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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Frýdku–Místku na svém 

18. zasedání 24. ledna 2005 projednalo a vydalo 
celkem 5 obecně závazných vyhlášek.

Ráda bych se zjednodušeně vyjádřila k ně-
kterým z nich: 

- Obecně závazná vyhláška města Frýdku–
Místku o vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení“ na území našeho města 
se změnila v tom smyslu, že kompetence komise 
Fondu rozvoje bydlení, která posuzovala žádosti, přešly do kompetencí 
komise sociálně–bytové. Ostatní ustanovení této vyhlášky se nezměnily, 
její účinnost je od 1. 2. 2005.

- Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů byla přehodnocena konstrukce poplatku a byla  stanovena 
sazba poplatku na rok 2005 ve stejné výši jako v r. 2004, tedy 420,- Kč 
na osobu a rok. Rozsah osvobozených skupin od placení poplatku 
se nezměnil. Tato vyhláška nabude účinnosti od 1. 3. 2005

- Stávající obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství byla již 3x změněna a doplněna dalšími obecně zá-
vaznými vyhláškami. Změny byly již natolik nepřehledné, že zastupitelstvu 
města byl nyní předložen návrh stávající vyhlášku zrušit a nahradit ji novou. 
Ve srovnání se stávající vyhláškou byly schváleny následující změny:

a) z předmětu poplatku byla vyjmuta reklamní zařízení a vyhrazení 
trvalého parkovacího místa, tzn. že se nebudou zpoplatňovat.

b) k zásadní změně došlo u sazby poplatku za umístění dočasných 
staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb. Tato sazba je
10 x nižší než dosud !!! To znamená snížení sazby 10,- Kč/m2/den na
1,- Kč/m2/den a sazby 3000,- Kč/m2/rok na 300,- Kč/m2/rok.

c) poplatku také nebudou podléhat sportovní a kulturní akce pořádané 
městem Frýdek-Místek nebo akce se spoluúčastí města. Tato vyhláška 
nabude účinnosti 1. 3. 2005

S úplným zněním všech nově vydaných vyhlášek se můžete seznámit 
na úřední desce, na internetových stránkách i osobní návštěvou na pří-
slušných odborech našeho městského úřadu.

Jsem přesvědčena o tom, že především úpravy místního poplatku za 
užívání veřejného prostranství  budou Vámi přijaty pozitivně.

Eva Richtrová

Mediální téma číslo jedna 
posledních dní – situace na 2. 
základní škole – se promítla i do 
zasedání městského zastupitel-
stva, kde se k situaci vyjádřil 
místostarosta Petr Cvik, prostor 
dostal ředitel školy Cyril Vráblík 
i jeho kritici.

„2. ZŠ pod vedením ředitele Vrá-
blíka patří mezi nejlepší ve městě, 
ekonomicky, i co se týče závěrů 
školní inspekce. Problémy se zde 
rozjely na konci minulého školního 
roku s odchodem zástupkyň. Od-
bor školství šetřil už řadu stížností 
i petici, v nichž byly výtky směrem k 
řediteli, prošetřovali jsme je a rada 
některé uznala a potrestala ředitele 
odebráním osobního ohodnocení. 
Vyzvali jsme k uklidnění situace, 
aby škola fungovala a neshody se 
neprojevily na výuce. Po Vánocích 
ovšem následovala další smršť 
stížností, navštívily mě kantorky 
i ředitel a jako špička ledovce se 
objevila kauza fyzického kontaktu 

Zastupitelstvo jednalo o 2. ZŠ i pomoci Asii 

I Lískovec už má osadní výbor
Po posledním zasedání 

městského zastupitelstva, kte-
ré proběhlo 24. ledna, už mají 
všechny okrajové části města 
zřízeny své osadní výbory. 
Posledním v řadě byl Lískovec, 
kde se již také našli aktivní 
občané, kteří budou s radnicí 
komunikovat o specifických 
problémech své lokality.

Zastupitelstvo rovněž schválilo 
Zásady pro zřizování a financování 
osadních výborů v částech města 
Frýdek-Místek, které reflektovaly 
připomínky předsedů jednotlivých 
osadních výborů. Z vystoupení 
zástupce Skalice ale vyplynulo, že 

představy o fungování výborů se 
ještě značně rozcházejí, zejména 
v oblasti financování. „Proběhly 
konzultace s předsedy a objevily 
se třenice v názorech ohledně 
financování a potřebných dokladů 
k vyúčtování. Město ale prochází 
auditem, takže musí dodržovat jis-
té podmínky. Taky je třeba říct, že 
nemůžeme splnit všechna zbožná 
přání, která zazní. Tím ovšem ne-
říkám, že se nějakým způsobem 
nemohou ještě materiální pod-
mínky osadních výborů postupně 
vylepšovat,“ vysvětlila starostka 
města Eva Richtrová. 

„Já jako členka městského 

zastupitelstva a osadního výboru 
Zelinkovic a Lysůvek jsem ráda, že 
spolupráce s městem došla k těmto 
zásadám podpory, které jsou v této 
podobě, mám pocit, dostatečné,“ 
nechala se slyšet Marie Knödlová 
(ODS). Nad přednesenými poža-
davky Skaličanů se pozastavil i Ja-
roslav Chýlek (ČSSD), který varoval 
před vytvářením paralelních struk-
tur. „Já mám za to, že osadní výbor 
vzniká proto, že nejlíp zná danou 
lokalitu a zprostředkuje informace, 
které se dále zpracují v aparátu 
radnice. Přece nebudeme vytvářet 
nějaké místní zastupitelstvo,“ varo-
val Jaroslav Chýlek.                  (pp)

Na školství radnice pamatuje
Prosincové zastupitelstvo 

města Frýdek-Místek schválilo 
rozpočet na letošní rok, ve 
kterém tvoří výdaje na provoz 
základních a mateřských škol 
přes 311 milionů korun, což 
dokazuje, že pro současnou 
radnici je školství jednou z 
hlavních priorit.

„V minulém školním roce byla 
s ohledem na snižující se počty 
žáků ukončena činnost základní 
školy na ulici Cihelní. Ušetřené 
finanční prostředky z provozu 
školy se, jak jsme slibovali, nevrá-
tily zpět do rozpočtu města, ale 
byly rozděleny mezi ostatní školy 
dle počtu žáků na provoz a na za-
jištění stravování žáků,“ zdůraznil 
místostarosta Petr Cvik.

Z letošní sumy částka 224 mili-
onů korun představuje prostředky 
státního rozpočtu určené na 

mzdy zaměstnanců škol a učební 
pomůcky pro žáky. Více než 73 mi-
lionů pak dostávají školy zřizované 
městem Frýdek-Místek na provoz 
k zajištění energií, služeb, materi-
álu, k nákupům vybavení školním 
nábytkem a k pořízení učebních 
pomůcek, na které státní prostřed-
ky nestačí. „V částce 73 milionů 
korun se počítá se zhruba sedmi 
miliony na údržbu mateřských 
škol a více než šest milionů je 
určeno na údržbu základních škol. 
Budou prováděny nátěry oken 
dvou mateřských a základních 
škol, generální oprava sociálního 
zařízení, generální oprava tří 
školních jídelen a mnoho dalších 
potřebných oprav,“ uvedla vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Ilona Nowaková.

Budovy škol vyžadují nemalé 
prostředky také na údržbu spojenou 

s modernizací. Opravy menšího 
rozsahu si školy zabezpečují samy. 
Větší akce a modernizace zajišťuje 
město z prostředků investic, které 
nejsou zahrnuty v uvedených 73 mi-
lionech korun. Investice představují 
pro rok 2005 v součtu 15,7 milionů 
korun. Bude například provedena 
výměna prosklených stěn schodišť 
v objektu ZŠ na ul. Čs. armády, čímž 
dojde současně k úspoře energií, re-
konstrukce původních rozvodů elek-
troinstalace na jedné z budov ZŠ na 
ul. Pionýrů a další, které přispějí ke 
kvalitě frýdecko-místeckých škol.

„Věříme, že veškeré naplá-
nované akce opět proběhnou ve 
stejné kvalitě jako loni a že inves-
tované prostředky přinesou opět 
zlepšení podmínek pro vzdělávání 
dětí našeho města,“ řekl místosta-
rosta Petr Cvik, mající školství ve 
své kompetenci.        (pp)

ředitele s žákem. Od té doby 
neustále vysvětluji, že není prav-
da, že situaci neřešíme. 2. ZŠ je 
věnována mimořádná pozornost, 
situaci mapujeme a na únorovém 
zasedání rady chceme přijmout 
konkrétní závěr. Nám jako zřizova-
teli jde o to, aby nebyl narušován 
výchovně-vzdělávací proces,“ ujistil 
místostarosta Petr Cvik.

Zastupitelstvo podpořilo také ná-
vrh rady města poskytnout finanční 
dar obětem přírodní katastrofy v ob-
lasti jihovýchodní Asie. Na Veřejnou 
sbírku na pomoc jihovýchodní Asii, 
vyhlášenou společností ADRA, tak 
poputuje půl milionu korun z měst-
ského rozpočtu.

Zastupitelstvo dále vyhodnotilo 
koncepci oprav místních komuni-
kací, seznámilo se se zprávou o 
postupu přípravy a výstavby silnice 
I/48 a věnovalo se rovněž obecně 
závazným vyhláškám.           (pp)

(Více informací k problematice 
2. ZŠ na str. 3)

CYRIL VRÁBLÍK: Ředitel 2. ZŠ na zastupitelstvu vysvětloval situaci na své škole.               Foto: Petr Pavelka
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krátce
Koncerty učitelů ZUŠ

Jako každoročně, tak i letos 
připravili učitelé Základní umělecké 
školy ve Frýdku-Místku koncerty 
učitelů. Při této slavnostní příležitosti 
si vymění místo na pódiu se svými 
žáky a snaží se tak motivovat své 
svěřence k další práci. Na dvou 
koncertech se stejným programem 
se představí většina hudebních 
nástrojů, které se ve škole vyučují, 
takže i noví zájemci o studium na 
škole mají možnost získat přehled 
o tom, jaké jsou možnosti. Koncerty 
se uskuteční 1. a 3. února od 18 
hodin v koncertním sále školy. Sr-
dečně jsou zváni nejen žáci školy a 
jejich rodiče, ale také veřejnost.

Společenský ples KSČM
Okresní a Městský výbor KSČM 

ve Frýdku-Místku pořádá v pátek 
25. února 2005 od 19 hodin v pro-
storách Domu kultury Válcoven ple-
chu, Frýdek-Sídliště Společenský 
ples KSČM. Lákadlem je tombola a 
domácí kuchyně, k tanci hraje Fata-
morgána. Předprodej vstupenek je 
zajištěn na OV KSČM a v trafice DK 
VP. Srdečně zvou pořadatelé.

Přednáška o historii
Dne 22. února v 17.30 hod v 

malém sále Lidového domu v Míst-
ku proběhne přednáška ing. Fran-
tiška Valdštýna na téma „Desáté 
století v českých dějinách, zápas o 
stát a charakter jeho kultury“.

Rozšířené návštěvy
Nemocnice ve Frýdku-Místku 

rozšířila návštěvní hodiny. Nyní je 
možné využít k návštěvě pacientů i 
dopoledne, a to v sobotu a v neděli 
od 9 do 11 hodin, odpolední ná-
vštěvy zůstávají stejné, to je 14.15-
17.00 hod. Ve všední dny lze pa-
cienty navštívit také v dopoledních 
hodinách, ale vždy po konzultaci s 
ošetřujícím lékařem tak, aby nebyla 
narušena zásadním způsobem léč-
ba pacienta a chod oddělení.

Zápis do 1. třídy
speciálních škol

Speciální školy, Frýdek-Místek, 
Hálkova 927, příspěvková organi-
zace, sdělují, že zápis do 1. třídy 
speciálních škol se koná ve čtvrtek 3. 
února 2005 od 8.00 do 16.00 hod., v 
budovách školy na ulici Hálkova 927 
(u Slezanu 01) a na ulici Míru 1313.

Literární klub
vydal almanachy

Literární klub Petra Bezruče 
jako každý rok, tak i loni, vydal 
Almanachy s prózou i poezií svých 
členů. Seznámit se s nimi můžete 
v knihovnách na frýdeckém zámku, 
v knihovně na Jiráskově ulici a v 
místeckém archívu. Čtyři členové 
klubu vydali knižní výtisky a další se 
připravují. Klub se zúčastnil i několi-
ka soutěží prózy a poezie v různých 
městech republiky a také pilně 
vystavoval plakátovou formou.

Hledají finance
Z deseti lůžek jednotky intenzivní 

péče Nemocnice ve Frýdku-Místku 
jsou čtyři vybaveny novými monitory 
životních funkcí. Nemocnice se teď 
snaží získat finanční prostředky na 
zakoupení dalších moderních pří-
strojů. Na vybavení moderní přístro-
jovou technikou nemocnici přispívají 
sponzorsky jak firmy, tak občané na 
účet číslo 174-63407-764/0600 pod 
variabilním symbolem 916212300. 

