová-
zejí, jsou ve znamení jednotlivých 
planet Sluneční soustavy a probí-
hají už od října. Zaměřují se přede-
vším na žáky a rodiče „Osmičky“, 
do některých se zapojily také děti z 
okolních mateřských a základních 
škol se svými pedagogy. Mimo-
řádně úspěšná jak v pěveckých 
výkonech, tak i v počtu zúčastně-
ných byla například soutěž ve zpě-
vu lidových písní Loutnička. Řadu 
aktivit teprve připravujeme – Flor-
balový turnaj, Povídám povídám, 
akce Projektu Comenius aj.

Oslavy vyvrcholí 25. března 

2010 Dnem otevřených dveří, na 
který všechny příznivce „Osmič-
ky“ a bývalé žáky srdečně zveme. 
Můžete si prohlédnout školu, pre-
zentace, které budou promítány 
v jejích prostorách, tematické vý-
stavky a případně se podívat i do 
výuky. Ve 12.30 h proběhne pro 
zvané hosty vystoupení žáků ve 
školní jídelně, které bude prezen-
tovat výuku cizích jazyků na „Os-
mičce“. Po ukončení vystoupení 
je plánováno společné fotografo-
vání bývalých i současných pe-
dagogů „Osmičky“ na místeckém 
náměstí pod taktovkou známého 
fotografa Ivana Korče, mimo jiné 
taktéž absolventa „Osmičky“. 

Těšíme se na setkání s Vámi
PaedDr. Marie Rojková, 

ředitelka školy

35. výročí „Osmičky“

Zápis dětí do mateřských škol
Vážení rodiče (zákonní zástupci), zápis dětí k 

předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zři-
zovaných Statutárním městem Frýdek-Místek pro 
celý následující školní rok 2010/2011 proběhne v 

úterý 20. dubna a ve středu 21. dubna 2010 od 8:00 
do 16:00 hodin. Mateřská škola Chlebovice a Skali-
ce využijí pouze termín 20. dubna 2010.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční: 

V souladu se školským 
zákonem se předškolní vzdě-
lávání organizuje pro děti ve 
věku zpravidla od tří do šes-
ti let. Ředitel mateřské školy 
rozhoduje ve správním řízení o 
přijetí dítěte do mateřské školy, 
popřípadě o stanovení zkušeb-
ního pobytu dítěte, jehož délka 
nesmí přesáhnout tři měsíce. 
K předškolnímu vzdělávání se 

přednostně přijímají děti v po-
sledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Před-
školní zařízení mohou přijmout 
pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným očko-
váním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. O přijetí dítěte 
se zdravotním postižením roz-

hodne ředitel mateřské školy 
na základě písemného vyjád-
ření školského poradenského 
zařízení, popřípadě také regis-
trujícího praktického lékaře pro 
děti a dorost. Dítě může být při-
jato k předškolnímu vzdělávání 
i v průběhu školního roku. Bližší 
informace zveřejní ředitelé do-
tčených mateřských škol způ-
sobem v místě obvyklým.

ve školách na těchto místech
ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
www.2zsfm.cz

F-M, Slezská 770
F-M, Slezská 2011

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, www.5zsfm.cz F-M, Lískovecká 2850
ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
www.zs.liskovec.cz

Lískovec, K Sedlištím 182

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, p. o.
www.zschlebovice.cz

Chlebovice, Pod Kabáticí 193

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

Skalice 192

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

F-M, Třanovského 404

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

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

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

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

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

F-M, J. Božana 3141

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

F-M, Josefa Myslivečka 1883
F-M, F. Čejky 420
Lysůvky, Příborská 37

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

F-M, Anenská 656
F-M, Jiřího Trnky 63

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

F-M, K Hájku 2972

prasknutí. Vždyť se tu sešlo 
116 masek a mnoho mami-
nek, babiček a tatínků. 

Všichni se moc dobře bavili. 
Soutěžilo se, tančilo a „řádilo“. 
Každá maska byla oceněna 
drobnými dárky. Hned u dveří 

čekal na děti školní sněhulák, 
který každou masku sladce 
obdaroval. Nechybělo ani ob-
čerstvení a vystoupení taneč-
ních kroužků. Všichni se moc 
dobře bavili a večer se nikomu 
nechtělo jít domů.
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Veřejné bruslení – VSH
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.
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
27. 3. 17:00  Sokol F-M – Olymp Praha
V hale 6. ZŠ

Jarní rozlosování MSFL

OKRESNÍ FOTBALOVÝ PŘEBOR - jaro 2010
16. kolo (sobota - 3. dubna) - Chlebovice - v 15.30 h

Fotbal Frýdek-Místek B – Sokol Hukvaldy
18. kolo (neděle - 18. dubna) - Chlebovice - v 16.00 h

Fotbal Frýdek-Místek B – Sokol Palkovice
20. kolo (sobota - 1. května) - Chlebovice - v 16.30 h

Fotbal Frýdek-Místek B – Comfort Dobratice
22. kolo (sobota - 15. května) - Chlebovice - v 16.30 h

Fotbal Frýdek-Místek B – Sokol Václavovice
24. kolo (neděle - 30. května) - Chlebovice - v 17.00 h

Fotbal Frýdek-Místek B – TJ Řepiště
25. kolo (sobota - 5. června) - Chlebovice - v 17.00 h

Fotbal Frýdek-Místek B – SK Metylovice
14. kolo (sobota - 19. června) - Chlebovice - v 17.00 h

Fotbal Frýdek-Místek B – SK Návsí

ROZLOSOVÁNÍ PLAY-OUT EXTRALIGY HÁZENÉ
Jiskra Lázně Třeboň vstupuje do této nadstavby se čtyřmi body, So-
kol HC Přerov se dvěma body, SKP Frýdek-Místek s jedním bodem 

a 1. HK Dvůr Králové s nula body.
3. kolo

11. 4. 17:00 SKP Frýdek-Místek - Jiskra Třeboň 
4. kolo

25. 4. 17:00 SKP Frýdek-Místek - Sokol HC Přerov 
5. kolo

2. 5. 17:00 SKP Frýdek-Místek - I.HK Dvůr Králové n.L. (může 
nastat změna při kolizi s play-off volejbalu!)

Organizátory ze sportov-
ního klubu Judo-Frýdek-
Místek na již jedenáctém 

Rekordních 340 účastníků poháruRekordních 340 účastníků poháru
ročníku soutěže O Pohár Eu-
roregionu Beskydy příjemně 
překvapilo rekordních 340 

účastníků z 32 klubů Moravy, 
Slovenska a Polska. 

Soutěžilo se v hale SŠSD v 
kategoriích benjamínků, mlad-
ších a starších žáků, chlapců i 
děvčat. Slavnostního zahájení 
se zúčastnila sekretářka Regio-
nu Beskydy Dagmar Valášková 
a místopředseda Českého sva-
zu juda p. Bártl, což vyzdvihlo 
prestiž soutěže. 

V napínavých bojích nechyběli 
současní mistři republiky a úspěš-
ní reprezentanti svých zemí. 

Celkem 52 chlapců a děvčat 
z frýdecko-místeckého regionu 
bojovalo v barvách SK Judo-
Frýdek-Místek. Domácí vybojo-
vali 21 medailových umístění a 
62 vítězných utkání, což jim vy-
neslo druhé místo v hodnocení 
zúčastněných klubů za prvním 
Femaxem Drahotuše a před 
třetím Baníkem Ostrava. Na 
čtvrtém místě se umístili judisté 
z Polského Krakova. 

Trenérka Prőllová hodnotila: 
„Základna ve Frýdku-Místku je 
součástí kolektivu celého regi-
onu. Tréninkové středisko „Na 
Bahně“ má zdaleka nejlepší 
tréninkové podmínky. Je zde 
nejlepší trenérské vedení a ši-
kovné děti, které by dávno měly 

O POHÁR EUROREGIONU: Tělocvična byla plná mladých bojovní-
ků. 340 účastníků, to je rekord.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalistky Frýdku-Místku 
prohrály v duelu nadstavbové 
skupiny I pětisetovou bitvu na 
palubovce Olomouce a musely 
přepustit druhou příčku Olympu 
Praha, který doma zdolal Brno. V 
sobotu 13. března Frýdek-Místek 

hostil na domácí palubovce su-
verénní Prostějov, kde se další 
bodový zisk nedal předpokládat.