Ve městě přednášely lékařské špičky

V současné době připravujeme 
dobrovolníky a zajišťujeme kom-
pletní dobrovolnický servis pro 
osm organizací na území Morav-
skoslezského kraje. Dobrovolníky 
označené logem ADRA můžete 
potkat v sociálních zařízeních ve 
Frýdku-Místku, Ostravici, Vyšních 
Lhotách, Kopřivnici a v Ostravě.  
Jako dobrovolnické centrum se 
snažíme zájemcům vytvořit co 
nejlepší nabídku dobrovolné služ-
by,“ uvedl Michal Čančík, vedoucí 
Dobrovolnického centra ADRA. 
Potencionální dobrovolník si může 
vybrat, jestli chce pomáhat senio-
rům, lidem s mentálním postiže-
ním, dětem v kojeneckém ústavu a 
nebo třeba uprchlíkům v Azylovém 
zařízení MV ve Vyšních Lhotách. 
Činnost dobrovolníků je poměrně 

Dobrovolnické centrum ADRA

Dobrovolnické centrum ve Frýdku-Místku bylo otevřeno 22. 1. 
2004 jako pobočka známé humanitární organizace ADRA. I když 
existuje poměrně krátkou dobu, povedly se první důležité krůčky. 
Nová pobočka o.s. ADRA  získala důvěru veřejnosti a sociálních 
organizací v regionu.

pestrá. „Někteří působí jako spo-
lečníci osamělých jedinců. Jiní 
vedou různé volnočasové aktivity. 
Naši dobrovolníci zajišťují provoz 
dětského centra, výtvarné dílny 
a knihovny v uprchlickém táboře 
a nebo třeba vedou počítačový 
kroužek pro seniory v Domově dů-
chodců ve Frýdku-Místku. Smysl 
programu je vytvořit takovou síť, 
aby nikdo nezůstal sám. V dnešní 
odosobněné společnosti je to 
jedna z cest, jak můžeme pomoct 
naplnit člověku jeho nejzákladnější 
potřeby,“ sdělil Michal Čančík.

Dobrovolnické centrum ve Frýd-
ku-Místku začalo s propagací své-
ho programu v měsíci dubnu. Od té 
doby se na ně obrátilo přibližně 140 
potencionálních dobrovolníků. 

(pokračování na str. 9)

PESTRÁ ČINNOST: ADRA pomáhá dětem i lidem na sklonku života. 
Foto: Archiv

Výroční členská schůze MO 
Svazu důchodců ČR ve Frýdku-
-Místku se těšila mimořádně vel-
ké účasti seniorů, kterých přišlo 
do velkého sálu místeckého Ná-
rodního domu přes tři sta, takže 
pochyběla místa k sezení.

„Tak velký zájem jsme nečeka-
li, všichni se ani do sálu nemohli 
vejít, a tak bohužel odcházeli 
zklamaně domů,“ přiznala členka 
výboru městské organizace Ště-
pánka Pešáková, která nevěděla, 
jestli se má z obrovského zájmu 
radovat nebo smutnit. 

Schůzi seniorů zahájila a řídila 
paní Anežka Mihoučová, která 
přivítala přítomné hosty z Prahy i 
zástupce krajské úrovně, stejně 
jako Vladimíru Bertovou, vedoucí 
sociálních služeb frýdecko-místec-
kého městského úřadu. Zprávu o 
činnosti městské organizace za 
rok 2004 a plán činnosti na rok 
letošní přednesl předseda Rudolf 
Horníček. Ve své zprávě uvedl, 
že v organizaci je 615 členů, což 
znamená, že počet členů stále roste 
a je o ně velký zájem. „Činnost ve 
svazu je velmi rozmanitá. Senioři 
se zúčastňují společně vycházek 
po okolí, zájezdů po republice, 
divadelních představení v Ostravě, 
dvakrát měsíčně navštěvují místní 
bazén, pořádají exkurze do závodů 
a spolupracují s kluby důchodců v 
Chlebovicích, Bašce, Zelinkovicích. 
Velký zájem mezi seniory je o pobyt 
v lázních na Slovensku v Dudincích, 

Senioři zaplnili Národní dům
Lúčkách a o vánoční pobyty v Je-
seníkách, kde se jezdí rekreovat,“ 
shrnula Štěpánka Pešáková.

Senioři nezapomínají ani na své 
další vzdělávání, i když předseda 
Horníček musel připustit, že vstře-
bávání nových informací už je v 
pozdějším věku docela náročná zá-
ležitost. Od roku 2002 se uskuteč-
ňují kurzy výuky práce s počítačem, 
které probíhají doposud dvakrát 
ročně na 9. ZŠ ve Frýdku-Místku. 
„Mezi seniory je o tyto kurzy velký 
zájem, poděkování patří řediteli 9. 
ZŠ Mgr. Bártkovi, který umožnil 
tyto kurzy uskutečnit. V září 2004 
začaly probíhat také jazykové kur-
zy angličtiny a němčiny na 8. ZŠ,“ 
uvedla Štěpánka Pešáková.

K městské organizaci svazu 
důchodců patří rovněž středisko 
sociální pomoci a služeb, kde pra-
cuje osm pečovatelek pod vedením 
paní Aleny Pavelčíkové. Patří sem 
služby pro důchodce, jako je doplň-
ková pečovatelská služba, měření 
krevního tlaku, možnost použití 
biolampy, pedikérské služby pro 
nepohyblivé klienty v domácnos-
tech a jednou za měsíc využívají 
senioři sociálně-právní poradnu.

Svaz důchodců si pochvaluje 
spolupráci s Městským úřadem ve 
Frýdku-Místku. „Bez jeho finanční 
pomoci bychom nemohli existovat, 
patří jim poděkování,“ zdůraznil 
Rudolf Horníček, který byl opět 
jednomyslně zvolen předsedou 
městské organizace.               (pp)

poděkování

ODBORNÝ SEMINÁŘ: Starostka Eva Richtrová s MUDr. Burešem a 
MUDr. Paigerem.                                                         Foto: Petr Pavelka

Do Frýdku tak v minulosti zavítal 
například profesor Masafumi Ta-
buchi, M.D., z Tokijské university 
a naposledy se v hotelu Centrum 
představila republiková kapacita 
– Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Odborný seminář si nenechala 
ujít ani starostka města Eva 
Richtrová, která místní aktivity 
v tomto oboru zaštiťuje. „Paní 
starostka s námi od počátku 
spolupracuje a pro nás je to dobrý 
signál, že město má o medicínu 
zájem,“ uvedl MUDr. Karel Pai-
ger, CSc. Starostka příznačně zú-
častněným doktorům popřála, aby 

se jim letos „podařilo vše, na co 
sáhnou“ a Janu Burešovi předala 
publikaci o městě Frýdek-Místek 
s dovětkem: „Pochybuji, že si 
najdete čas prohlédnout si naše 
město, tak abyste se podíval, kde 
jste vlastně byl.“

Seminář začal krátkým historic-
kým exkurzem. Ještě před třiceti 
lety se například předpokládalo, 
že tenké střevo je příliš daleko od 
lidských otvorů na to, aby mohlo 
být endoskopicky vyšetřováno. 
„Hlavním problémem tehdy byly 
technické faktory a vyšetření bylo 
značně bizarní. Ocelová struna se 

Ve výskytu nádoru tlustého střeva a konečníku zaujímá naše 
republika nezáviděníhodné první místo ve světových statistikách 
a sever Moravy navíc neradostné prvenství v rámci republiky. Na 
nepříznivou situaci ve výskytu kolorektálního karcinomu včas 
reagovali gastroenterologové z Nemocnice ve Frýdku-Místku, kteří 
již před pěti lety zorganizovali regionální screeningový program a 
pořádají významná sympozia a přednášky. 

do těla zaváděla dva dny, až na ni 
pak vlastní endoskop. Bylo to velmi 
bolestivé a kvůli častým perforacím 
střeva se od této metody upustilo,“ 

vyprávěl Jan Bureš, který následně 
kolegům přiblížil současné moderní 
možnosti endoskopického vyšetře-
ní tenkého střeva.                   (pp)

PLNÝ SÁL: Na výroční členskou schůzi přišlo tolik důchodců, že někteří 
si ani neměli kde sednout. Foto: Petr Pavelka

Azylový dům Bethel Slezské 
diakonie Frýdek-Místek děkuje 
sponzorům, kteří pomohli klientům 
azylového domu zpestřit loňské 
Vánoce. Obyvatelé někdejšího Pří-

střeší tak potěšila várka instantních 
polévek,  dodávka uhlí pro tepelnou 
pohodu, sponzorský bramborový 
salát,  vánočky a další vánoční pe-
kárenské výrobky. 
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městská policie
Závislá dívka

napadla matku
6. 1. asistovala hlídka městské 

policie na základě telefonního 
oznámení v bytě na ulici Lipová 
při situaci, kdy devatenáctiletá 
S. K. z Frýdku-Místku napadala 
svou matku. Dívka je závislá 
na omamných a psychotropních 
látkách a s největší pravděpo-
dobností dostala záchvat. Na 
místo se však dostavil i její otec, 
který svou dceru uklidnil a slíbil, 
že se o dívku postará.

Kradl a rozbíjel
8. 1. v deset hodin večer 

byla hlídka nucena převézt na 
záchytku k vystřízlivění osmnác-
tiletého R. K. z Frýdku-Místku, 
který se v supermarketu TESCO 
snažil v silně podnapilém stavu 
ukrást láhev vína a přitom dru-
hou rozbil. Po příjezdu hlídky a 
následného zjišťování skutečné-
ho stavu věci se u muže začaly 
projevovat známky nevolnosti, 
a proto z důvodu ochrany jeho 
zdraví a života, jakož i ostatních 
osob, byl mladík předán pod 
odborný lékařský dohled.

Haló v ubytovně
11. 1. se naplnila slova pra-

covníků Slezské diakonie, kteří 
při přebírání Přístřeší od města do 
své správy věděli, že s městskou 
policií budou muset občas spo-
lupracovat. Strážníci v 16 hodin 
v Bahně-Příkopech v ubytovně 
Slezské diakonie museli zasáh-
nout proti šedesátiletému silně 
podnapilému Š. G. z Frýdku-Míst-
ku. Muž fyzicky napadal svou 
přítelkyni a odmítal se ve svém 
protiprávním jednání zmírnit. Že 
přitom nebyl střízlivý, je jasné, a 
tak i on putoval na záchytku v zá-
jmu ochrany zdraví a života jeho 
vlastního nebo ostatních osob.

Podpálil koš
11. 1. před půlnocí zakročo-

vala hlídka ještě při požáru v 
sadech Smetany u autobusové-
ho stanoviště, kde byl na místě 
dopaden osmnáctiletý M. S. z 
Ostravy, který zřejmě jen tak z 
rozmaru a pod vlivem alkoholic-
kých nápojů podpálil odpadkový 
koš. Oheň se však rozšířil do 
okruhu asi tří metrů od koše, a 
tak na místo museli být k likvida-
ci požáru přivoláni hasiči. Mladík 
se ze svého činu bude zpovídat 
republikové policii.

Vyjížděl po hostech 
13. 1.  strážníci zase zakročo-

vali proti jednomu z hostů, který 
přebral a otravoval pak okolí. Bylo 
krátce po půlnoci, když na ulici 
Ostravská silně podnapilý šestatři-
cetiletý J. K. z Frýdku-Místku neu-
stále provokoval a napadal hosty 
restaurace Maršál. Muž nezkrotil 
svou agresivitu ani po příjezdu 
hlídky a svou zlost obrátil i vůči 
strážníkům. Ti jej v zájmu všech 
zpacifikovali a muž bude předán k 
dořešení jeho protiprávního jedná-
ní správnímu orgánu.

(pp)

Na začátku byl zhodnocen 
osadním výborem loňský rok, bě-
hem něhož na radnici doputovalo 
osmnáct připomínek z různých 
oblastí veřejného života. Za snahu 
o jejich řešení vyzdvihl osadní 
výbor „patrona“ Nových Dvorů 
– místostarostu Dokoupila – a 
pochválen byl také Miroslav Hro-
novský, vedoucí odboru dopravy, i 
když právě v této oblasti přetrvává 
řada problémů, které chtějí místní 
vyřešit. „V loňském roce bylo v 
naší oblasti investováno milion 
korun na opravu komunikací a 
chápeme, že nelze v jedné části 
města udělat najednou takový 
rozsah investic, aby byli spokojeni 
všichni,“ hodnotili nejožehavější 
téma zástupci osadního výboru. I 
pro letošní rok jako prioritu stano-
vili místní komunikace, především 
opravy vozovek, poškozených při 
výstavbě rychlostní komunikace, 
řešení chodníku u Intersparu a 
s ohledem na nedávnou vážnou 
dopravní nehodu i přechod pro 
chodce před restaurací U Hučky. 

Co trápí občany z Panských Nových Dvorů

„Před rokem jsme se setkali, 
když vrcholily práce na rychlostní 
komunikaci, ta atmosféra byla 
bouřlivá, my jsme si pozorně 
zapisovali a myslím, že veškeré 
dohody byly splněny. Ne vše je 
ale o penězích, občas je věcí 
legislativy, že nemůžeme vyhovět, 
protože jsme například vázáni 
získáním souhlasu od Policie ČR,“ 
vysvětloval Miroslav Dokoupil.

Petr Šabrňák, vedoucí odboru 
územního a ekonomického rozvo-
je, informoval o tom, že zastupitel-
stvo v prosinci schválilo pořízení 
nového územního plánu, takže 
občané mohou žádat o změny. 
„Je to práce na dva-tři roky, do 
doby přijetí nového platí starý 
územní plán, kde je vesměs zdejší 
území připraveno pro rodinnou 
výstavbu,“ sdělil Šabrňák. Řeč se 
však brzy stočila znovu na komu-
nikace. Město loni v dané lokalitě 
opravilo jednu z cest směřujících 
k Frýdecké skládce, kompletní 
rekonstrukce se dočkala Černá 
cesta, opravena byla část cesty 

kolem kapličky a na ulici Borov-
ského a Slavíčkova. Občané 
znovu volali po přechodu před 
restaurací. „Vymlouvalo se, že to 
nejde, protože se jedná o hlavní 
tah na Těšín. Dnes je situace jiná, 
takže s dopravním inspektorátem 
by neměl být problém a přechod 
pro chodce by tu měl být zřízen,“ 
nechali se slyšet přítomní občané, 
kteří mají na přechodu eminentní 
zájem. Zajímali se také, nakolik 
je reálná plynofikace Panských 
Nových Dvorů, ale konkrétního 
termínového příslibu se nedočkali.