Tabulka
1. Prostějov 23 23 0 69:5 

1837:1144 46 
2. Olymp Praha 25 17 8 

60:33 2096:1916 42 
3. Frýdek-Místek 25 17 8 

58:40 2128:2062 42 
4. Olomouc 25 16 9 55:43 

2181:2060 41
5. Brno 24 16 8 57:33 

2074:1858 40

Volejbalistky klesly na třetí místo
Olomouc – Frýdek-Místek 3:2 (-20, 12, 25, -21, 10)

V sobotu 13. března se ve 
Víceúčelové sportovní hale 
ve Frýdku-Místku konal již 8. 
ročník Sportplex cupu.

Zúčastnilo se osm týmů z re-
gionu i širšího okolí. Kromě sou-
bojů týmů byly na turnaji, který 
probíhal v uvolněné atmosféře, 

Výsledky Sportplex cupuVýsledky Sportplex cupu

ve hře i trofeje pro nejlepšího 
brankáře, hráče a střelce.

1. místo – HBK Frýdek-Místek
2. místo – HC Prestiž
3 místo – HC Street Team
4. místo – HC Hošťálkovice
5. místo – HC Netopýr
6. místo – HC Bruzovice

7. místo – HC Amaters
8. místo – HC Janovice
Nejlepší brankář: HC Street 

Team – Lukáš Smetana
Nejlepší střelec: HBK F-M – 

René Slanina
Nejlepší hráč: HC Prestiž – 

Tomáš Lednický

předvádět své umění na sou-
těžích. V tom byly v minulosti 
velké rezervy. V letošním roce 
se klade velký důraz na zodpo-
vědnost, spolehlivost a cílevě-
domost, což potvrdily výsledky 
na tomto turnaji. Soutěže se zú-
častnilo mnohem více domácích 
závodníků než v minulosti. To 
je příslibem pro další budouc-
nost frýdecko-místeckého juda. 
Kvalitních výsledků dosáhli také 
judisté z SK Důl Staříč, vedení 
trenérem Černým.

Z výsledků: Ve svých váho-
vých kategoriích vybojovali zlato 
frýdecko-místečtí benjamínci: 
Eliška Kubíčková, Radek Rypar, 
Pavel Ivaniuk, Martina Milevová 
a Petr Lisník. Stříbrné medaile si 

odvezli benjamínci: Luděk Kubí-
ček a Viktor Sehnal, mladší žák 
Jakub Cudzik a starší žáci Marek 
Mach, Lukáš Janulek, Vít Jerglík 
a Marie Dužíková. Bronzové me-
daile získali benjamínci: Vojtěch 
Hronek, Vendula Mecová, Ond-
řej Karas, Ondřej Chlapčík a Ši-
mon Filipec, mladší žáci – Marek 
Měchurka, Lucie Bílková, Marek 
Očipka a Markéta Olšáková, 
starší žáci – Václav Mališ, Michal 
Gomola, David Hyvnar, Matěj Slí-
va, Sabina Braneacová a Vero-
nika Drabinová. SK Judo Frýdek-
Místek a Důl Staříč jsou ve své 
činnosti finančně podporovány 
městem Frýdek-Místek. V souhr-
nu se v těchto klubech připravuje 
okolo 140 dětí a mládeže.
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z šachu

fotbal mládeže
DOROST

starší dorost B - Fryčovice 
muži 1:2 (0:2)

Ondra 
Soupeřem naši osmnáctky 

byl účastník I. B třídy v kategorii 
dospělých. 
starší dorost A - MFK Karvi-

ná A 1:2 (0:2)
Teplý 

Naši nejstarší dorostenci si 
tentokráte pozvali k přípravné-
mu utkání aspiranta na postup 
do druhé ligy a nutno dodat, že 
to byl soupeř velice zdatný. 
mladší dorost A - MFK Karvi-

ná A 1:0 (1:0) 
K. Střalka z PK

„Kluci hráli parádní fotbal pří-
tomní diváci se měli určitě na co 
koukat. Druhý poločas už hra 
neměla takový spád, ale utkání 
jsme dovedli nakonec do vítěz-
ného konce,“ hodnotil trenér do-
mácího týmu Roman Vojvodík.

ŽÁCI
starší žáci A - FOMAT Martin 

(SK) 4:3 (0:3) 
Střalka (Celba), Celba (PK), 
Jonáš (Glembek, Sušovský), 

Celba 
mladší žáci A - FOMAT Martin 

(SK) 0:2 (0:1)
Jednoznačné a zasloužené 

vítězství hostů z Martina. Sou-
peř byl pohyblivější, důraznější, 
rychlejší i technicky zdatnější a 
celé utkání měl jasně navrch. Od 
výraznější prohry nás zachránil 
pouze vynikající výkon brankáře.
starší žáci A - MŠK Ružom-

berok (SK) 3:3 (1:2)
Celba (Burda), Štěrba (TK), 

Burda (TK)

mladší žáci A - MŠK Ružom-
berok (SK) 3:2 (3:2) 

Vyvijal, Krischke, Holeksa
starší žáci B - FK Čadca (SK) 

5:0 (1:0) 
Le Dinh 2, Baran, A. Střalka, 

Curylo
mladší žáci B - FK Čadca 

(SK) 1:1 (0:0) 
Chovanec (Němec)

PŘÍPRAVKA
ročník 2002

halový turnaj v Bílovci
(7. místo)

FK F-M - FC Hlučín 0:3, - ŠSK 
Bílovec 4:1 (Bystřičan, Žiga, Jo-
náš, Wojatschke), - FK SK Po-
lanka 0:3, - SK Sigma Olomouc 
2:2 (Jonáš, Wojatschke). Utkání 
o 7. - 8. místo: FK F-M - Slavoj 
Bruntál 1:0 (Wojatschke).

Sestava FM: Rusek - Brojáč, 
Bohačík, Bystřičan, Gogola, Jo-
náš, Koliba, Pabián, Voleník, 
Wojatschke, Žiga.

ročník 2001
halový turnaj ve Frýdku-Místku, hala 
SŠSD Lískovecká (3. a 7. místo) 
Za účasti 8 přihlášených týmů pro-
běhl v neděli 7. března v tělocvičně 
SŠSD ARCELOR MITTAL CUP 
Fotbal FM A - FC Vítkovice 3:2 
(Snášel 2, Polách), - Fotbal FM B 
3:0 (D. Maceček, Procházka, Da-
něk), - Tescoma Zlín 3:1 (Indra 2, 
Snášel), - Fotbal Třinec 0:2, - 1. FC 
Valašský 1:3 (Indra), - FC Vsetín 2:0 
(Šostý, Indra), - FC Kozlovice 0:2.

Fotbal FM B - FC Kozlovice 2:5 
(Míšek 2), - Fotbal FM A 0:3, - FC 
Vítkovice 1:2 (Strouhal), - Tesco-
ma Zlín 1:8 (Šimánek), - Fotbal Tři-
nec 1:0 (Song), - 1. FC Valašský 
0:2, - FC Vsetín 1:0 (Míšek).

DOROST S FRYČOVICEMI: Zápas skončil výsledkem 1:2.
Foto: Petr Pavelka

Poslední test před úvod-
ním mistrovským zápasem v 
domácím prostředí s Bystrcí 
odehráli naši muži na umě-
lé trávě s juniorkou Sigmy 
Olomouc. Hostující ligo-
vé áčko hrálo v tentýž den 
utkání na Strahově s Bohe-
mians 1905, takže olomouc-
ký kouč Augustin Chromý 
nemohl počítat s hráči širší-
ho ligového kádru. 

Do Frýdku tak zavítali pouze 
obránci Murin s Machalickým, 
záložník Navrátil a brankářská 
dvojice Drobisz - Šustr. 

Samotné utkání začali Haná-
ci velice aktivně a svým pohy-

Poslední příprava nevyšla
Fotbal F-M - Sigma Olomouc B 0:2 (0:1) 

bem a důrazem dělali valcířům 
značné problémy. Ve 24. minu-
tě poprvé udeřilo, když dlouhý 
křižný balón za obranu našel 
unikajícího Krče a ten levačkou 
překonal brankáře Prepsla - 
0:1. Domácí se v první vážnější 
situaci ocitli po půlhodině hry, 
když se po centru Literáka ob-
jevil před brankářem Drobiszem 
útočník Fromelius, ale gólman 
Olomouce byl úspěšnější. Další 
příležitost k vyrovnání měli do-
mácí osm minut před přestáv-
kou, Cabákův pokus z trestného 
kopu letěl bohužel nad hostující 
branku. 

Rozhodnutí přišlo na začát-

ku druhé půle. V 55. minutě 
nejprve nastřelil Chlebek tyčku 
(útočník Sigmy je synem našeho 
asistenta trenéra), jenže tentýž 
hráč se v další superšanci ocitl 
o chvíli později a to již úspěšný 
byl. Jeho střela levačkou prošla 
kolem Prepsla do brány - 0:2. 
„Místo abychom my vyučovali 
mladé kluky Olomouce v nasa-
zení a přehráli je, tak jsme byli 
naopak všude o krok později,“ 
přiznal kriticky po utkání zálož-
ník domácích Stanislav Cabák. 

Generálka na jarní část od-
vetných zápasů valcířům tedy 
nevyšla, jarní premiéra s Bystricí 
byla odložena kvůli kalamitě.

S nečekanou ztrátou tří bodů 
se budou muset v jarních od-
vetách vypořádat naši A muži v 
MSFL. Zvěsti o finančních pro-
blémech Fulneku se nakonec 
potvrdily. Poslední celek Morav-
skoslezské fotbalové ligy letošní 
ročník nedohraje. Fulnek v zimní 
přestávce ze soutěže odstoupil a 
stal se tak zároveň i prvním sestu-
pujícím. Všechny jeho dosavadní 
výsledky byly v MSFL anulovány.

Fulnečtí nasbírali v podzimní 
části sezony deset bodů za tři ví-

tězství a jednu remízu. Nejvíce na 
jejich odhlášení vydělali fotbalisté 
vedoucího Znojma, kteří s posled-
ním celkem prohráli překvapivě 2:3. 
Další týmy, které mají z odstoupení 
Fulneku radost, jsou Bystrc (2:4), 
Líšeň (0:1) a juniorka Brna (1:1).

Náš celek, který s Fulnekem 
na podzim vyhrál 2:1, má v ta-
bulce 20 bodů.

Utkání 25. kola, kdy jsme 
měli Fulnek hostit na domácím 
stadionu ve Stovkách (sobota 8. 
května), se tedy neodehraje.

Do jarních odvet vstupují 
naši A muži o tři body chudší

Poslední zápas druholigové 
sezóny čekal frýdecké hráče v 
domácí sportovní hale, kde za-
vítalo mužstvo Techniky Blan-
sko. Svěřenci Michala Piskoře 
se chtěli se svými věrnými fa-
noušky rozloučit vítězně.

Zápas začali lépe domácí, 
kteří se hned od úvodního buly 
tlačili před branku soupeře. Gól 
však dali až v oslabení, kdy se 
ke střele dostal Jan Kudláček 
a Frýdek-Místek se ujal vedení 
1:0. Jedenáct vteřin chybělo do 
návratu vyloučeného frýdeckého 
hráče, když se ozvalo podruhé 
„GÓL“. Druhou branku ve vlast-
ním oslabení zařídil Jan Kolařík 
- 2:0. Excelentní výkon frýdec-
kých hráčů pokračoval i nadále. 
Za pouhých 17 vteřin zvyšoval již 
na 3:0 po asistenci Jana Sluštíka 
Robin Gebauer. Po třech inkaso-
vaných brankách v rozmezí 66 

Hokejisté se rozloučili vítězně
HC F-M – VSK Technika Blansko 8:4 (3:0, 2:0, 3:4) 

vteřin střídala Technika branká-
ře. Domácí však měli herně stále 
jasně navrch.

Hostům to v oslabení nešlo 
ani ve druhé třetině. Jan Sluštík 
zvyšoval na 4:0 znovu ve vlast-
ním oslabení, když David Vajda 
odpykával trest za šest hráčů 
na ledě. Ovace po čtvrté bran-
ce ještě pořádně ani nedohasly 
a 31. minuta přinesla již pátou 
branku v síti Techniky. Jejím 
autorem se stal Jaroslav Kopáč. 

Poslední třetinu zahájili hoke-
jisté červenobílých barev famóz-
ně. Vše začalo v čase 40:43, 
kdy byl hostující brankář překo-
nán pošesté. Úvodní branku třetí 
dvacetiminutovky obstaral kapi-
tán Robin Pavlas - 6:0. Uplynulo 
rovných 22 vteřin od poslední 
trefy domácích a uzdravený On-
dřej Martiník rozvlnil síť hostující 
branky posedmé 7:0. Zdecimo-

vaní hráči Techniky pouze přihlí-
želi kombinační hře našich hrá-
čů. Osmý úder zasadil na konci 
42. minuty Ivo Mocek a bylo to 
8:0. Až pak domácí polevili a 
nechali hosty zkorigovat hrozivé 
skóre na přijatelnější rozdíl.

Vedení HC Frýdek-Místek dě-
kuje všem fanouškům za jejich 
náklonnost v letošní hokejové se-
zóně, která byla velice náročná. 

Městská liga mládeže
Ve Středisku volného času 

Klíč se v pátek 5. března usku-
tečnilo 11. kolo Městské ligy 
mládeže v šachu. Na startu se 
objevilo 46 hráčů, kteří hráli v 
sedmi ligových turnajích.

Vítězové jednotlivých lig: Ex-
traliga – Michael Kubík, 1. liga – 
Kevin Rucki, 2. liga – Daniel Klíč, 
3. liga – Michael Bausano, 4. liga 
– Vojtěch Válek, 5. liga – Jakub 
Bohanes, 6. liga – Dominik Valjent
„C“ družstvo BŠŠ postupuje

Družstvo BŠŠ Frýdek-Místek 
„C“ v sobotu 6. března mělo na-
stoupit v domácím prostředí k 2. 
kolu Finálové skupiny v Okresním 
přeboru družstev proti týmu SK 
Bystřice n. O. Bohužel soupeř 
se závažných důvodů k utkání 
nemohl dostavit, a tak náš tým vy-
hrál 8,0:0,0 a s předstihem si za-
jistil 1. místo v okresním přeboru a 
postup do vyšší krajské soutěže!

FIDE ELO k 1. 3. 2010
Mezinárodní šachová fede-

race FIDE vydala k 1. 3. 2010 
aktualizovanou „FIDE ELO LIS-
TINU“. Ke změnám došlo jen u 
několika našich členů. Polepšila 
si Magdaléna Miturová +3 a Igor 
Rausis +2 body. Celkově členo-
vé BŠŠ v „+ a –“ za sledované 
období upsali -6 bodů.

Nejvyšší FIDE ELO v BŠŠ mají 
- Igor Rausis 2507, Štěpán Žilka 
2485, Vojtěch Rojíček 2426.

z atletiky
Běžec Jakub Zemaník 

dvakrát mistrem republiky
V Jablonci se konalo atletic-

ké Mistrovství České republiky 
žactva. Z atletického oddílu TJ 
Slezan Frýdek-Místek se sice 
nominovali pouze tři žáci, ale 
hned první den přinesl Slezan-
ským zlatou medaili. 