„Podle zákona není město 
povinno síťovat území. Tím, že 
my to děláme a na tyto investice 
dáváme dvacet milionů ročně, 
ochuzujeme ostatní oblasti ve-
řejného života. My vždycky něco 
vybudujeme za velké peníze, ale 
vodárny ani plynárny to od nás 
neodkoupí, maximálně prona-
jmou za korunu, takže po letech 
pak na město spadnou i opravy 

a celé je to pro nás značně 
nevýhodné. Zisk jde soukromým 
společnostem, které nechávají 
občany, aby tlačili na město. My 
děláme, co můžeme, ale má to 
své hranice,“ vysvětlil místosta-
rosta Dokoupil, který zaznamenal 
ještě připomínky k separování 
odpadu a údržbě městského hřbi-
tova. Se zástupcem Ostravských 
dopravních staveb si místní ještě 
vyjasňovali otázku protihlukových 
stěn na nové rychlostní komu-
nikaci, které prozatím občané 
nepovažují za dostatečné. Do-
stalo se jim odpovědi, že nynější 
opatření vychází z protihlukové 
studie, která bude konfrontována 
s realitou na přelomu března a 
dubna. „Dřív to nejde, protože 
zvukové měření se musí provádět 
až při teplotě patnáct stupňů. Po-
kud se zjistí nedostatky, náprava 
bude na Ředitelství silnic a dálnic 
Praha, správa Ostrava,“ dozvě-
děli se občané.        (pp)

V sále restaurace U Hučky se 21. ledna uskutečnilo setkání mezi 
zástupci frýdecko-místecké radnice, na čele s místostarostou Miro-
slavem Dokoupilem, Osadním výborem Panských Nových Dvorů a 
místními občany.

HOVORY S OBČANY: Za město byli občanům Panských Nových Dvorů 
k dispozici místostarosta Miroslav Dokoupil a vedoucí územního a ekono-
mického rozvoje Petr Šabrňák.                             Foto: Petr Pavelka

Zprivatizované společnosti, 
firmy s účastí státu či města, 
něco z oblasti školství a také 
z prostředí handicapovaných 
občanů, to vše toužili vidět 
zástupci delegace z Bosny a 
Hercegoviny, která do Frýdku-
-Místku dorazila v posledním 
lednovém týdnu. 

Jednalo se o návštěvu na 
oplátku, protože i zástupci frýdec-
ko-místecké radnice už se byli po-
dívat, jak si vede Gradačac, město 
s 12 tisíci obyvateli, které patřilo k 
jedněm z nejzničenějších, ale brzy 
se znovu stalo jedním z nejvýstav-
nějších. „Pět let naše město odo-
lávalo útokům, bombardovalo nás 
čtyři tisíce projektilů denně, zni-
čeno bylo 8500 domů, sedmnáct 
set lidí zahynulo, ze sedmi set se 
stali invalidé,“ připomínal starosta 
města Gradačac Mustafić Ferhat, 
na němž bylo vidět pýchu nad tím, 
jak se město popralo s osudem, 
protože měl připraveno i několik 
imponujících ekonomických úda-
jů, zejména co se týče vývozu. 
„Jsme zastánci otevřené politiky, 
takže partnerská města máme i v 

Delegaci z Bosny a Hercegoviny
zajímala především ekonomika

Německu, na Ukrajině, v Egyptě, 
Norsku, Rakousku, Maďarsku, 
vybíráme si země v různých polo-
hách, aby naši lidé měli představu, 
jak se kde žije, a abychom zjistili, 
kde máme styčné body. S vámi 
bychom určitě mohli spolupraco-
vat na úrovni malých firem, v nich 
je budoucnost,“ nechal se slyšet 
Mustafić Fermat, starosta města, 
které během posledních čtyř let s 
podporou státu vysadilo na dva a 
půl milionů švestek a tento počet 
chce ještě zdvojnásobit. „Švestky 
zpracovávat umíme,“ usmíval 
se místostarosta Ivan Vrba. 
Gradačac ovšem velkou továrnu 
na zpracování ovoce má a může 
se chlubit i rozvinutým textilním 
průmyslem, který zde zaměstnává 
tisíc lidí a prakticky řeší zaměstna-
nost tamějších žen. 

Zahraniční návštěva si prohlídla 
velkou zasedací síň radnice, kde 
zhlédla film o městě a okolí, zaví-
tala do technických služeb TS a.s., 
obdivovala aquapark a rozjela se 
také do Beskyd. Z okolí navštívila 
Technické muzeum v Kopřivnici a 
také nošovický pivovar.          (pp)

DELEGACE Z BOSNY A HERCEGOVINY: Město Gradačac udržuje roz-
sáhlé mezinárodní kontakty. V Čechách spolupracuje s Frýdkem-Místkem. 

Foto: Petr Pavelka

Slovo na zasedání zastupi-
telstva 24. ledna dostal i ředitel 
školy Cyril Vráblík, který musel 
připustit, že je pro část peda-
gogického sboru nepřijatelný a 
že neumí zařídit, aby se změnil 
postoj těch, kteří jsou rozhod-
nuti udělat vše pro to, aby z 
funkce odešel. 

„Rezignovat nechci, nechtěl 
bych utíkat a ustupovat, protože 
tím by se dalo za pravdu agre-
sivnímu přístupu těch lidí, kteří 
se neštítí brát si jako rukojmí děti 
a rodiče. Do výuky určitě nepatří 
to, jestli učitel má rád ředitele, 
nebo ne,“ hájil se ředitel. Na 
přetřes přišel i jeho incident s 
žákem, který je prezentován 
různými způsoby. Ani zastupi-
telé se neshodli ani v obecném 
pohledu na celou záležitost. 
Oldřich Pospíšil si zavzpomínal 

Situaci na 2. ZŠ radnice vyřeší
na rčení „škoda každé rány, která 
padne vedle“, ale místostarosta 
Petr Cvik, bývalý kantor mající 
školství na starosti, oponoval, že 
tento názor platil možná za Marie 
Terezie. „Násilí do škol nepatří. 
Pokud ředitel jakýmkoliv způ-
sobem fyzicky kontaktuje žáka, 
je to profesní selhání, které si 
ředitel, člověk v nejvyšší funkci, 
prostě nemůže dovolit,“ prohlásil 
místostarosta Petr Cvik. K mikro-
fonu se dostali i zástupci kantorů 
volajících po ředitelově odchodu 
a z jejich vystoupení bylo jasné, 
že obě strany se značně rozchá-
zejí ve svých tvrzeních. „Když 
se tolik lidí postaví proti mně, je 
to určitě i manažerské selhání,“ 
uzavřel debatu Petr Rafaj, ovšem 
konečně slovo bude mít rada 
města, která bude situaci znovu 
řešit hned počátkem února.  (pp)
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Naše mateřská škola je sou-
částí zařízení Speciální školy 
Naděje ve Frýdku–Místku. Do 
MŠ docházejí děti vyžadující 
zvýšenou péči v důsledku opož-
dění, tělesného postižení, kom-
binovaného postižení, autismu, 
řečových či smyslových vad, 
ale i děti zdravé, zdravotně osla-
bené nebo děti, které se hůře 
adaptují ve větším kolektivu. Ve 
třech třídách MŠ je pro děti při-
praveno téměř rodinné prostředí 

Děti z mateřské školy Naděje 
s nižším počtem dětí, odborně 
vyškoleným personálem a 
bohatým vybavením hračkami i 
speciálními pomůckami.

Děti jsou vzdělávány podle 
Školního vzdělávacího programu 
Rok v MŠ, který je v mnohém 
podobný programům v běžných 
mateřských školách, ale je do-
plněn individuální speciálně-pe-
dagogickou a rehabilitační péčí. 
Naše MŠ nabízí logopedickou péči 
včetně alternativní komunikace, 

metody bazální a psychomotorické 
stimulace, cílenou zrakovou stimu-
laci, individuální výuku na počítači, 
ergoterapii, synergetickou reflexní 
terapii, bukofaciální reedukaci. 
Děti s autismem jsou vzdělávány 
formou strukturovaného učení. 
Součástí školy je rehabilitace, 
která zajišťuje individuální a skupi-
nové cvičení, bazén, laseroterapii 
a magnetoterapii.

Mezi metody, které výrazně 
přispívají ke zkvalitnění péče o děti 

patří synergetická reflexní terapie 
a bukofaciální reedukace.

Synergetická reflexní terapie 
má důležité místo mezi léčebnými 
metodami pro děti s dětskou moz-
kovou obrnou. Je to kombinace 
reflexně-terapeutických metod 
klasických i modifikovaných. Zde 
patří reflexní masáže rukou, no-
hou, hlavy, masáže tkání, akupre-
surní a myofaciální techniky. Děti 
touto jemnou metodou vnímají 
jeho pozitivní dotyk, rodiče oceňují 
uvolnění svalového napětí u svých 
dětí a zlepšení pohyblivosti.

Bukofaciální reedukace má 
význam pro rozvoj řeči a vede 
ke zlepšení příjmu potravy u dětí. 
Základem je speciální vyšetření, 
na jehož základě je navržena tera-
pie. Všechny terapeutické postupy 
jsou prováděny pravidelně, vždy 
před jídlem, a to jak ve škole, tak 
i doma. Předpokladem úspěchu 
je včasné a správné navržení te-
rapeutického programu speciálně 
vyškoleným pracovníkem a úzká 
spolupráce s rodinou.

Aby naše děti neztratily kontakt 
se svými vrstevníky a ti zase po-
znali naše děti, připravily v tomto 
školním roce učitelky MŠ Naděje 
s učitelkami třídy Krteček na MŠ 
Gogolova projekt spolupráce.

Děti se dříve setkávaly jen na 
vycházkách. Dnes už mají za se-

bou vzájemnou návštěvu. Při spo-
lečné hře se děti poznaly, navázaly 
první přátelství, vyměnily si dárky, 
připravily si pohoštění. Dětem z 
Naděje se líbily herní koutky, děti 
z Krtečka v Naději zase obdivovaly 
bazén. V novém roce se děti budou 
setkávat při zimních hrách, navštíví 
vzájemně výstavy výtvarných prací, 
oslaví společně Den dětí.

V tomto školním roce již potřetí 
děti se svými rodiči a učiteli pojedou 
na týdenní pobyt do Beskyd. Cílem 
pobytu je rozšířit spolupráci mezi 
rodiči a učiteli v oblasti komplexní 
péče o děti v průběhu celého dne. 

Program nabízí individuální 
pohovory rodičů a pedagogů o 
možnosti stimulací dětí a podpory 
jejich vývoje, perspektivách dal-
šího vzdělávání dětí, nabídku a 
využívání pomůcek, poradenskou 
činnost v oblasti sociálně-právní, 
psychologické, vzájemné infor-
mace o dítěti doma a v MŠ, dále 
obsahuje muzikoterapii – hudební 
hádanky, společné zpívání, hu-
debně pohybové hry, diskotéku, 
arteterapii – výtvarné činnosti, 
společné práce - tvořivé malování, 
hru s přírodninami, vycházky do 
okolí, táborák.

Rodiče s dětmi se aktivně za-
pojují do všech činností, na pobytu 
vládne přátelská atmosféra.

Bc. Lenka Nakládalová

FESTVISŠ - Festival výjimeč-
ných individualit středních škol 
– to je název akce, která se za 
finanční podpory města Frýdku-
-Místku uskutečnila ve velkém 
sále Lidového domu před Váno-
cemi dne 21. 12. 2004 v Místku.  
Snahou pořadatelů z Integrované 
střední školy ve Frýdku-Místku, 
Lískovecká 2089, a Lidového 
domu v Místku, Fr. Čejky 45, bylo  
poskytnout mladým lidem prostor 
pro prezentaci své mimoškolní 
činnosti. Vždyť tvůrčí nadšení ne-
pochybně patří k mládí lépe než 
nuda, alkohol, tabák a drogy.

Na festivalu vystoupilo na 130 
účinkujících z 9 místních středních 
škol z Frýdku Místku. Kromě pořá-
dající ISŠ Lískovecká 2089 to byla 
Střední odborná škola řemesel a 
podnikání a Střední odborné učiliš-
tě, Potoční 1094,  Soukromá střední 
odborná technická škola, Pionýrů 
2069, Soukromá střední odborná 
podnikatelská škola, Čs. armády  
482, Gymnázium P. Bezruče,  
Čs. armády 517,  Palackého 123, 
Střední průmyslová škola, 28. října 
1598,  Čs. armády 481 a Střední 
zdravotnická škola, Cihelní 410. 

Festival byl zahájen v rytmu roc-
ku – kapelou, která hrála v dresu 
místecké průmyslovky. Výkony 
klasických pěveckých kroužků 
(SOŠ a SOU Řemesel a podnikání 

Tvůrčí nadšení patří k mládí 
a sbor místeckého gymnázia)  i 
sólových zpěváků s hudebním do-
provodem byly prostřídány nápadi-
tými módními přehlídkami z vlastní 
tvůrčí dílny (SOŠ a SOU Řemesel 
a podnikání a Soukromá střední 
uměleckoprůmyslová škola oděvní 
s. r. o.). Nechyběly ukázky moder-
ního tance, hra na sólové nástroje 
(pozoruhodný výkon gymnazisty 
na klavír a vystoupení nadějného 
houslisty, aj.) i  ukázka bojových 
umění (Soukromá střední odborná 
podnikatelská škola).  S nadšením 
se setkalo vystoupení mladičkých 
mažoretek, které pod vedením 
studentky ze Soukromé střední 
uměleckoprůmyslové školy oděvní 
svou nefalšovanou chutí k pohybu 
a životní vervou strhly plný sál k 
mohutnému aplausu. V programu 
zazněly verše i divadelní výstupy 
dramatických kroužků (Střední 
zdravotnická škola a Integrovaná 
střední škola). Jevištní vystoupení 
ve velkém sále byla doplněna vý-
stavou výtvarných děl, rukodělných 
prací a keramiky (Soukromá střední  
odborná technická škola a Obchod-
ní akademie). Jak  se ukázalo, pro-
fesní zájem studentů může přerůst i 
do oblasti zájmové činnosti. Vtipné 
ukázky zdravotnické školy z oboru 
1. pomoci, canisterapie a znakové 
řeči jsou důkazem, že učení nemu-
sí být vždy jen mučení.  