Postaral se o ni Jakub Ze-
maník v běhu na 1500 metrů, 
když s přehledem zvítězil časem 
4:22.96 minuty. Vladimír Šmiřák 
ani Pavel Szymala se neprobo-
jovali do finále běhu na 800 me-
trů a skončili v rozběhu. Jakub 
Zemaník startoval i druhý den v 
běhu na 3000 metrů a potvrdil 
roli jasného favorita. Zvítězil s 
obrovským náskokem a navíc 
časem 9:20.87 minut překonal 
rekord mistrovství ČR, který 
byl v držení dalšího frýdeckého 
atleta Petra Lukeše. Děkujeme 

za skvělou reprezentaci města i 
oddílu a blahopřejeme ke dvěma 
titulům mistra České republiky.
Peter Mikulenka obhájil titul

V Praze se konalo halové Mi-
strovství České republiky mužů a 
žen a frýdecká atletika měla jed-
noho zástupce. Peter Mikulenka 
startoval v běhu na 3000 metrů. 
Hned na startu vypadl jeden z 
favoritů Michal Šneberger, který 
ulil start a byl diskvalifikován. Od 
začátku šel Peter do čela, střídal 
se ve vedení s dalším z favoritů 
Lukášem Kourkem a udávali 
tempo, kterému nikdo ze soupe-
řů nestačil. Již po kilometru byla 
tato dvojice osamocená a bylo 
jasné, že si rozdělí nejcennější 
kovy. Při náběhu do posledního 
kola Peter protáhl krok, časem 
8:19.39 minuty s přehledem 
zvítězil a obhájil svůj mistrovský 
titul. Blahopřejeme.
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Zvu absolventy 6. ZDŠ ve 
FM 9.A - tř. uč. Šustrová 
a 9.B - tř. uč. Naleraj, roč. 
uk. 1971 - na školní sraz v 
sobotu 15. 5. 2010 od 17,00 
hod v Restauraci „Stolár-
na“ u nádraží ve Frýdku. 

Ozvěte se, kontaktní adresy 
i na další spolužáky (hlavně 

9.B) pošlete na 728 629 
234 nebo s.Olga@email.cz. 

O.Šlechtová-Čechová

Koupíme rodinný dům nebo pozemek k výstavbě 
RD ve Frýdku-Místku a okolí. Cenu respektujeme, 
solidní jednání. Kontakt 777 822 942, 777 822 942.

V těchto dnech byly veřejnosti 
zpřístupněny informace o váleč-
ných hrobech a pietních místech, 
které jsou součástí Centrální evi-
dence válečných hrobů vedené 
Ministerstvem obrany ČR. 

Informace o válečných hro-
bech jsou dostupné na interneto-
vých stránkách http://valecnehro-
by.army.cz. V evidenci válečných 
hrobů (levý panel na monitoru) 
lze vyhledávat údaje o váleč-
ných hrobech v České republice 
(Hledání VH v ČR) i o českých 

Informace o válečných hrobech a pietních místech na internetu
válečných hrobech v zahraničí 
(Hledání VH v zahraničí). Dále 
vyhledávání pokračuje podle 
údajů o osobách pohřbených ve 
válečných hrobech nebo připo-
menutých na pietních místech 
(záložka – Hledání podle osob-
ních údajů) a také podle údajů 
o válečných hrobech (záložka – 
Hledání podle údajů o VH).

Zpracována je také „Mapa loka-
lit VH“. Pro zobrazení jednotlivých 
válečných hrobů v ČR prostřednic-
tvím tohoto odkazu je nutné pro-

vést přiblížení (větší detail mapy) 
vybrané oblasti. Válečné hroby v 
zahraničí se na mapě zobrazují i v 
základním náhledu. Kliknutím myší 
na symbol válečného hrobu zobra-
zeného v mapě lze zobrazit další 
související informace.

V případě, že byste chtěli v 
rámci výše zmíněných interne-
tových stránek doplnit informace 
o válečných hrobech a pietních 
místech o nové nebo upřesňující 
údaje, kontaktujte odbor životního 
prostředí a zemědělství magistrá-
tu – telefonní číslo 558 609 488 – 
Ing. B. Kalenská, Š. Gilarová.
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V sociální oblasti chceme: podpořit veřejně účelné V sociální oblasti chceme: podpořit veřejně účelné 
aktivity občanských sdružení zdravotně postiženýchaktivity občanských sdružení zdravotně postižených
Město podpořilo projekty v sociálních službách Město podpořilo projekty v sociálních službách 
částkou 20 milionůčástkou 20 milionů

PODPORA SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ: Radní Ivan Vrba s Magdou Máchovou, referentkou pro dotace, 
nad předloženými záměry jednotlivých neziskových organizací.    Foto: Petr Pavelka

V rámci programového pro-
hlášení Rady města Frýdku-
-Místku dochází k finanční pod-
poře neziskových organizací v 
oblasti sociálních služeb. V tom-
to volebním období bylo pro tyto 
účely vyčleněno již přes dvacet 
milionů korun. Cílem bylo také 
podpořit veřejně účelné aktivity 
občanských sdružení zdravotně 
postižených.

„Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlásilo v roce 2009 výbě-
rové dotační řízení na poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
pro právnické a fyzické osoby na 
podporu a rozvoj sociálních slu-
žeb pro rok 2010. Cílem finanční 
podpory je rozvoj a zkvalitnění 
ucelené sítě sociálních služeb na 
území statutárního města Frýd-
ku-Místku. Programy na podporu 
a rozvoj sociálních služeb jsou 
rovněž v souladu s cíli schvále-
ného „Komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě Frýd-
ku-Místku na léta 2007-2010“ 
a schváleného „Strategického 
plánu rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku na období 2007-
-2013,“ přibližuje radní Ivan Vrba. 
Statutární město Frýdek-Místek 
vyhlásilo dva dotační programy 
na podporu a rozvoj sociálních 
služeb pro rok 2010, a to:

1. Program na podporu a roz-

voj sociálních služeb
2. Program na podporu ostat-

ních aktivit doplňujících sociální 
služby

V rámci tohoto výběrového 
řízení obdržel odbor sociálních 
služeb celkem 42 žádostí o po-
skytnutí dotací. Z rozpočtu města 
Frýdku-Místku pro rok 2010 bylo 
celkem poskytnuto 4,245 mil. Kč. 
Mezi jinými byly podpořeny čtyři 
nové projekty, například:

1. Sociální asistence Frý-
dek-Místek – Slezská diakonie

Cílem této služby je samo-
statně fungující rodina. Je to 
terénní, popřípadě ambulantní 
služba poskytovaná rodině s 
dětmi v dlouhodobě nepřízni-
vých životních situacích, jako je 
ztráta zaměstnání, zadluženost, 
výchovné problémy dětí, kdy ro-
diče nedokážou sami bez pomo-
ci tuto situaci zvládnout.

Kontakt: 558 320 300 
www.slezskadiakonie.cz
2. Podpora samostatného 

bydlení – Slezská diakonie
Cílem této služby je umožnit 

lidem s mentálním postižením 
žít samostatně ve vlastním bytě 
s využitím podpory jiné osoby. 
Služba podporuje uživatele ve 
zvládání běžných záležitostí 
spojených se samostatným ži-
votem ve vlastní domácnosti, 
včetně možnosti využívat běžně 

dostupné služby.
Kontakt: 558 433 106
www.slezskadiakonie.cz
3. Raná péče EUNIKA – 

Slezská diakonie
Hlavním cílem je pomáhat 

rodičům poznat a pochopit 
potřeby svého postiženého 
dítěte. Nalézt nejvhodnější 
postupy pro rozvoj dítěte a tak 
eliminovat, udržet nebo zmírnit 
důsledky zdravotního postiže-
ní; posílit kompetenci rodiny, 
umožnit rodině i dítěti plnohod-
notné vřazení do společnosti.

Kontakt: 558 764 300
www.slezskadiakonie.cz
„Dále byly podpořeny projek-

ty Charity Frýdek-Místek „Denní 
centrum MAJÁK“ a „Terénní 
služba ZOOM“. Tyto služby mají 
charakter sociální prevence pro 
lidi s psychiatrickou diagnózou. 
Podpořeny byly také projekty Re-
narkonu o.p.s. „Terénní program“ 
a „Kontaktní centrum“. Svými 
aktivitami se snaží předcházet ri-
zikovému chování vedoucímu ke 
vzniku drogového problému a zá-
roveň minimalizovat negativní so-

ciální dopady spojené s užíváním 
nealkoholových drog. V nepo-
slední řadě byla také podpořena 
služba Podaných rukou „Osobní 
asistence“, kde zajišťují komplexní 
službu osobní asistence osobám 
se zdravotním postižením a se-
niorům, a rovněž pobytová služ-
ba Charity Frýdek-Místek „Dům 
pokojného stáří u Panny Marie 
Frýdecké“, kde je poskytována 
celoroční nepřetržitá ošetřovatel-
ská a zdravotní péče uživatelům v 
převážné míře seniorského věku,“ 
vyjmenoval radní Ivan Vrba.  (pp)

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ: Podpora seniorů, kteří již potřebují ošetřovatelskou péči. 
Foto: Petr Pavelka

OÁZA POKOJE: Zařízení Charity Frýdek-Místek. 
Foto: Petr Pavelka
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Musiikkiopisto je hudební 
škola ve finském městě Mik-
keli, která si v letošním roce 
připomíná 50. výročí od zalo-
žení školy. Při této příležitosti 
dostali pozvánku k její návště-
vě studenti a pedagogové ze tří 
zahraničních škol, se kterými 
škola řadu let spolupracuje, 
včetně frýdecko-místecké ZUŠ.

„Stěžejní myšlenkou celé 
akce bylo vytvoření mezinárod-
ního orchestru, který vystoupil 
na dvou slavnostních koncer-
tech, kterým samozřejmě před-
cházely náročné zkoušky na 
místě a několikaměsíční přípra-
va,“ řekl ředitel Ladislav Muroň. 

Vedení školy pro tuto příležitost 
objednalo speciální kompozici, tří-
věté Divertimento, jejímž autorem 
je významný finský hudební skla-
datel Ilkka Kuusisto. Kromě této 
skladby orchestr společně nacvi-
čil skladby, které nabídli a rovněž 
dirigovali dirigenti z hostujících 
zemí. Náš dirigent Boris Hajdušek 

Mezinárodní orchestr ve Finsku
nacvičil a provedl s mezinárodním 
orchestrem Hukvaldskou serená-
du od českého soudobého autora 
Evžena Zámečníka.

První koncert se uskutečnil v 
moderní městské koncertní hale 
nad jezerem. Sedmi stovkám 
návštěvníků, kteří přišli za dva-
cetistupňového mrazu, se kromě 
orchestru představili další sólisté 
a školní soubory. Zajímavostí bylo 
vystoupení rodičů s batolaty, sou-
bor lidových nástrojů – kantele, 
velkého big-bandu a dalších. Dru-
hý koncert v sále školy byl více 
oficiální, promluvila na něm minis-
tryně školství a představitelé měs-
ta Mikkeli. Po koncertě pokračoval 
program společenským setkáním 
na radnici, která je v blízkosti školy.

Součástí této týdenní akce byla 
rovněž prezentace uměleckého 
školství v jednotlivých zemích, 
které se zúčastnily. Ředitelé škol 
popsali podmínky, za kterých pro-
bíhá umělecké vzdělávání, mož-
nosti jednotlivých škol, finanční 

toky a podobně. Z debaty vyply-
nulo, že náš systém základních 
uměleckých škol je velmi kvalitní 
a finančně dostupný. Své kvality 
ostatně prokazovali naši studenti 
každodenně při zkouškách a kon-
certech, byli vždy dobře připraveni 
a patřili k nejlepším.

V mezinárodním orchestru hrá-
ly tři houslistky (Marie Hartmanno-
vá, Veronika Halašyová a Barbo-
ra Šmídová) a dva violisté (Ondřej 
Baron a Adriana Polášková).

„V Helsinkách nás nejdříve 
trochu zaskočil pětadvacetistup-
ňový mráz. Po přivítání si nás 
rodiče místních studentů a učitelé 
školy rozebrali do rodin, kde jsme 
prožili celý týden. Měli jsme mož-
nost poznat běžný život finské ro-
diny, zjistit, jaká jídla připravují, a 
používat saunu, která je součástí 
každého domu. Naši studenti 
zanechali ve Finsku velmi dobrý 
dojem a úspěšně reprezentovali 
školu, město i Českou republiku,“ 
popsal Ladislav Muroň.

Občanské sdružení KIWANIS 
zve na první ročník benefičního 
plesu konaného k desátému vý-
ročí působení této organizace v 
Moravskoslezském kraji. Hlav-
ním hostem bude přední česká 
zpěvačka Lucie Bílá a provázet 
večerem bude herec a moderá-
tor Marek Vašut. 

Ve dvou sálech Národního 
domu ve Frýdku-Místku se ve 
víru plesové zábavy bude dne 
19. března od 19 hodin až do 
brzkých ranních hodin bavit až 
500 hostů. Jedinečnou pleso-
vou událost odstartuje taneční 

I. benefiční ples KIWANIS
skupina Rivieras Show Band 
na hlavním sále a v malém 
sále bude vyhrávat cimbálovka 
Výhonek z Opavy. Následovat 
budou mladí tanečníci z Ostra-
vy, kteří by měli být inspirací a 
pozváním k tanci.

Sdružení pomáhá nemoc-
ným a opuštěným dětem a vý-
těžek tohoto plesu bude věno-
ván na charitativní účely. Akci 
podporuje i Statutární město 
Frýdek-Místek, v našem městě 
je několik let znám také hlav-
ní projekt tohoto občanského 
sdružení – Kiwanis panenky.

V pondělí 22. února si členové klubu důchodců na ulici 17. listo-
padu uspořádali svépomocně maškarní karneval s pohoštěním 
a soutěží o nejlepší masku. Vyhodnotili pět nejlepších masek, 
jako vítězná byla vyhlášena „mimina“ – manželé Bielí. Účastníci 
se dobře bavili a měli radost, že se jim akce vydařila. Již nyní se 
připravují na oslavu Dne matek.

Spolu se všemi Josefy 
oslaví fanoušci Vypsané fiXy 
v pátek 19. března opětovný 
návrat bestiálně šťastné kape-
ly do populárního frýdecko-
-místeckého klubu Stoun. 

„Vypsaná fiXa je pardubická 
hudební skupina mající základ 
své hudby v punku, ale obo-
haceném o prvky jiných žánrů. 
Sama kapela se někdy označuje 
za punk-popovou. Vznikla v roce 
1994 a hraje v sestavě: Michal 
Mareda (Márdi) – zpěv, kytara; 
Milan Kukulský (Mejla) – kytara; 
Daniel Oravec (Mejn) – baskyta-
ra; Petr Martínek (Pítrs) – bicí,“ 
přiblížil Kamil Rudolf ze Stounu.

Výrazným prvkem skupiny 
jsou její básnické, surrealistické 

Vypsaná fiXa: punk na popový způsobVypsaná fiXa: punk na popový způsob
texty, které píše frontman Márdi. 
Pravděpodobně se inspiroval 
knihami Williama Saroyana – Tra-
cyho tygr, Odvážný mladý muž na 
létající hrazdě – a mnoha dalšími 
díly jako například Sto roků samo-
ty od Gabriela García Márqueze. 
Během roku 2007 spolupracovali 
na natáčení českého filmu Václav, 
který orámovala hudba z jejich 
tvorby. Zpěvák skupiny se ve fil-
mu objevil i v epizodní roli.