Každý z účinkujících si na pa-
mátku odnesl kovaný svíčník nebo 
podkovu pro štěstí a malý dárek. 
Ukázalo se, že nápad uskutečnit 
tento festival byl inspirativní a vů-
bec ne marný. Přehlídka zájmů 
studentů se stala součástí školního 
projektu ISŠ „Cesty k sobě“, který 
je zaměřen na prevenci sociálně 
patologických jevů a zlepšování 
mezilidských vztahů formou 
volnočasových aktivit. Věříme, 
že atmosféra mezi účinkujícími i 
diváky byla natolik příjemná, aby 
podnítila jejich zájem o další ročník 
akce FESTVISŠ i pro  příští rok.

Je nadějné i krásné vidět 
mladé, jak uplatňují své schop-
nosti. Přejeme jim, aby prožili 
život naplno, to znamená využít 
všechny své schopnosti – smysly, 
city, rozum, vůli i srdce. Pak budou 
slyšet hudbu a poezii světa a 
budou mít radost i dost síly připojit 
se k tanci života nebo zpívat jeho 
píseň. Díky všem!

V období od 15. ledna do 15. 
února probíhají ve školách zápisy 
dětí do prvních tříd. Zahájení 
školní docházky je pro každé dítě 
důležitý krok a rodiče jistě mají 
zájem, aby jejich dítě bylo ve škole 
úspěšné a spokojené. Někdy se 
objevují pochybnosti o tom, zda již 
nastala ta správná doba pro vstup 
dítěte do školy a potom je dobré 
vědět, jaké možnosti řešení nabízí 
nový školský zákon.

Dětem, které ještě nejsou po 
dovršení šestého roku věku pro 
školní docházku tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé, 
může být začátek povinné školní 
docházky odložen. Rodiče o to 
musí písemně požádat ředitelství 
školy, kam dítě chtějí zapsat. Ke 
své žádosti doloží posouzení 
dítěte lékařem a školským pora-
denským zařízením – pedago-
gicko-psychologickou poradnou, 
ředitel školy pak na základě těchto 
posouzení rozhodne a písemně 
rodiče informuje. 

Vyšetření dítěte se zaměřením 
na školní zralost v pedagogicko-

Rodičům budoucích školáků
-psychologické poradně mohou 
rodiče objednat osobně, tele-
fonicky nebo prostřednictvím 
mateřské školy. Pokud dítě 
dochází do mateřské školy, je 
její písemné vyjádření k dítěti pro 
jeho posuzování v poradně velmi 
cenné. Proto je vhodné, aby si 
je rodiče od učitelek v mateřské 
škole před pozváním do poradny 
vyžádali. Děti jsou zvány v prů-
běhu jarních měsíců, návštěva v 
poradně trvá asi jednu hodinu, 
písemnou zprávu z vyšetření ob-
drží pouze rodiče. Ne každému 
dítěti je odložení školní docházky 
doporučeno jako optimální řeše-
ní, ale jsou hledány i jiné mož-
nosti, jak snížit rizika spojená s 
nástupem do školy. 

Pro děti, které mají nástup do 
školy odložen, pořádá poradna 
každoročně na podzim kurz, 
kde společně s rodiči procvičují 
potřebné dovednosti. Některé 
děti jsou dále v poradně vedeny 
individuálně. Děti s odloženou 
školní docházkou by měly být 
také přednostně přijímány do 
mateřské školy, pokud ji zatím 
nenavštěvovaly.

Každé dítě je jedinečné jak 
svou individualitou, tak podmínka-
mi, ve kterých vyrůstá. Pokud se 
podaří jeho přechod do školních 
povinností bez větších problémů, 
podařil se jeden z důležitých kroků 
na jeho vývojové cestě.

Ludmila Kandrnalová

Netradiční zápis na „šestce“
ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400, připravila na 1.-2. února netradiční 

zápis do prvních tříd. Pod školu spadají tyto ulice: Anenská, Antoní-
novo nám., Dvořákova, Erbenova, Farní nám., Hálkova, Hlavní tř., J. 
Lohrera, J. Opletala, J.V.Sládka, K.H.Máchy, Libušina, Malý Kolore-
dov, Nám. Svobody, 8. pěšího pluku, Ostravská, Pionýrů, Pivovarská, 
Riegrova, Selská, Spořilov, Stará cesta, Štursova, Tržní, U Staré 
pošty, Vojanova, Wolkerova, Zahradní.
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Město Frýdek-Místek se ve 
spolupráci s Regionem Besky-
dy prezentuje každoročně na 
významných mezinárodních ve-
letrzích cestovního ruchu. Svůj 
stánek jsme měli v polovině 
ledna na Brněnských veletrzích 
cestovního ruchu GO a REGI-
ONTOUR, o týden později také 
na bratislavské Inchebě.

V Brně si stánek prohlédla i 
starostka města Eva Richtrová, ne-
chyběl Petr Rafaj, předseda Euro-
regionu Beskydy, ani jeho kolegové 

Radnice s Regionem Beskydy prezentuje 
naši oblast na veletrzích cestovního ruchu

INFOBOX: Beskydské informační centrum využilo grant krajského úřadu 
a na frýdeckém nádraží instalovalo speciální infobox, který nabízí komplet-
ní nabídku informací z města Frýdek-Místek a Beskyd. Kromě webových 
stránek Beskydského informačního centra a oficiálních stránek města 
Frýdek-Místek je infobox doplněn ještě o dopravní informace IDOS, takže 
si cestující může vyhledávat potřebné spoje.               Foto: Petr Pavelka

REKORDNÍ SOUTOK: Trychtý-
řem proplula i voda z Olešné.

Foto: Archiv

ITF SLOVAKIA: Na bratislavské Inchebě pomáhala s propagací i starost-
ka města Eva Richtrová.                                                        Foto: Archiv

Lyžování na Moravě 2004-2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu sněhových podmínek 

(aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9,30h) naleznete na internetové adrese:
pocasi.ecesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla větru, směr větru, 

akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru 
pocasi název místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny 
na tel. číslo 907 09 06 (cena SMS je 6,- Kč s DPH)
Pokud nemáte k dispozici “název místa“, zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi
Seznam míst se SMS službou – v závorkách je uveden „název místa“ pro SMS :
1. Stanice Horské služby: Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch (hsjavorovy), Kohútka (hskohut-

ka), Lysá hora (hslysa), Pustevny (hspustevny), Soláň (hssolan), Velký Polom (hspolom), Červenohorské 
sedlo (hscsedlo), Horní Morava (hshmorava), Karlov (hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Praděd (hspraded), 
Ramzová (hsramzova) 

2. Lyžařské areály 
Beskydy: Bílá-Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Búřov (burov), Frýdlant n.O.-Solárka (solarka), 

Gruň-Ski MSA (grun), Dolní Lomná-Armáda (armada), Hrádek (hradek), Javorníky-Kohútka (kohutka), Javo-
rový vrch (javorovy), Kasárna (kasarna), Malenovice-P.O.M.A. (poma), Morávka-Sviňorky (svinorky), Mosty 
u Jablunkova (mosty), Nový Jičín – Na Svinci (svinec), Palkovice (palkovice), Pustevny (pustevny), Řeka 
(reka), Sachova studánka (sachovka), Severka-Velký Polom (severka), Soláň-Bzové (bzove), Soláň-Sedlo 
(solansedlo), Soláň-Soláňka (solanka), Třeštík (trestik), Velké Karlovice–u hotelu Galik (galik), Velké Kar-
lovice-u hotelu Horal (horal), Velké Karlovice-Razula (razula), Velké Karlovice-Kyčerka (kycerka), Visalaje 
(visalaje), Visalaje-Radegast (radegast), Vranča (vranca), Vsetín-Jasenka (jasenka), Zlatník-Biocel (zlatnik), 
Zlatník-Fela (zlatnikfela), Horní Lomná-Přeláč (prelac), Čeladná-Kocianka (kocianka), Kopřivnice-Červený 
kámen (ckamen), Malenovice-SKI (skimalenovice), Malenovice-Ostrá (ostra)

Jeseníky: Andělská Hora (andelskahora), Branná-Proskil (branna), Hynčice (hyncice), Karlov-Kazmarka 
(kazmarka), Karlov-Myšák (mysak), Karlov-Minerva (minerva), Karlov-Pawlín (pawlin), Karlov-Jantar-
-Roháč (rohac), Klepáčov (klepacov), Lipová Lázně-Miroslav (miroslav), Lipová Lázně-Lázeňský vrch 
(lazenskyvrch), Malá Morávka-Karlov (moravkakarlov), Malá Morávka-Kopřivná (koprivna), Ostružná-Jonáš 
(ostruzna), Ovčárna (ovcarna), Petříkov-Kaste (kaste), Ramzová-Aréna R3 (ramzova), Staré Město p.Sněž.-
-Kunčice (kuncice), Staré Město p.Sněž.-Paprsek (paprsek), Vrbno p.Pradědem (vrbno)

Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice-Budišov (budisov), Ostrava-Skalka (skalka)
Orlické hory: Výprachtice (vyprachtice)
Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják (trojak)
Jižní Morava: Němčičky (nemcicky)
Příklad zadání SMS: 
stanice Horské služby Bílá : pocasi hsbila, lyžařský areál Pustevny : pocasi pustevny 
Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžařských areálů jsou garantovány provozovateli. Aktuální 

seznam areálů – pocasi.ecesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi.
Hlavní partner Severomoravská plynárenská a.s. , partner Region Beskydy.
PR SMS službu technicky zajišťuje Pipeline a.s. (www.pipeline.cz) – infolinka 603 230 875.

BESKYDY - Prosincové zase-
dání představenstva Euroregio-
nu Beskydy přineslo obvyklou 
rotaci zástupců jednotlivých 
států v jeho vedení. Do čela 
se za českou stranu postavil 
znovu Petr Rafaj, který vystřídal 
na postu prezidenta Zbygniewa 
Michniewskiho.

„Máme za sebou docela 
úspěšný rok, co se týče získá-
vání dotací, ale už myslíme zase 
dopředu, především na veškeré 
zimní veletrhy cestovního ruchu,“ 
naznačil zachování kontinuity 
práce poslanec Petr Rafaj. Na 
prezídiu Euroregionu Beskydy v 
Bialsko–Biale byla shrnuta činnost 
v loňském roce a nastíněny směry 
dalšího rozvoje pro rok letošní.

Euroregion Beskydy se nejen 
prezentuje jako turisticky atraktivní 
subjekt na veletrzích cestovního 
ruchu, ale zabýval se také napří-

V čele Euroregionu Beskydy
je za Čechy znovu Petr Rafaj

klad problematikou přeshraničního 
styku, kdy byla vyvíjena maximální 
snaha o zjednodušení přechodu 
státních hranic a nápravu stávají-
cích opatření, která se negativně 
dotýkají občanů trvale bydlících v 
blízkosti hranic. V rámci přeshra-
niční spolupráce jsou na území 
Euroregionu pravidelně realizo-
vány mezinárodní kulturní a spor-
tovní akce a byly získány bohaté 
zkušenosti s podáváním žádostí o 
podporu z fondů Evropské unie.

„V roce 2005 se bude pokra-
čovat s výrobou propagačního 
filmu Euroregionu Beskydy, 
nepoleví ani úsilí o zjednodušení 
podmínek malého přeshraničního 
styku a bude se dále prohlubovat 
společná propagace beskydské-
ho území tří států, i sjednocením 
provedení symbolů a znaků za 
účelem jednotné prezentace,“ 
přiblížil Petr Rafaj.        (pp)
   

zastupující Region Beskydy na slo-
venské a polské straně. Ti všichni 
mohli přihlížet rekordnímu pokusu 
o soutok vod České republiky a 
planety Země, k němuž přispělo 
i pár kapek z přehrady Olešná. 
Pořadatelé obdrželi rovných sto 
vzorků z České republiky a dalších 
34 ze zahraničí (Izrael, Jordánsko, 
Egypt, Liechtensteinské knížectví, 
Norsko, Švédsko, Slovensko, 
Indie, Uganda, Tanzánie, Mexiko, 
Kostarika, Venezuela). K tomu při-

počítali 31 vod, které obřím trychtý-
řem protekly při zakládání soutoku 
v Třešti v květnu loňského roku, 
a rekordní pokus ani tímto nemá 
skončit. Vody ze všech koutů ze-
měkoule budou dále sbírány a další 
„sumarizující“ soutok je v plánu v 
polovině roku. V Brně, stejně jako 
na Slovensku, doprovodný pro-
gram našeho stánku obstarávala 
Společnost herců a šermířů Keltik, 
kteří přibližovali přítomným Pověst 
o hukvaldském pánu. Promítal se 

také v jakési předpremiéře film 
Města Frýdku-Místku a okolí, který 
bude slavnostně oficiálně předsta-
ven na dalším veletrhu cestovního 
ruchu Holiday world v Praze ve 
dnech 17.-20. února. 

„Brněnské veletrhy cestovního 
ruchu se staly opravdu velkou 
událostí svého druhu, dá se říct, 
nejen v České republice, ale i 
v Evropě. Tisíce návštěvníků a 

stovky novinářů hovoří za vše a 
je dobře, že na této prezentaci 
máme své zastoupení,“ hodnotil 
účast v Brně předseda Euroregi-
onu Beskydy Petr Rafaj. Starostka 
Frýdku-Místku Eva Richtrová si 
pochvalovala i účast na bratislav-
ském veletrhu ITF Slovakiatour, 
kde se souběžně s ním organizují 
další mezinárodní výstavy, které 
přispívají návštěvnosti.            (pp)
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Na úspěchy minulých let 
se podařilo navázat hned v 
posledních čtyřech měsících 
uplynulého roku sportovcům 
z frýdecko-místecké základní 
školy Jiřího z Poděbrad. Kromě 
přípravy na mistrovství repub-
liky v mateřských sportech 
– házené a volejbalu – úspěšně 
zaútočili na celorepublikové 
úrovni na medailové pozice ve 
sportovní gymnastice.

Velký podíl na úspěchu svých 
svěřenců, mladých a nadějných 
sportovních gymnastů, mají jejich 
dlouholeté trenérky Pavla Rašková 
a Alena Bařinová. „S dětmi pracuji 
již devět let. Za tu dobu se nám 
podařilo vychovat opravdu špičko-
vé sportovní gymnastky, například 
mistryni republiky mladších žákyň 
Katku Kohutovou, ale i mnoho 
dalších. Dokonce se do gymnasti-
ky zapojili i hoši a máme několik 
chlapeckých družstev,“ uvedla 
Pavla Rašková a pokračovala: 
„Začátkem listopadu jsme byli na 
krajském kole soutěže Eurotýmů a 
získali jsme v mladších smíšených 

ZŠ Jiřího z Poděbrad nezapře sportovní zaměření

Do sportovních aktivit se zapojují všichni žáci školy. Dvakrát ročně se 
utkávají ve florbalovém turnaji. Na vítěze čeká dort.   Foto: Archiv školy

Tým mladších žáků pod vedením Aleny Bařinové s úspěchem zvládá i cvičení 
na kruzích, které je součástí přeborů v gymnastice.         Foto: Archiv školy

družstvech a družstvech mladších 
a starších žákyň tři zlaté medaile. 
Koncem listopadu jsme odjeli do 
Třebíče na mistrovství republiky, 
kde starší žákyně získaly stříbr-
nou medaili.“ Pavla Rašková s 
dětmi pracuje i o prázdninách. 
„Loni jsme byli týden v Plzni v 
Žínkovech. Vládne tam vždycky 
přísný pracovní režim. Měli jsme 
k dispozici speciální nafukovací 
trampolínu Airtrack a gymnastickou 
podlahu,“ vzpomínaly na soustře-
dění Karolína Machalová a Katka 
Kohutová. „Mohly jsme používat i 
vířivku, masážní stoly a cvičily jsme 
aerobic. Samozřejmě se našel čas i 
na prohlídku okolí a zábavu,“ přida-
la se Hanka Kohutová. Víkendová 
soustředění čekají mladé gymnasty 
před každým závodem. „Naplno se 
věnujeme tréninku a musím říci, že 
naše podmínky se velmi zlepšily. 
Trénujeme na Reuter podlaze, 
která je velmi pružná a umožňuje 
nám provádět speciální sestavy do 
akrobatických řad, například salto 
– salto nebo salto – rondát – salto. 
To za běžných podmínek při cviče-

ní na koberci není možné,“ popsala 
tréninkové podmínky Petra Tobiá-
šová, členka stříbrného družstva, 
a posléze připojila: „Nyní dokonce 
máme v tělocvičně i novou tram-
polínu, je zešikmená, dosti velká a 
celoplošná, a tak se nemusíme bát 
pružin.“ Děvčata si své vystoupení 
na mistrovství republiky v Třebíči 
velmi pochvalovala. „Paní trenérka 
nám nechala ušít nové dresy a 
musíme říci, že se nám v nich lépe 
cvičilo,“ řekly společně.

Pavla Rašková má před 
sebou mnoho plánů: „Nyní jsme 
zvládli na Eurotýmech pódiové 
skladby, akrobatické řady a 
trampolínu. V únoru už nás čeká 
okresní kolo soutěží ve sportovní 
gymnastice, takže se máme celý 
rok na co připravovat.“

Kmenovými sporty, které se 
vyučují na 11. základní škole od 
druhého stupně, jsou volejbal 
dívek a házená chlapců. Od srpna 
trénuje volejbal Pavel Kožuch, 
který má velké zkušenosti ze 
svého mnohaletého trenérského 
působení v Praze. „V současné 
době hrajeme s děvčaty oblastní 
přebor a snažíme se postoupit 
do republikové soutěže. Starší 
žákyně jsou v průběžném pořadí 
s vysokým bodovým náskokem 
na prvním místě a mladší žákyně 
zatím na třetím až čtvrtém místě,“ 
uvedl Pavel Kožuch. Začínající 
žákyně šestého ročníku hrají podle 
jeho slov turnaj trojic. „První kolo 
proběhlo u nás, druhé na osmé 
základní škole. V současné době 
jsou celkově na prvních třech mís-
tech trojice dívek z naší školy.“

Házená je mladý dynamický 
sport, který si nejen ve Frýdku-
-Místku našel mnoho příznivců. 
„Sezóna našich družstev trvá 
od podzimu až do června. Za 
zmínku určitě stojí testování 

pohybových schopností hráčů, 
které se každoročně koná na 
přelomu listopadu a prosince. 
Nejlépe letos dopadli osmáci, kteří 
získali prvenství jak v turnaji, tak 
v testech. Družstvo šestých tříd 
bylo třetí,“ pochválil své svěřence 
trenér Martin Strnadel. V prosinci 
se družstvo mladších žáků zúčast-
nilo mezinárodního turnaje v Zubří, 
kde obsadili třetí místo a jako třetí 
nejlepší celek Moravskoslezského 
kraje reprezentovali na Česko-pol-
ské lize v polském Zabrze. Starší 
žáci byli na turnaji v Rožnově pod 
Radhoštěm, který byl obsazen 
dvanácti družstvy, celkově stříbrní.  

„Naším cílem je rozvíjet spor-
tovní dovednosti žáků po všech 
stránkách. Kromě atletiky hrají naši 
sportovci i florbal. Postoupili do 
okresního kola, ve finále však byli 
na nájezdy poraženi hokejisty ze 
sportovní školy v Třinci. Naši chlapci 
s děvčaty se už tradičně účastní 
také volejbalové soutěže smíšených 
družstev ve Frýdlantě nad Ostravicí. 
I letos jsme byli úspěšní a obhájili 
loňské vítězství,“ uzavřel výčet spor-

tovních aktivit Pavel Kožuch.
Bohatá náplň výuky a vysoké 

pracovní nasazení  žáků se líbí i 
rodičům. „Své dvě děti vozím do 
této školy skoro dvanáct kilometrů 
a musím říci, že námahy nelituji. 
Jen málokde se pro ně dělá tolik, 
jako na jedenáctce. A navíc je 
tady pro žáky vytvořeno velice 
příjemné prostředí. Líbí se mi 
obrazy na stěnách, které malovali 
sami žáci, hrací koutky, kterých, 
jak jsem si všimla, přibylo, a v ne-
poslední řadě i vstřícný a odborný 
přístup pedagogů,“ popsala své 
dojmy jedna z maminek.

Škola Jiřího z Poděbrad se však 
nezaměřuje jen na tělesně nadané 
děti. „I v rámci běžné výuky se nad 
rámec našich povinností snažíme 
děti připravit co nejlépe do života. 
Připravujeme pro ně už na prvním 
stupni nejrůznější poznávací 
projekty, které je hravou formou 
seznamují s okolním světem, 
Evropskou unií i kulturními zvyk-
losti ostatních národů,“ zakončila 
Martina Jakůbková. 

Renata Spustová

Volejbalový zápas mezi Sokolem Frýdek-Místek a 
NH Ostrava s sebou vždycky nese pečeť opravdového 
derby, zvlášť když se oběma směry pohybují trenéři 
i hráčky. Poslední měření sil vyznělo jednoznačně 
pro naše volejbalistky, které ve 14. kole extraligy bez 
ztráty setu vyhrály v Ostravě.

O všem zřejmě rozhodl druhý set, který skončil divokým 
výsledkem 30:32 pro hostující tým, který využil až sedmý 
setbol (jeden měly i Ostravanky) a tím zvýšil na 2:0. Ovšem 
ani poslední sada nepřinesla u domácích odevzdanost a 
koncovka byla znovu dramatická – 23:25. Trenérka Táňa 
Krempaská mohla být jistě spokojenější než na druhé stra-
ně koučující David Zahradník, protože Ostrava zažila již de-
vátou porážku v řadě. Jenže trenérka Sokola svěřenkyním 
vyčítala, že se až příliš přizpůsobily po precizním výkonu v 
prvním setu hře soupeřek a připustily tak zbytečné drama.

Zápasem s Ostravou Sokol Frýdek-Místek ukončil základ-
ní část soutěže, po němž jej čekají soupeři vždy jen z horní 
čtyřky. Vznikne tak pořadí, které rozhodne o nasazení do 
dalších bojů. Na Frýdek-Místek se tlačí Slavia Praha a naše 
hráčky naopak mohly pošilhávat po druhém místu Brna. 
Jenomže už první zápas, právě v Brně, ukázal, že Sokol si 
bude muset především krýt záda. Brňanky totiž vyhrály 3:1. 
„Nebyli jsme bez šancí, ale když nám odejde servis, je už to 
proti takovému týmu složité. Zvlášť když neúspěchy na po-
dání se nám obvykle promítnou hned i do příjmu,“ zhodnotil 
zápas v Brně asistent trenérky Richard Pavelka.           (pp)

Sokol uspěl v derby s Ostravou

KDO BUDE TŘETÍ?: Především se Slávií se v další 
části soutěže budou sokolky bít o třetí příčku. Doma 
hrají znovu 5. února od 17 hodin s Olympem Praha. 

Foto: Petr Pavelka

28. října 939, Frýdek-Místek, tel.: 558 647 341, www.k-sport.wz.cz
BASKETBAL
Basketbalový klub Frýdek-Místek 
www.basketfm.net 
 
5. 2. 05 16:00 Mladší dorci Hladnov
5. 2. 05 8:00 Starší žáci Hladnov
5. 2. 05 10:00 Starší žáci Hladnov
5. 2. 05 12:00 mladší žačky Orlová
5. 2. 05 14:00 mladší žačky Orlová
12. 2. 05 16:00 Starší dorci Krnov
13. 2. 05 10:00 Starší dorci Opava
19. 2. 05 16:00 Mladší dorci Kolín
19. 2. 05 12:00 Mladší žáci  Opava
19. 2. 05 14:00 Mladší žáci  Opava
20. 2. 05 10:00 Mladší dorci Hradec Králové
26. 2. 05 9:00 mladší žačky SBŠ „C“ Ostrava
26. 2. 05 11:00 mladší žačky SBŠ „C“ Ostrava

Sportovní hala K- Sport
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ptáte se - odpovídáme V minulém čísle Zpravodaje rady města Frýdku-Místku jsme přinesli obsáhlý materiál o přípravě vý-
stavby nového autobusového nádraží ve Frýdku-Místku a vyzvali k polemice nad tímto tématem. Dnes 
přinášíme některé odezvy a podnětům se bude radnice nadále věnovat. Například Občanské sdružení 
Místecké náměstí již má dohodnutou osobní schůzku s vedoucím odboru územního a ekonomického 
rozvoje Petrem Šabrňákem, o jejímž průběhu budeme informovat. 

Vážená redakce,
využíváme Vaší výzvy ze 

zpravodaje města LEDEN 2005 
a dovolujeme si se zúčastnit 
případných polemik na téma 
nového autobusového par-
koviště. Tímto tématem jsme 
se již opakovaně zabývali na 
jednáních Občanského sdružení 
místeckého náměstí Frýdek Mís-
tek. Vzhledem k tomu, že jsme 
považovali toto téma za více než 
ožehavé, snažili jsme se dota-
zovat na městském úřadě, kde 
jsme dostali pouze vyhýbavou 
odpověď s tím, že dosud nejsou 
peníze, takže není co řešit.

Z Vaší informace však 
vyplývá, že se o změnách, co 
se týká nového autobusového 
stanoviště, už hovoří velice váž-
ně. Je to sice otázka peněz, ale 
pokud budou, tak se bude do půl 
roku stavět. Dáváme Vám plně 
za pravdu, že pro naše město je 
stávající autobusové stanoviště 
nedostačující, je v nevhodném 
místě. Zasloužili bychom si lepší. 
Nastává otázka, zda to, co je na-
chystáno pro případnou stavbu, 
je správné a opírá se o realitu.  

Pokud jsme se o danou 
problematiku zajímali, není v 
této koncepci vůbec vycházeno 
ze zkušeností místních ani 
dálkových  přepravců. Na to, 
že nebude nové autobusové 
stanoviště navazovat bezpro-
středně na vlakové nádraží, ale 
bude posunuto, o tom se sice 
Vašem článku zmiňujete, ale již 
se nezmiňujete:

- jak to bude daleko,
- že není zpracována žádná 

koncepce dalšího pohybu těch, 
kteří budou na toto nové stano-
viště dovezeni.  

- kudy budou ti, které zde do-
pravci dovezou, pokračovat do 
centra ať už Frýdku nebo Místku. 
Pokud budou chtít do Místku, je 
nejbližší spojka přes Smetanovy 
sady a přechodovou lávku, do 

Množí se dotazy občanů, proč 
„město“ nic nedělá s domem č.p. 
52 na Zámeckém náměstí ve Frýd-
ku. Úvodem Město Frýdek-Místek 
zdůrazňuje, že uvedený dům je ve 
vlastnictví jiného subjektu.

Dům č.p. 52 na Zámeckém 
náměstí je cennou historickou 
stavbou, kulturní památkou v 
důležité poloze na nároží naproti 
zámku, dokladující stavební vývoj 
historického centra Frýdku. Dům, 
který stojí na dvou středověkých 
parcelách, patřil v závěru 18. sto-
letí a v 19. století k nejhonosnějším 
v historickém jádru Frýdku.

Dům je v posledních letech 
dlouhodobě bez využití. Současní 
vlastníci dům koupili v roce 1994 
ve zchátralém stavu. Od té doby 
nebylo přistoupeno k žádným 
úpravám směřujícím k záchraně 
domu, kromě nařízení nezbytných 
úprav, které rozhodnutím nařídil 
Městský úřad Frýdek-Místek, 
stavební úřad v květnu roku 2001. 
Vlastníkům stavby bylo uloženo 
provést nový krov včetně zastře-
šení a statické zajištění objektu 
v termínu do konce roku 2001. S 
pomocí státní dotace, kterou zpro-
středkoval tehdejší Okresní úřad 
Frýdek-Místek, zajistili vlastníci 
domu požadované práce. Bohužel 
zakrytí střechy bylo provedeno 
pouze provizorně, a to obyčejnou 
lepenkou v jedné vrstvě.