V loňském roce Márdi a spol. 
trávil většinu času v Londýně. Ve 
studiu Kore tu kapela dokončila 
zatím poslední album „Klenot“, 
pro které opět oslovila svého oblí-
beného producenta Dušana Neu-
werta. Ten se společně s Janem 
P. Muchowem rozhodl spojit ještě 

s anglickým producentem Guyem 
Fixsenem, který už spolupracoval 
na albu Ecstasy of St. Theresa. 
Navíc pracoval i na albech tako-

vých veličin jako Pixies, My Bloody 
Valentine nebo Slowdive. Do vy-
dání posledního alba měli rockeři 
z Pardubic na kontě čtyři řadová 
alba, koncertní CD a DVD, kterým 
předcházelo šest demonahrávek. 
Předposlední deska, nazvaná „Fe-
nomén“ vyšla před třemi lety a byla 
nominována na výroční cenu An-
děl v kategorii Album roku – rock.

FiXa stále hojně koncertuje 
– ostatně na pódiích ji mají fan-
dové nejraději. „Odehrajeme tak 
sto koncertů za rok. Ale rekord 
je sto padesát. Ten je ovšem z 
doby, kdy nás ještě nikdo ne-

znal. Někdy jsme měli i tři kon-
certy denně,“ vzpomíná Márdi. 
Kapela také doufá, že na české 
hudební scéně ještě nějakou 
dobu vydrží. „Tak těch patnáct 
dvacet let. Musíme přežít takový 
to odpadávání a zároveň se stát 
konstantou. Jako třeba Visací 
zámek,“ podotýká Márdi.

Vstupenky na Vypsanou fiXu v 
ceně 160 Kč jsou k dostání v před-
prodeji v Beskydském informač-
ním centru na Zámeckém náměstí 
ve Frýdku a na Náměstí Svobody 
v Místku. Dále se vstupenky pro-
dávají v samotném Stounu.

NAMASTE: Dvě cestovatelky znovu nezapomněly pochlubit se svým dobrodružstvím.     Foto: Petr Pavelka

Daniela Kulhánková a Jana 
Gavlasová se zhruba po roce 
znovu představily v místecké 
galerii knihkupectví Librex, kde 
loni ukazovaly krásy Kuby. Ten-
tokrát se pod názvem Namaste 
skrývají záběry z Nepálu a Indie.

Obě cestovatelky vyhledávají 
dobrodružné výpravy, tentokrát 

se nebály absolvovat tři sta kilo-
metrů ve vysokohorském prostře-
dí Nepálu, takže kromě odvahy 
ukázaly i velice slušnou fyzickou 
kondici. Své záběry a zážitky 
pak vždy vysypou na fotografa 
Ivana Korče, který vybírá neja-
traktivnější snímky pro veřejnou 
prezentaci. „V tom prostředí se 

vám samozřejmě nabízí hlavně 
hory, ale Ivan, ten jde vždycky po 
lidech. Nepálci jsou srdeční, ale 
všude je vidět, že se jedná o jed-
nu z nejchudších zemí. Vnímali 
jsme ten kastovní systém, kdy 
lidé v horách žijí skutečně velmi 
primitivním způsobem života, 
většinou bez elektřiny a dalších 

civilizačních samo-
zřejmostí,“ líčily dá-
my-fotografky, které 
kromě již zmíněných 
destinací navštívily 
také Čínu, státy bý-
valého Sovětského 
svazu, Rumunsko 
či Albánii. Teď však 
bude na chvilku s 
cestováním konec, 
„na cestě“ je totiž 
miminko.           (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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  Ulice Označení Vlastník Správce
Hlavní I/48 stát Ředitelství silnic a dálnic ČR
Příborská I/48 stát Ředitelství silnic a dálnic ČR
Janáčkova I/48 stát Ředitelství silnic a dálnic ČR
Beskydská I/56 stát Ředitelství silnic a dálnic ČR
Frýdlantská I/56 stát Ředitelství silnic a dálnic ČR
Bruzovská II/473 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Revoluční II/473 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Opletala II/473 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
17.listopadu II/473 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Staroměstská II/477 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Slezská II/477 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Vyhlídka II/477 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Lískovecká II/477 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Hlavní II/648 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Slezská II/648 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Pod puklí III/4848 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Palkovická III/4848 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje
Ostravská III/48411 Moravskoslezský kraj Správa silnic Moravskosleszkého kraje

Ne všechny silnice jsou ve správě města,
radnice urguje jejich opravy u vlastníků

Provozní doba
knihovny platná
od 1. ledna 2010
(oddělení pro dospělé, studovna 

a oddělení naučné literatury)

Otevřeno:
Po 8:00 – 19:00
Út 8:00 – 18:00
St 12:00 – 16:00
Čt 8:00 – 19:00
Pá 8:00 – 18:00

So 8:00 – 14:00 ústředí
Frýdek, ul. Jiráskova

So  8:00 – 12:00 pobočka 
Místek, ul. Hlavní

V hudebním oddělení, 
v odděleních pro děti 

a mládež a v ostatních 
pobočkách provoz 

nezměněn.
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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-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
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 30. 3. - 1. 4.
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

Mezi galvanické články patří 
primární články (veškeré baterie, 
monočlánky na jedno použití), 
ale i akumulátory, které lze vybít 
a nabít vícekrát. Nejpoužívaněj-
šími jsou akumulátory olověné, 
nikloželezové, niklokadmiové, 
stříbrokadmiové, stříbrozinkové. 

Po vybití se stávají nebezpeč-
ným odpadem, který je značnou 

zátěží pro životní prostředí. Tyto 
odpady mají nebezpečné vlast-
nosti, proto se nesmí vyhazovat do 
popelnice. Vzniklé odpady (vybité 
baterky, autobaterie) se mohou 
odevzdat v obchodních řetězcích, 
tedy supermarketech a hyper-
marketech. Zde se ukládají ve 
speciálních kartonových boxech 
o objemu 22 l, dále ve vybraných 

maloobchodních prodejnách, např. 
v hodinářstvích či klenotech, na 
městském úřadu a ve sběrných 
dvorech Frýdecké skládky, a.s. a 
mobilní sběrně ve Frýdku Místku.

Všechny sebrané baterie a 
akumulátory míří do jednoho 
centrálního skladu firmy Euro-
Battery v Kladně. Tady je čeká 
konečné roztřídění a recyklace.

Galvanické články

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.

Vzhledem k tomu, že splat-
nost místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a 
místního poplatku ze psů je 31. 5., 
chceme podat některé informace k 
možnosti placení těchto poplatků. 

Kdy budou rozesílány poš-
tovní poukázky?

Poštovní poukázky budou 
poplatníkům rozesílány postup-
ně od konce měsíce března do 
poloviny dubna.

Pokud je místní poplatek za 
komunální odpad hrazen pro-
střednictvím realitních kanceláří 
a společenství vlastníků jednotek 
(v těchto případech je splatnost 
poplatku vždy nejpozději do 15. 
4., 15. 7., 15. 10. a 15. 1.), nebu-
dou poštovní poukázky těmto 
poplatníkům rozesílány. 

Fyzickým osobám, které mají 
ve vlastnictví stavbu určenou nebo 

Poplatek za komunální odpad
a poplatek ze psů – jednorázová splátka

sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému po-
bytu žádná osoba (v tomto případě 
je splatnost poplatku jednorázově, 
nejpozději do 30. června) budou 
rozesílány poštovní poukázky v 
průběhu měsíce května. 

Jakým způsobem lze míst-
ní poplatky zaplatit?

1) poštovní poukázkou pro-
střednictvím pošty

2) v hotovosti, a to v době po-
kladních hodin:

- PONDÉLÍ a STŘEDA od 8 
do 16,30 h. a ve ČTVRTEK od 
8 do 14,30 h. v budově Magis-
trátu města Frýdek-Místek na ul. 
Radniční 1148, v přízemí na od-
dělení místních daní a poplatků 
odboru správy obecního majetku

- od 15. 4. do 31. 5. každé 
ÚTERÝ od 8 do 13,00 h. v budo-
vě Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek, na ul. Palackého 115 v pří-
zemí u přepážky č. 1. Jedná se o 
novou možnost oproti roku 2009.

3) převodem na bankovní 
účet města, a to:

- poplatek za komunální 
odpad: na bankovní účet měs-
ta vedený u Komerční banky na 
číslo účtu: 19-3767000237/0100

- pro poplatek ze psů: na 
bankovní účet města vedený u 
Komerční banky na číslo účtu: 
19-928781/0100

Upozorňujeme občany, aby 
při platbách formou převodu na 
bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána na 
číslo účtu jiného subjektu. 

Každý poplatník může zaplatit 
poplatek na daný rok v hotovosti 
výše uvedenými způsoby i bez 
poštovní poukázky.

Pozn.: Úplné znění vyhlášek 
včetně sazeb za jednotlivé míst-
ní poplatky je na stránkách www.
frydekmistek.cz v sekci Občan-
právní předpisy města 

o celkové výměře 27,20 m2 nacházející se v I. NP objektu čp. 
10, ul. Radniční, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek (v centru Frýdku 
u budovy Magistrátu města Frýdek-Místek). Nebytové prostory 
kolaudovány jako prodejna. V současné době je zde v provozu 
prodejna keramiky.

Výše nájemného v místě obvyklá je 2.280 Kč/m2/rok. Žá-
dosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapeče-
těné obálce s nápisem „Neotvírat-pronájem NP čp. 10“) a 
informací, za jakým účelem budou neb. prostory užívány, 
zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148 maximálně do 16. 
4. 2010 14.00 hodin.

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
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Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolupráci 
s Frýdeckou skládkou, a. s., za-
jišťující svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného 
odpadu v roce 2010, tzv. jarní 
úklid, a to formou přistavení vel-
koobjemových kontejnerů. 

V letošním roce na jaře bu-

22. 3..............Frýdlantská od Bezručova po J. Suka ................30. 3.
25. 3..............Hasičská ................................................................1. 4.
30. 3..............Bezručova od Frýdlantské po Havlíčkova .............7. 4.
1. 4................Slezská ..................................................................8. 4.
6. 4................Palackého ...........................................................13. 4.
8. 4................Anenská – 1 část.................................................15. 4.
13. 4..............Anenská – 2 část.................................................20. 4.
15. 4..............Zahradní ..............................................................22. 4.
20. 4..............parkoviště V. Závady...........................................27. 4.
22. 4..............I. P. Pavlova ........................................................29. 4.
22. 4..............parkoviště pod Magistrátem Frýdek ........2. 5. - neděle
27. 4..............Bezručova k parku ................................................4. 5.
29. 4..............Sadová – pošta .......................................9. 5. - neděle
4. 5................Habrová ...............................................................11. 5.
6. 5................Topolová .............................................................13. 5.
11. 5..............Javorová ..............................................................18. 5.
13. 5..............J. Trnky ...............................................................20. 5.
18. 5..............park.ČSA – velké.................................................25. 5.
20. 5..............park. ČSA – malé ................................................27. 5.
25. 5..............Pekařská ...............................................................1. 6.
27. 5..............Božana ..................................................................3. 6.
1. 6................Čapkova ................................................................8. 6.
3. 6................Chasáka ..............................................................10. 6.
8. 6................Tyrše ...................................................................15. 6.
10. 6..............J. z Poděbrad ......................................................17. 6.
15. 6..............V. Závady ............................................................22. 6.
17. 6..............Nádražní ..............................................................24. 6.
22. 6..............Mozartova ...........................................................29. 6.
24. 6..............1. máje ..................................................................1. 7.
29. 6..............Talicha ...................................................................7. 7.
1. 7................Beethovenova .......................................................8. 7.
7. 7................Myslivečka ...........................................................13. 7.
8. 7................Vaculíka ...............................................................15. 7.
13. 7..............M. Majerové ........................................................20. 7.
15. 7..............Nezvala ...............................................................22. 7.
20. 7..............Foerstrova ...........................................................27. 7.
22. 7..............Wolkerova ...........................................................29. 7.
27. 7..............K. H. Máchy ...........................................................3. 8.

Datum osazení DZ  ulice datum blok. čištění
Blokové čištění pro rok 2010 + čištění vpustí

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě 
Frýdku-Místku a místních částí v roce 2010, tzv. jarní úklid

dou velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 58 svozových 
místech, jak je uvedeno v har-
monogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 11. hod., a 
vyvezeny budou následující den 
opět dopoledne, nejpozději do 
11. hod. Upozorňujeme, že od-
pad smí být odkládán pouze do 
kontejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání od-

padu mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, s 
možností udělení pokuty až do 
výše 50 000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie Frý-
dek-Místek provádět pravidelné 
kontroly konkrétních stanovišť a 
bude sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku proti 
veřejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

V době od 16. do 19. 4. bude 
umístěn velkoobjemový kontej-
ner také na ul. Míru, a to v místě 
u prádelny a u hřiště, a Skalice-
Kamenec, rozcestí. Kontejner 
bude umístěn v pátek dne 16. 4. 
v dopoledních hodinách, stažen 
bude v pondělí 19. 4. také v do-
poledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejne-

rů neodkládejte nebezpečný od-
pad, tj. mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, lednice, mra-
žáky, zbytky barev, laků a ředidel, 
použité obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé a nepo-
třebné léky. Tyto odpady můžete 
odložit ve sběrném dvoře (na ul. 
Panské Nové Dvory, na ul. Hlav-

ní – pod estakádou, nebo na ul. 
Collo louky – vedle supermarketu 
Tesco) nebo v mobilní sběrně.

Změna umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů v rámci ulice vy-
hrazena. Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel.: 558 609 561 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, 
a. s., tel. 558 623 546.

29. 3. a 13. 4.
Frýdek: Panské Nové Dvory – u 
č. p. 2416 a u býv. stanoviště TJ 
Slezan; ul. K Hájku – u obchodu 
a u č. p. 2958; ul. Bruzovská – u 
vodárny
Místek: ul. Kollárova – u pečo-
vatelských domů; ul. Fibichova 
– poblíž gymnázia; ul. Pionýrů 
– u č. p. 803-805

30. 3. a 14. 4.
Frýdek: ul. K Lesu – naproti kří-
že; ul. Vršavec – u lesa; ul. Má-
nesova-Žižkova – u pivnice
Místek: ul. Beethovenova – na 
parkovišti; ul. Myslbekova – u 
rozvodny; ul. Ke Splavu – u ná-
dob na separovaný odpad

31. 3. a 15. 4.
Frýdek: ul. Slezská – na parko-
višti; ul. Černá cesta – u obcho-
du; ul. Křižíkova – autobusové 
stanoviště VP; ul. J. Hakena – u 
večerky „Maják“; ul. Tolstého – u 
telefonní budky

HARMONOGRAM SVOZU
Lískovec: za výrobnou krůtích 
výrobků

1. 4. a 19. 4.
Frýdek: ul. I. P. Pavlova – vedle 
č. p. 284; ul. Nad Mostárnou – u 
lávky; ul. J. Skupy – za kulturním 
domem; ul. Cihelní – u gymnázia 
a SOŠ (dříve 10. ZŠ); ul. Klicpe-
rova – u popelnic; ul. Slunečná 
– naproti č. p. 290

6. 4. a 20. 4.
Místek: ul. Hálkova-Březinova 
– u výměníku; ul. ČSA – u č. p. 
1935 (na parkovišti); ul. Anenská 
– poblíž č. p. 632; ul. Zd. Štěpán-
ka – za restaurantem; ul. Bezru-
čova – u betonových zábran; ul. 
K Olešné – u č. p. 1332

7. 4. a 21. 4.
Místek: ul. J. Trnky – u restau-
race Morava; ul. Dr. Vaculíka 
– parkoviště za 8. ZŠ; ul. Frýd-
lantská – u věžáků
Lysůvky: u telefonní budky, na-
proti zahradnictví 