Již v roce 2002 a 2003 Staveb-
ní úřad MěÚ F-M konstatoval, že 
provizorní zakrytí střechy lepen-
kou je nedostatečné a dochází 
k zatékání do objektu. Stavební 
úřad vyzval vlastníky domu, aby 
zajistili opravu střešní krytiny. Na 
výzvu stavebního úřadu vlastníci 
reagovali a požadovanou opravu 
zajistili. V roce 2003 požádal 
stavební úřad o součinnost Od-
bor územního a ekonomického 
rozvoje Městského úřadu Frýdek-

-Místek, jako příslušný orgán státní 
památkové péče, aby zahájil s 
vlastníky domu správní řízení pod-
le zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péčí. 

Město Frýdek-Místek podalo na 
vlastníky objektu trestní oznámení 
s tím, že nepečují o svou nemovi-
tost – dům č.p. 52 a neudržují ji. 
Na základě vyšetřování Policie 
České republiky tato skutečnost 
nebyla vlastníkům objektu proká-
zána a policie případ odložila.

Městský úřad Frýdek-Místek 
zajistil posudek stavebně-tech-
nického stavu domu č.p. 52 ve 
Frýdku, kde zpracovatel posudku 
konstatuje, že objekt je nutné 
opatřit definitivní střešní krytinou. 
Pokud by objekt nebyl opatřen de-
finitivní krytinou, je nutné alespoň 
zdvojit vrstvu lepenky. Na základě 
tohoto posouzení znovu stavební 
úřad vyzval vlastníky objektu, aby 
zajistili splnění tohoto požadavku. 
V současné době se vlastníci 
objektu brání a tvrdí, že střešní 
krytina je dostatečná, do střechy 
nezatéká, jak vyplynulo z jednání 
na odboru územního a ekonomic-
kého rozvoje MěÚ F-M v srpnu 
2004, kdy zástupce vlastníků 
objektu ing. Hruda tvrdil, že střešní 
krytina je dostatečná a k zatékání 
do objektu nedochází. V současné 
době stavební úřad zaslal vlast-
níkům objektu novou výzvu, kde 
žádá, aby tvrzení jeho projektant 
stvrdil oponentním posudkem. Po-
kud se tak nestane, pak stavební 
úřad trvá na provedení definitivní 
střešní krytiny, popřípadě zdvojení 
stávající lepenky. 

Se shora uvedeného je zřejmé, 
že využíváme veškerých svých pra-
vomocí k tomu, aby došlo ke zlepše-
ní stávajícího stavu  domu č.p. 52 na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku.

Ing. Richard Jonas,
stavební úřad

Frýdku zřejmě na nádraží. Zpraco-
vávat návaznosti až později, nebo 
názor, že si cestující sami najdou 
systém, určitě není správné.

Pro pamětníky nebude nezná-
má věta, kdy byli občané města 
ubezpečováni, když se stavěla 
čtyřproudová komunikace středem 
města, že se jedná pouze o do-
jezdní komunikaci nikoliv průjezdní. 
Skutečnost dnes všichni vidíme a 
jakákoliv změna je v nedohlednu. 
Město je rozděleno nejen řekou, 
ale i touto nešťastnou komunikací. 
Tím je silně ovlivněn pohyb chodců 
v  určitých lokalitách. Je sice hezké, 
že se opravilo nám. Svobody, které 
stálo nemalé peníze, ale budou 
naši spoluobčané mít důvod na toto 
náměstí chodit. Náměstí Svobody 
nemá v sousedství zámek ani jiný 
historický prvek, o případném hote-
lu nemluvě.

Není určitě žádnou novinkou pro 
nikoho, že převážná část návštěv-
níků nám. Svobody jsou právě ti, 
kteří přijedou na zdejší autobusové 
stanoviště, pokračují na polikliniku 
a pak třeba mají důvod do prodejen 
na nám. Svobody zajít. Položil si 
někdo z těch, kteří připravují /nebo 
již připravili/ koncepci pro nové 
autobusové stanoviště, co bude s 
oblastí nám. Svobody? 

Ano,  k TESKU, HYPERNOVĚ, 
INTERSPARU i KAUFLANDU jezdí 
autobus dotovaný z rozpočtu měs-
ta, také je to pro občany. Je jasné, 
že nechceme, aby autobus jezdil 
na nám. Svobody, ale chceme, aby 

byla zachována maximální mož-
ná dostupnost pro zdejší oblast 
a bylo přihlíženo k tomu, že i 
náměstí Svobody má svůj život 
a zdejší prodejny se bez zákaz-
níků neobejdou. Už dnes běžně 
slyšíme, že zákazníci, kteří 
jezdí autem, na nám. Svobody 
nejezdí vzhledem ke špatným 
parkovacím možnostem. I my 
jsme si vědomi toho, že to, co 
vyhovuje jednomu, nemusí vy-
hovovat druhému, ale je nutné 
hledat kompromis. O tom, že 
náměstí pro obchodníky ztrácí 
svou lukrativitu hovoří i fakt, že 
náměstí opouští i velký prodejce 
HUMANIC. 

PS: Zajímavé možná bude 
pro asijské prodejce, jejichž 
počet roste na zdejším náměstí 
geometrickou řadou.

Snažíme se přežít, nezna-
mená však, že když jsme přežili 
rekonstrukci nám. Svobody, že 
přežijeme i tento zásah do 
pohybu zákazníků. Bylo by 
dobré, aby zástupci města 
spolupracovali s firmami, které 
mají s fungováním dopravy ve 
Frýdku Místku letité zkušenosti 
a nedopustili se stejné chyby 
které se dopustili předchůdci s 
kumunikací E47!!!!!

Chyby se těžko napravují, 
zvláště ty, které stojí hodně 
peněz.

S pozdravem za Občanské 
sdružení Místecké náměstí

Bohumír Milata

Petr Šabrňák, vedoucí odboru územního a ekonomického 
rozvoje: „Nemá smysl, abychom znovu rekapitulovali veškeré 
argumenty pro výstavbu nového autobusového nádraží, protože 
ty zazněly v minulém čísle. Obavy z oddálení pěších od místec-
kého náměstí ovšem nesdílíme, protože ve stávajícím prostoru 
stanoviště jistě nebude zcela vyloučen provoz autobusů, alespoň 
městské hromadné dopravy. Dokonce je předpoklad vzniku jaké-
si nové místní linky, coby doplňku městské hromadné dopravy, 
která by občany k centru přibližovala. Také je neustále ve hře 
zřízení nové lávky pro pěší, která by přímo spojovala nové auto-
busové nádraží se sady B. Smetany.“

Dům č.p. 52 na Zámeckém náměstí 

Jmenuji se Jan Širc a jsem 
studentem VŠB v Ostravě, kde 
studuji dopravu. Žiji v Paskově, 
ale dlouhou dobu jsem žil ve 
Frýdku-Místku a proto mi není 
cizí, co se zde děje. Odmala se 
zajímám o veřejnou dopravu, 
proto ji také studuji.

O nápadu přesunout autobuso-
vé stanoviště vím již dlouho. Osob-
ně si myslím, že nové autobusové 
stanoviště je třeba. Nynější řešení 
je naprosto nevyhovující, zejména 
vzhledem k bezpečnosti cestují-
cích, kteří se po autobusovém sta-
novišti pohybují. Ovšem přesunutí 
Na Poříčí je dle mého názoru z hle-
diska vedení autobusových linek a 
pohodlí cestujících nevýhodné. 
Zmínil bych zde několik bodů.

Zřejmě největší nevýhodou to-
hoto místa je, že cestující by museli 
na autobusové stanoviště cestovat 
MHD, protože je pro člověka, který 

Nové stanoviště je zapotřebí,
ale i „Poříčí“ má svá úskalí

chodí na autobus pěšky, daleko, a 
to jak z Frýdku, tak z Místku. Tím 
by se zvýšily náklady cestujících na 
dopravu, což by mělo za následek 
úbytek cestujících. 

Nynější umístění autobusového 
stanoviště je z jednoho hlediska ve-
lice významné. Slouží jako dopravní 
uzel Místku. Po odstranění autobu-
sového z nynější polohy by si lidé v 
Místku „vytvořili“ jiný dopravní uzel. 
Dle mého názoru by to mohly být 
zastávky Anenská nebo Frýdlant-
ská, které na to nejsou stavěné.

Dle mého názoru není důle-
žité, kde autobusové stanoviště 
stojí, ale je důležité, aby bylo v 
Místku. Frýdek-Místek je město 
se dvěma centry a má proto i 
dva dopravní uzly (Frýdek má 
nádraží, Místek má autobusové 
stanoviště). Pokud tyto uzly slou-
číte, vznikne sice velký dopravní 
uzel ve Frýdku, ale lidé v Místku 

si najdou jiné místo, kde nový 
uzel vznikne. Frýdek-Místek v 
tomto případě nelze brát jako 
jedno město, ale jako města dvě. 
Pokud se takto podíváme pouze 
na Místek po přesunutí auto-
busového do Frýdku, tak tady 
máme město se 24000 obyvateli, 
které nemá žádný dopravní uzel, 
ale které nějaký dopravní uzel 
nutně potřebuje.

Nejvhodnější místo je samo-
zřejmě to stávající. Můžete namí-
tat, že jeho prostor je malý, ale 
já říkám, že není. Jsou podobně 
malá autobusová stanoviště a 
jak dobře fungují. Jde jenom o 
to, jak je autobusové stanoviště 
uspořádané. Velký problém na-
šeho vidím v umístění zastávek 
po MHD ve směru na Frýdek na 
druhé straně, než odkud přichází 

cestující. Troufám si tvrdit, že 
nejvíce cestujících chodí na 
autobusové právě proto, aby jeli 
do Frýdku. A všichni tito cestující 
musí chodit přes celé autobuso-
vé a motají se mezi autobusy. 
Zastávky pro MHD by měly být 
právě co nejblíže, nejlépe před 
výpravní budovou. Při přestavbě 
by se měly vytvořit nástupní os-
trůvky, aby lidé cestující na ves-
nice nemuseli stát uprostřed au-
tobusového, nebo po přistavení 
autobusu nebezpečně přebíhat z 
nynějšího nástupiště. Investičně 
asi drahé, ale velice dobré řešení 
bych viděl v brněnském vzoru. 
Autobusy by byly odstaveny na 
střeše autobusového stanoviště, 
tím pádem by dole nemusela 
být odstavná plocha, bylo by 
více místa pro nástupiště. Celou 

střešní plochu by samozřejmě 
autobusy nezaplnily, a proto 
bych velkou část vyhradil jako 
odstavné parkoviště, které by 
mělo vzniknout na místě nynější-
ho autobusového stanoviště. 

Jednu výhodu přesunutí Na po-
říčí má. A to, že by se musela zvý-
šit frekvence linek MHD zejména 
linky č.1. Ta by ve špičku musela 
jezdit zřejmě v 5 minutovém inter-
valu, mimo špičku v 10 minutovém 
intervalu. Ten 10 minutový interval 
mimo špičku bych doporučoval 
již dnes, vzhledem k přeplněnosti 
autobusů. Zvýšení intervalů by 
postihlo také linku č.2, případně i 
další linky. Jestli by to byla výhoda 
také pro město, které by muselo 
dát více peněz ze své kapsy na 
provoz MHD, to je jiná otázka.

(dopis byl redakčně krácen)
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Prvním únorem startuje osmý 
ročník mediální kampaně 30 dní 
pro neziskový sektor, která opět 
ověří, jak neziskové organizace 
dokáží oslovit veřejnost. Téma 
nadcházejícího ročníku je indivi-
duální dárcovství. Letošní kampaň 
„30 dní“ si klade za cíl zvýšit počet 
lidí v české společnosti, kteří 
pravidelně podporují konkrétní 
neziskovou organizaci. Jak se do 
letošního ročníku zapojí frýdecko-
-místecké organizace, jsme zjišťo-
vali u Martina Sysaly, pracovníka 
odboru školství, mládeže, kultury a 
tělovýchovy, který má tento sektor 
na starosti.

Kampaň 30 dní pro nezisko-
vý sektor se v České republice 
rozjíždí už poosmé. Co je jejím 
největším přínosem?

„Zkušenost je taková, že oprav-
du v tuto dobu přináší pro nezisko-
vé organizace více prostoru v mé-
diích. Aktivní komunikace s médii 
je přitom velmi důležitá a v rámci 
těchto dní novináři skutečně jsou k 
tématům neziskového sektoru vní-
mavější a vstřícnější. Prostor pro 
neziskové organizace jsme nyní 
získali i v rozšířeném Zpravodaji 
Rady města Frýdku-Místku, takže 
nyní chceme postupně předsta-

Měsíc únor patří neziskovým organizacím
vovat jednotlivé organizace, a to 
nejen v únorovém měsíci.“

Bude ve Frýdku-Místku k vidě-
ní nějaká další návazná aktivita?

„Kampaň 30 dní je určena 
pro zviditelnění nejrůznějších 
občanských sdružení, nadací, 
obecně prospěšných organizací a 
jejich práce pro občany.  Cílem je 
zvýšení prestiže a podpory těchto 
organizací. V letošním roce se 
do této kampaně poprvé zapojí i 
město Frýdek-Místek, kdy za pod-
pory OŠKMaT a Národního domu 
proběhne v předsálí kina Petra 
Bezruče výstava činnosti pomá-
hajících organizací (Adry, ČČK, 
Sdružení ochrany nenarozeného 
života, Renarkonu) a nízkopraho-
vých volnočasových klubů pro děti 
a mládež.“ 

Ne všichni lidé mají asi o 
neziskových organizacích to 
správné povědomí. Můžete při-
blížit, které subjekty do tohoto 
sektoru vůbec patří?