Zelinkovice: poblíž mateřské 
školy, u nádob na separ. odpad
Chlebovice: u transformátoru a 
u pošty

8. 4. a 22. 4.
Frýdek: ul. Novodvorská – J.
Čapka; ul. M. Chasáka – u domu 
č. p. 3149; ul. Pekařská – napro-
ti domu č. p. 3057
Místek: ul. Pavlíkova – u nádob 
na separovaný odpad; ul. Lesní 
– za domem č. p. 505; ul. Palko-
vická – u podchodu

12. 4. a 26. 4.
Lískovec: u hasičské zbrojnice 
a u hřbitova
Skalice: u kulturního domu; u vrby 
(POUZE DNE 12. 4.!); u žampi-
onárny (POUZE DNE 26. 4.!);
u kostela
Místek: ul. Polní – u hřiště; ul. 
Kolaříkova – naproti domu č. p. 
1589; ul. Spořilov – za domem 
č. p. 1612; ul. Čelakovského – 
bývalá prodejna

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 30.4. 14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osadSvoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad
Zahrádkářské osady:

Kontejnery budou přistaveny vždy 
v pátek a staženy budou následu-
jící pondělí; svoz bude probíhat v 

intervalu co 14 dnů, a to od 30. 4. 
do 1. 11. (viz. harmonogram):

Velkoobjemové kontejnery bikram:
- Zahrádkářská osada Hliník – 2 

VOK, - Zahrádkářská osada Pol-
ní (Olešná) – 2 VOK

- Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 30.4. 14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Kontejnery 1 100 l:
- Zahrádkářská osada U vodár-
ny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner,

- Zahrádkářská osada Valcíř I., 
II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:
č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 30.4. 14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 

osadou „U vodárny“
Horní - za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny - u křižovatky (poblíž 

č. p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí

Nové Dvory - Hlíny - u lípy
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky I.

Nové Dvory - Podhůří
- U Morávky II.

Nové Dvory - Vršavec
- u č. p. 3261

Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č. p. 2759 a 2760

Panské Nové Dvory - naproti 
č. p. 2460

Panské Nové Dvory - vedle 
autobazaru

Pod Zámečkem - Pod Řehánkem
MÍSTEK

17. listopadu - u Hypernovy
Bahno - Příkopy - nad cihelnou
Bahno - Příkopy - u zahrádek 

poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny
Bahno - Příkopy - naproti č. p. 

1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská 

osada „Družstevní“

K Olešné - u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325

Kvapilova - od ul. Luční směrem 
k Olešné

U Ostravice - za č. p. 1480
CHLEBOVICE

Ke Kotlině - zahrádkářská osada
Ke Kotlině - u č. p. 118
Ke Kůtám - u č. p. 214

Pod Kabáticí - u č. e. 21
Pod Kabáticí - u č. e. 26

Vodičná - u č. p. 12
LÍSKOVEC

mezi domy č. p. 123 a 128
zahrádkářská osada „Šajárka“

zahrádkářská osada „Za lesem“
LYSŮVKY - Na dolinách

SKALICE
- Na Baštici

- Pod Strážnicí, za zast. autobusu
- u vrby, vedle stanoviště nádob 

na separovaný sběr
- vrchy pod obchodem (u chatek)
Kamenec - hl. brána zahrádkářů

Kamenec - vedle č. e. 120
Kamenec - vedle č. e. 72

Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK)
ZELINKOVICE

- Příborská - u č. p. 72

Svozová místa budou označena vývěskou, kde budou uvedena data svozu.
MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
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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

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

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

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

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

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.
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.

FILMY PRO SENIORY
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
- od 22.3. do 27.3. amnestie na upomínky
17. 3. Minivýuky práce na PC – nutno pře-
dem objednat
24. 3. Setkání nej… čtenářů
22. – 26. 3. Zima končí …čteme dál (vítání 
jara v knihovně)

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 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.

„Namaste“
výstava fotografií Daniely Kulhánkové

a Jany Gavlasové z Nepálu a Indie

Dvě hluboké propasti a Deníky
Výstava fotografa, studenta Institutu tvůr-

čí fotografie v Opavě a muzikanta Lukáše 
Horkého. 

(Dva fotografické soubory, které mapují 
problematiku poruch příjmu potravy)

Vernisáž: čtvrtek 18. 3. 2010 v 19:00 
hod., výstava potrvá do 15. 4. 2010

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
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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

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

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

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

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
17. 3. a 21. 4. v 16:00
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 
zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

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

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

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

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

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

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 20. března v 15 hodin
Příhody medvídka Ťupínka

Loutková pohádka pro nejmenší – hraje DUO 
– Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek.

Vstupné 20 Kč
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

16. 3. - VÝTVARNÝ ATELIÉR DEA – TEXTIL
Program: V dalším pokračování ateliéru DEA 
jsme se tematicky zaměřili na textil – způsoby 
jeho barvení. Vyzkoušíte si několik typů bati-
ky, naučíte se, jak kombinovat různé techniky 
zdobení textilu. Přijďte si vyrobit svůj originální 
model, který vám budou určitě všichni závidět.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pioný-
rů 752, Místek, 17:00 - 20:00 hodin
Cena: 200 Kč (tričko, lektor, materiál, režie, 
pojištění). Přihlášky a informace: Karolína 
Lepíková, telefon: 731 167 010, 558 434 
154, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem nebo telefo-
nicky do 12. 3. 2010.
20. 3. - TURNAJ DESKOVÝCH HER – O 
POHÁR SVČ KLÍČ FM
Program: Hlavní turnaj proběhne v těchto 
deskových a karetních hrách: Solo, Trans Ev-
ropa, 6 bere, Želví závody, Střelené kachny. 
V každé hře dle umístění budou přiděleny 
body. Nejlepší tři hráči budou odměněni.
Současně s hlavním turnajem bude probíhat 
turnaj v těchto hrách: Osadníci z Katanu, O 
korunu a límec, Bang a Bohnanza (Fazole)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 
752, Místek, 8:30 – 17:00 hodin. Startovné: 
30 Kč. Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, 
telefon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail: 
jirka@klicfm.cz. Na akci se přihlaste předem.
20. – 21. 3. - VÍTÁNÍ JARA
Program: Pojeďte s námi na Višňovku přiví-
tat jaro. Ukážeme si jarní tradice, které jsou 
předzvěstí blížících se Velikonoc. Dále bude 
pro vás připravena výtvarná dílna, hry a sou-
těže. Pokud počasí dovolí, tak si zkusíme 
zahrát hry našich babiček – třeba cvrnkání 
kuliček nebo roztočíme Káču.
Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty (zdě-
ná budova). Cena: 350 Kč. Cena zahrnuje 
dopravu, ubytování, stravu, pitný režim, 
materiál, pedagogický doprovod, pojištění. 

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154,
558 434 525,

e-mail: info@klicfm.cz 
www.klicfm.cz,

SV
te

Přihlášky a informace: Pavla Kozáková, te-
lefon: 732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem do 17. 3. 2010.
29. – 31. 3. - VELIKONOČNÍ DÍLNY
Program: Máte možnost navštívit naše veli-
konoční dílny a přivítat tak svátky jara. Při-
praveny pro vás budou tyto aktivity: veliko-
noční zápich do květináče, záložka či přání, 
jarní keramické sluníčko, zvířátka z kamínků. 
Rovněž si můžete vyzkoušet výrobu košíku z 
pedigu nejen na velikonoční vajíčko.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pio-
nýrů 752, Místek, denně 8:00 - 17:00 hodin
Cena: 30 Kč. Přihlášky a informace: Eva 
Otýpková, telefon: 736 150 088, 558 434 
154, e-mail: eva@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit. Větší 
kolektivy prosíme, aby se ohlásily předem.

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 při-
hlášky: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
19. 3. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 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 při-
hlášky: 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 při-
hlášky: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

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

GALERIE POD SVÍCNEM
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