„Pod neziskovou organizací 
si mnozí lidé představí pouze 
organizaci, která pomáhá v tíži-
vých situacích – zvláště v dnešní 
době, kdy je tato problematika 
více než aktuální. Ale škála or-
ganizací v neziskovém sektoru, 

tzv. třetím sektoru, je široká. 
Obecně ale mezi ně patří orga-
nizace poskytující různé služby, 
dobročinné instituce, sportovní 
kluby, nadace, zájmové skupiny 
a občanská sdružení působící v 
oblasti ochrany zdraví a životního 
prostředí, vzdělávání, kultury, 
výchovy a filantropie. Tyto organi-
zace nebyly založeny za účelem 
zisku, ale za účelem poskytovaní 
různých služeb, a to jak svým 
členům, tak veřejnosti. Někdy se 
pod pojem třetí sektor řadí také 
církve, univerzity, dokonce někdy 
i odborové organizace a druž-
stva. Jsou to všechno nevládní, 
neziskové organizace, každá se 
svým specifickým společenským, 
náboženským nebo etnickým 
posláním, jejichž existence dává 
občanům možnost realizovat své 
cíle a podílet se na veřejném živo-
tě. Neziskový sektor se viditelně 
odlišuje od druhých dvou sektorů: 
veřejný sektor, čili stát, poskytuje 
svým občanům bezpečnost a so-
ciální jistoty; soukromý sektor se 
skládá z podniků a společností, 
jejichž prvořadým cílem je zisk. S 
tím povědomím to ale nebude tak 
hrozné, protože řada lidí v našem 
městě se činnosti v nestátních ne-

ziskových organizacích věnuje.
Horší to ale zřejmě bude s 

individuálním dárcovstvím na 
činnost těchto organizací, což 
je letošní hlavní téma kampaně.

„Zde je třeba prvně odlišit 
dárcovství zaměřené na snížení 
následků různých katastrof, 
které již  v České republice 
dobře funguje od individuálního 
dárcovství zaměřeného na 
dlouhodobější podporu činnosti 
neziskových organizací. Podle 
výzkumu zaměřeného na finan-
cování neziskových organizací 
podpora individuálních dárců 
tvoří pouze sedm procent roz-
počtů neziskových organizací a 
směřuje nejvíce do oblasti cha-
rity. S individuálním dárcovstvím 
nemá žádnou zkušenost polo-
vina organizací a jen pro šest 
procent představuje velkou část 
příjmů. Lidí, které známe a kteří 
rádi pravidelně podporují kon-
krétní neziskovou organizaci, je 
v České republice – v porovnání 
s ostatními evropskými zeměmi 
– stále málo. Společnost není 
tomuto způsobu dárcovství ještě 
úplně nakloněna a neziskové 
organizace zase přesně neví, 
jak na to. Osmý ročník kampaně 

reaguje právě na tuto situaci.“
A jak neziskový sektor 

podporuje frýdecko-místecká 
radnice?

„Město Frýdek-Místek pod-
poruje činnost neziskových 
organizací různými formami. Má 
pro neziskové organizace vyčle-
něné finanční fondy, ze kterých 
podporuje jejich činnost a akce 
ve Frýdku-Místku. Naše oddělení 
pomáhá občanům při založení 
organizací, mapuje problematiku 
neziskového sektoru, zprostřed-
kovává organizacím informace a 
napomáhá jim při řešení nejrůz-
nějších problémů. V rámci města 
se organizačně podílíme, nebo 
přímo realizujeme prezentační 
akce, jako je například Bambiri-
áda, Děti mládež volný čas a v 
letošním roce poprvé 30 dní pro 
neziskový sektor.“         (pp)

Adresa: Na Vyhlídce 3244,
738 01 Frýdek-Místek
Odpovědný zástupce:
Antonín Surma
Telefon: 728 855 086
E-mail: a.surma@chessfm.cz
Web: www: chessfm.cz
Zaměření: Předškolní děti, 

děti, mládež, dospělí
Počet členů: 191

Beskydská šachová škola

Charakteristika organizace:
Šachová hra představuje pro dív-

ky i chlapce významnou zájmovou 
aktivitu, při které se rozvíjí logické 
i abstraktní myšlení, podněcuje se 
představivost a fantazie, nesporné 
jsou výchovné vlivy šachu. Není bez 
významu, že šachy jsou nenároč-
ným a ušlechtilým vyplněním volné-
ho času, a to nejen pro mládež.

Zapojením mládeže a sou-
časnou aktivizací řady rodičů 
dáváme dětem i rodičům města 
Frýdku-Místku smysluplné využití 
volného času po celý rok včetně 
víkendů a prázdninových období. 
Naše činnost není úzce orientová-
na jen na šachovou hru, ale dbá o 
komplexní rozvoj mladých jedinců. 
Organizuje sportovní a turistické 
aktivity, krátkodobá soustředění a 
prázdninové tábory, máme rozvi-
nutou síť mezinárodních kontaktů 
s různými mládežnickými centry 
evropských zemí.

Šachové kroužky organizu-
jeme na vybraných základních i 
mateřských školách. Děti s nej-
lepší výkonností jsou soustředěny 
v šachových kroužcích v Domě 
dětí a mládeže ve Frýdku-Místku, 
zárukou kvality práce je nejen pět 
profesionálních trenérů (z toho 
dva se světově nejvyšší možnou 
kvalifikací v daném oboru), ale i 
dalších 15 částečně pracujících 
trenérů s trenérskou kvalifikací 1. 
až 3. třídy. Komplexnost systému 
práce je položena na osnovu „Vr-
cholového střediska mládeže“, 
dle jehož principů se rozvíjí práce 
jak na masové základně, tak i 
pro špičkové talenty střediska. 
Systémová práce s mládeží s 
hlavním zaměřením na šachovou 
hru má již zhruba dvacetiletou 
tradici. Aktuálně pracujeme se 
270 dětmi a dorostenci.

Samostatnou částí jsou vý-
sledky v soutěžích družstev, kde 
základna Beskydské šachové 

školy nemá v České republice 
obdobu a zcela bezkonkurenčně 
vládne po řadu let soutěžím od 
mladších žáků až po doroste-
necká družstva.

Mimořádně široká působnost 

sdružení je v práci s mládeží ve 
Frýdku-Místku a okolí. Od organi-
zovaných přeborů základních škol, 
některých středních škol, práce s 
dětmi v mateřských školách i na 
speciální škole a mateřské škole 
pro děti s kombinovanými vadami, 
až k pořádání městské ligy v šachu. 
Vyvrcholením pak je naše pravidel-
ně početná účast na mistrovstvích 
ČR jednotlivců, kde je již pravidlem, 
že naši odchovanci získávají 3 až 6 
medailí, které jsou současně kvalifi-
kací pro účasti na mistrovství Evro-
py a světa, odkud se také můžeme 
pochlubit medailovými zisky.

Nabízené aktivity: 
- výuka šachové hry
- sportovní trénink
- šachové soustředění
- šachové turnaje
- výuka netradičních desko-

vých her
Nejúspěšnější odchovankyně od-
-dílu Jana Jacková.

V rámci 30 dní pro NNO 
vás zveme na výstavku 
činností pomáhajících ne-
ziskových organizací a níz-
koprahových klubů pro děti  v 
předsálí kina Petra Bezruče v 
termínu 7. do 27. 2. 2005
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Adresa: Filadelfie, J. z Podě-
brad 3109, 738 01 Frýdek-Místek.

Telefon: 558 435 647
E-mail: u-kryt@seznam.cz
Web: www.filadelfie.cz
Zaměření: děti a mládež 
Občanské sdružení Filadelfie 

je nestátní nezisková organizace, 
která vznikla koncem roku 2001. 
Cílem sdružení je pomáhat zkvalit-
ňovat život dětí a mládeže, být pro 
ně zdrojem pozitivních morálních, 
sociálních a duchovních hodnot, 
podporovat jejich všestranný rozvoj.

Občanské sdružení Filadel-
fie se věnuje zejména dvěma 
skupinám dětí a mládeže. První 
skupinou jsou děti, které z různých 
důvodů nemohou vyrůstat ve své 
vlastní rodině, děti z dětských 
domovů. Pobočky Přístav Jano-
vice a Přístav Oldřichovice usilují 
o podporu pěstounství a dalších 
forem náhradní rodinné péče. V 
oldřichovickém Přístavu budou 
v příštím roce dokončeny dva 
domy pro pěstounské rodiny, v 
Janovicích usilujeme o vybudová-

Občanské sdružení Filadelfie 

ní křesťanského dětského domova 
rodinného typu.

Druhou skupinou, na kterou se 
Filadelfie zaměřuje, je tzv. neorgani-
zovaná mládež a děti. To jsou ty děti, 
které z různých důvodů nevyužívají 
nabídku běžných volnočasových 
aktivit, jako jsou sportovní oddíly, 
zájmové kroužky apod., a svůj volný 
čas tráví většinou pasivně, na ulici, 
což může vést k přijetí rizikového 
životního stylu. Těmto dětem na-
bízíme možnost využít služeb níz-
koprahového volnočasového centra 
U-kryt, které se nachází v krytu pod 
11. ZŠ na sídlišti Slezská.

U-kryt je pro děti a mládež 
dvou věkových skupin: 6-12 a 13-
18 let. Vstup i veškeré služby jsou  
zdarma. Děti můžou přijít a odejít 
kdykoli během otevírací doby 
a svůj čas zde trávit dle svého 
uvážení: jen tak sedět a povídat 
si s kamarády, schovat se před 
deštěm či zimou; využít zázemí 
pro trávení volného času – zahrát 
si stolní fotbal, stolní tenis, florbal, 
zaházet šipkami na el. terč, hrát 

stolní hry; učit se hrát na hudební 
nástroje v hudební dílně (bicí, 
kytara, klávesy), využít počítače v 
počítačové dílně. U-kryt pro děti 
a mládež také vytváří programy 
jednak osvětové (besedy, před-
nášky, diskuse, jež mají dětem 
pomoci získat informace či lépe 
se orientovat v určité problema-
tice), jednak zábavné (soutěže, 
turnaje, hudební, taneční akce, 
videoprojekce apod., do jejichž 
přípravy a realizace se děti mů-
žou zapojit). Snažíme se rovněž 
podporovat nápady a iniciativy dětí 
samotných.

U-kryt také poskytuje základní 
poradenství, takže děti u pracovní-
ků centra naleznou pomoc a radu, 
když se ocitnou v nějaké obtížné 
životní situaci.

Cílem U-krytu je pomáhat 
dětem a mládeži k pozitivnímu, 
aktivnímu využití volného času, 
seberealizaci, v rozvoji jejich 
talentů a vloh; pomáhat jim v 
překonávání problémů v jejich 
životech; předcházet jednání, jako 
je experimentování s alkoholem a 
drogami, promiskuita apod., jímž 
děti poškozují sebe i lidi ve svém 
okolí, k němuž často vede pasivní 
trávení volného času na ulici.
Aktuální otevírací doba U-krytu:

6-12 let
Úterý 15:00-18:00
Čtvrtek 15:00-19:00
Pátek (nepravidelně)
           16:30-18:00
13-18 let
Pondělí 15:00-19:00
Středa 15:00-19:00
Pátek 18:00-20:30 Klub Pod 

povrchem

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy registruje na 140 
organizací či jejich poboček působících ve Frýdku-Místku a pracujících 
zejména s dětmi a mládeží
Ve Frýdku-Místku je záběr činnosti neziskových organizací velice široký: 

Sport – tělovýchovné jednoty, sokol, sportovní oddíly a kluby
Kultura – lidové soubory, divadelní sdružení, taneční kroužky aj. 
Sociální – poradny, kontaktní centra, asistenční služby a další
Výchova - skautská střediska, turistické oddíly, kluby maminek, 

v této oblasti jsou zařazeny i jinak těžce oborově zařaditelné orga-
nizace, mezi které patří sbory dobrovolných hasičů, přírodovědné 
organizace (včelaři, rybáři apod.) 

HUDEBNÍ KLUB STOUN

STANICE MLADÝCH TURISTŮ

Pionýrů 764, Frýdek-Místek
tel.: 558 435 067, 558 647 694

e-mail: smtu.fm@worldonline.cz
http://smtu.fm.web.worldonline.cz

4. 2. DRUMFORCE nO.2
VIDEOPROJEKCE! DJs:brainscan(basstards/HR), kamion, hydeki, 

knaypa, pierdus, zhaq 
5. 2. ROCKOTÉKA
DJ JURA A JEHO ROCKOVÉ PECKY
7. 2. IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NADČASOVÉ HITY K TANCI I SKLENIČCE 
11. 2. 105 KG WORLD BEAT
MILAN 105KG KRAJČÍ OPĚT Z RÁDIA HEY ROVNOU DO STOUNU
12. 2. HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL 
DJ KLEGA A HITY MINULÉ ÉRY VÁS ZVEDNOU ZE ŽIDLÍ + SOUTĚŽE
14. 2. IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A HITY MINULÉ ÉRY VÁS ZVEDNOU ZE ŽIDLÍ 
18. 2. VENOM-BRITISH REVOLUTION
DJ:UNIX(LONDON/UK)PAPPA GEE(LONDON/UK),SAYKO,KYANID,Y

ADEL(2.3)FLAME(WKC)
19. 2. KLEGOVINY
DJ KLEGA V JIŽ TRADIČNÍM POŘADU PLNÉM SKVĚLÉ HUDBY
21. 2. IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY DOBY LIDOVÝCH MILICÍ 
25. 2. ROCKOTÉKA
NEJVĚTŠÍ HITY ODJINUD I OD NÁS NASERVÍRUJE DJ DR.H.
26. 2. HORKÝŽE SLÍŽE + FORMA
SKVĚLÝ KONCERT KULTOVNÍ SLOVENSKÉ KAPELY
28. 2. HITY ZE ZÁHROBÍ 
DJ KLEGA A HITY Z DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ

TJ Důl Staříč F-M oddíl judo pořádá nábor nových zájemců.
Pro: děti od 8 let do 15 let

kde: 9. ZŠ ul. E. Krásnohorské Frýdek
kdy: 14. 2. 2005 v 16.30 hod.

kolik: 150 Kč měsíčně
co: judo, základy sebeobrany, gymnastika, fyzička a různé hry

kontakt: Lubomír Černý, tel. 608 821 513 
tréninky: Po: 16.30 -18.00 hod., Čt: 17.00 - 19.00 hod.
Přihlásit se můžete v průběhu měsíce únor a březen. 

2. února (středa) 
„Valentýnská besídka“
Vyrábíme výrobky určené k 

obdarování našich milých.
4. února  (pátek-prázdniny)
Jednodenní lyžařský zájezd 

pro děti na Pustevny
7.-11. února 2005
Turistická základna Krásná
Prázdninový pobyt od pondělí do 

pátku v krásném prostředí Beskyd. 
Strava 5x denně, hry, soutěže a 
různé zimní radovánky. Přihlášky 

si můžete vyzvednout přímo na 
SMTu a 5. ZŠ. Vedoucí pobytu 
Renata Bortlíčková – tel.: 736 
411085.

Cena 1.300,- Kč.
7.-11. února 2005
Příměstský tábor SMTu F-M
Prázdninový program pro děti, 

které nechtějí být samy doma! 
Informace Pavla Kozáková.

Cena za týden 800,- Kč. Děti je 
také možno přihlásit  jen na jednot-
livé dny, dle potřeby rodiny. 

Bližší informace o připravo-
vaných akcích získáte přímo na 
SMTu, tel. 558 435067 nebo 558 
647594.

PŘIJMEME ZÁJEMCE Z JAKÉKOLI ZŠ Z ŘAD 5. TŘÍD DO 
BUDOUCÍ 6.D SPORTOVNÍ TŘÍDY TAEKWON-DO NA 8. ZŠ 
(OD ZÁŘÍ 2005). KOREJSKÉ BOJOVÉ UMĚNÍ MŮŽETE PROTO 
CVIČIT ZDARMA. OZVĚTE SE OBRATEM NA 603 710 604, PŘÍP. 
tkdfm@post.cz , INFO TAKÉ NA 8. ZŠ, ČSA 570, 558 431 841. 

DĚKUJEME. 
Mirek Sýkora, Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek

(pokračování ze str. 2)
Po absolvování úvodního poho-

voru se 99 zúčastnilo jednodenní-
ho proškolení. V současné době 
je v programech Dobrovolnického 
centra ADRA dohromady zapo-
jeno 63 aktivních dobrovolníků. 
A ADRA věří, že v první polovině 
nového roku překoná stovku sou-
časně fungujících dobrovolníků.

Dobrovolnické centrum ADRA ve 
Frýdku-Místku zároveň pokračuje v 
projektu Středoškolského dobrovol-
nického klubu. V minulém školním 
roce klubem prošlo přibližně dvacet  
studentů středních škol ve Frýdku-
-Místku. „Realizovali jsme spolu 
řadu společných akcí. Smyslem 
klubu není jen vytvořit prima partu, 
ale především být svému okolí pro-

spěšný. V průběhu loňského škol-
ního roku jsme připravili program 
pro seniory v domově důchodců, 
uprchlíky ve Vyšních Lhotách, 
hendikepované děti a mnohé další. 
Za odměnu centrum zorganizovalo 
několik setkání se zajímavými hosty. 
Pozvali jsme mezi nás vedoucího 
uprchlického tábora, aby nám 
přiblížil azylovou politiku v ČR, stu-
denta z Hondurasu, který mluvil o 
rasismu, a nebo nevidomého, který 
nám představil jeho vnímání  světa. 
Středoškolský dobrovolnický klub 
ADRA pokračuje ve své činnosti i 
v tomto školním roce. V současné 
době ho pravidelně navštěvuje 14 
členů,“ vysvětlil Michal Čančík.

Výčet činností by nebyl úplný, 
kdyby bylo zapomenuto na dob-

Dobrovolnické centrum ADRA
rovolníka s velkým D - Andreu 
Radomskou. Andy pomáhá lidem 
zůstat na sklonku jejich života v 
jejich domácím prostředí. Jen v 
minulém roce tak mohlo přibližně 30 
lidí prožít své poslední dny v kruhu 
svých blízkých. Andy spolupracuje s 
centrem od května loňského roku.

„Chtěli bychom poděkovat všem, 
kteří myšlenku dobrovolnického cen-
tra jakýmkoliv způsobem podpořili. 
Děkujeme především městu Frýdek-
-Místek, ale rovněž desítkám dalších 
jedinců a organizací, díky kterým se 
všechny věci mohli podařit. Nebere-
me to jako samozřejmost, ale moc si 
toho vážíme. Dveře našeho centra 
jsou otevřeny pro každého. Předem 
děkujeme za vaši pomoc,“ uzavřel 
Michal Čančík.                            (pp)

Bruslení v měsíci únoru ve VSH
Bruslení rodičů s dětmi
soboty 5., 12., 19. a 26. 2. od 8.30 do 9.30 hod.
Bruslení
v neděle 6., 13., 20. a 27. 2. od 16.00 do 17.30 hod. V úterý 8. 2. a ve 
čtvrtek 10. 2. od 10.30 do 12.00 hod. Ve středu 16. a 23. 2. od 16.15 
do 17.30 hod.

Dobrovolnické centrum 
ADRA si vás dovoluje po-
zvat dne 14. 2. na vernisáž 
prodejní výstavy obrazů 
Mirka Tepera.v prostorách  
Nadačního domu ADRA 
(Radniční 1242). Vernisáž 
bude zahájena v 17 hodin 
vystoupením folkové skupi-
ny Kajkery.  Výstavu můžete  
také navštívit 15. 2. až 17. 2.  
od 16 do 18 hodin.
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.,
Cihelní 410, 738 01 F-M

sídlící v budově státního Gymnázia a SOŠ ve Frýdku (bývalá 10.ZŠ)
Tel., fax: 558 433 572, www.cogfm.cz, e-mail: vanickovar@seznam.cz

Vstup do Evropy vyžaduje vyšší nároky především na 
jazykové vzdělání.

- školné 10 000,- Kč/rok
- 4letý a 8letý cyklus (po 9.a 5.třídě ZŠ, výjimečně přijí-

máme žáky i po 6.,7.třídě)
- úspěšnost přijetí na VŠ – 93%
- 1. kolo přijímacích zkoušek – 22.dubna 2005 (pro 4letý, 8letý cyklus)
- 2. kolo přijímacích zkoušek – 20.května 2005 (pro 4letý cyklus)
Nadstandard školy:
- široká nabídka jazyk.vzdělávání – AJ, NJ, kroužky – RJ, Šp, Fr., latina
- rodilý mluvčí nasazen v rozvrhu hodin
- debatní liga v AJ, ČJ (rozvíjení rétoriky, komunikace asertivního chování)
- příprava studentů k mezinárodní zkoušce z AJ (First Certificate in English)
- studijní zájezdy – Anglie
- bezplatné roční studium v USA, podmínka – 15 až 17 let
- věnujeme se i studentům se ZPS

Učební plány víceletých gymnázií jsou ve srovnání se ZŠ 
náročnější co se týče obsahu i počtu hodin.

Zima bez sněhu odkrývá mno-
hé problémy spojené s pohybem 
psů po veřejném prostranství. 
Především všude vidíme psí 
hromádky. Město Frýdek-Místek 
sice provozuje vysavač psích 
exkrementů, to ale neznamená, 
že dokáže vyčistit všechny 
plochy na území našeho města 
anebo to, že neplatí povinnosti 
držitelů psů uložené obecně 
závaznou vyhláškou O držení 
psů a jejich pohybu po veřejném 
prostranství. Proto zde chceme 
zopakovat hlavní zásady této 
obecně závazné vyhlášky.

Držitel psa, který se pohybuje 
na veřejném prostranství, je 
povinen:

a) zajistit, aby pes byl vždy 
opatřen evidenční známkou nebo 
jinou identifikací.

b) vodit psa tak, aby nedo-
šlo k ohrožení bezpečnosti a 
zdraví osob, k ohrožení provozu 
a bezpečnosti dopravy a pes 
nezpůsobil poškození veřejného 
prostranství ani jeho doplňujícího 
vybavení a zařízení.

c) ihned odstranit znečištění 
způsobené pevnými psími výkaly 
a toto znečištění vložit do přísluš-
ného sáčku a ten odstranit jako 
komunální odpad.

d) vždy zamezit psům vstup do 
prostoru dětských hřišť, pískovišť, 
okrasných bazénů a fontán a 
nedopustit kontaminaci těchto za-
řízení výkaly nebo jinou nečistotou 
způsobenou psem.

e) mít psa vždy opatřeného 
vodítkem a náhubkem v prostoru 

Dodržování pravidel pohybu 
psů po veřejném prostranství

Městské památkové zóny Frý-
dek, autobusového stanoviště u 
železniční stanice ČD Frýdek-
-Místek, Městské památkové 
zóny Místek a autobusového 
stanoviště v Místku.

f) mít psa vždy opatřeného 
vodítkem ve vymezeném území, 
které je znázorněno graficky na 
mapě. Tato mapa je uložena k na-
hlédnutí na odboru životního pro-
středí a zemědělství, který sídlí v 
budově na ul. Palackého čp. 115, 
Frýdek-Místek, nebo na právním 
odboru, který sídlí v budově na ul. 
Radniční 1148, Frýdek-Místek.

g) na území neuvedeném 
v bodě d), e) a f) je držitel psa 
povinen mít psa pod stálou kont-
rolou a přímým dohledem. Tím se 
rozumí, že držitel je schopen psa 
hlasovým či jiným povelem vždy 
ovládnout.

h) zajistit, aby bylo neprodleně 
veterinárně vyšetřeno zvíře, které 
poranilo člověka nebo s ním přišlo 
do přímého kontaktu způsobem 
nebo za okolností, které mohou 
vyvolávat podezření z onemocně-
ní vzteklinou.

i) zabezpečit odstranění těla 
uhynulého zvířete způsobem 
uvedeným ve zvláštním právním 
předpise (tj. zákon č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči, v plat-
ném znění)

Jsou i lokality, kde psi mohou 
téměř vše: především volně běhat 
a jejich držitel po nich nemusí 
odstranit exkrementy. Tyto lokality 
jsou označeny tabulí s nápisem 
Volný výběh psů. Jedná se o 

následující plochy:
FRÝDEK:

Za sídlištěm K Hájku směrem k 
Nové Osadě

K Hájku u rybníka
Zavadilka
ul. O. Lysohorského
ul. Hlavní třída za židovským 

hřbitovem
ul. Na Kopci pod garážemi u 

lesa Lipina
ul. Na Poříčí mezi Českou 

spořitelnou a ulicí Železniční
ul. Lípová

ul. J. Pešiny za garážemi
MÍSTEK:

Farská dolina
Za nádražím ČD směrem k ulici 

Staroměstské
ul. Lesní a Palkovická u lesa
za ul. M. Majerové podél k ul. 

Beskydské
levý břeh Ostravice od hranice 

se Sviadnovem až po ul. Ke 
Splavu mimoúrovňové křížení 
silnice 1/56 (Beskydská) a 1/48 
(Janáčkova) Hlavní třída, prostor 
bývalých Čajánkových kasáren

ul. Polní
ul. Stará Riviéra za rozvodnou
u cihelny směrem k osadě 

Hliník
Kontrolu dodržování obecně zá-

vazné vyhlášky zajišťuje Městská 
policie Frýdek-Místek. V předjaří se 
soustředí především na dodržování 
čistoty veřejného prostranství a 
zákaz vstupu do dětských hřišť a 
jejich bezprostřední blízkosti. Ne-
dodržování této obecně závazné 
vyhlášky je přestupkem a je posti-
hováno pokutou.    ODBOR ŽPAZ

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Frýdek-Místek č. 8/97 
o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na 
území města Frýdek-Místek ze dne 28. 6. 1994 ve znění obecně závazné 
vyhlášky města Frýdek-Místek č. 4/2001 ze dne 27. 3. 2001

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek se rozhodlo dne 13. 12. 2004 vy-
dat podle § 84, odst. 2 písmo i) zák.č.128/200 Sb., tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

čl. I.
Obecně závazná vyhláška města Frýdek-Místek č. 8/97 o vytvoření a 

použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Frý-
dek-Místek ze dne 28. 6. 1994 ve znění obecně závazné vyhlášky města 
Frýdek-Místek č. 4/2001 ze dne 27. 3. 2001 se mění takto:

Ve všech ustanoveních obecně závazné vyhlášky se pojem „komise 
FRB-FM“ nahrazuje pojmem „sociálně bytová komise“.

čl. II.
Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky města Frýdek-Místek č. 

8/97 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ 
na území města Frýdek-Místek ze dne 28. 6. 1994 ve znění obecně zá-
vazné vyhlášky města Frýdek-Místek č. 4/2001 ze dne 27. 3. 2001 se 
nemění.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2005.

Obecně závazná VYHLÁŠKA č. 1/2005

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2005, kterou se mění obec-
ně závazná vyhláška č. 10/2001, 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů ze dne 11. 12. 2001, 
ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 4/2002 ze dne 24.  
9.  2002, č. 13/2003 ze dne 15. 
12. 2003 a č. 1/2004 ze dne 
9. 2. 2004

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku vydává dne 24. 1. 2005 
podle ustanovení § 14 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpi-
sů, a v souladu s ustanoveními § 
10 písmo d) a § 84 odst. 2 písm. 
i) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 
10/2001 o místním poplatku za 

Obecně závazná VYHLÁŠKA č. 2/2005
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních 
odpadů ze dne 11. 12. 2001, ve 
znění Obecně závazných vyhlá-
šek č. 4/2002 ze dne 24. 9. 2002, 
č. 13/2003 ze dne 15. 12. 2003 a 
č. 1/2004 ze dne 9. 2. 2004 (dále 
jen „obecně závazná vyhláška“), 
se mění takto:

1. Čl. 3 odst. 1 obecně závaz-
né vyhlášky zní:

(1) Sazba poplatku pro poplat-
níka podle čl. 2 písmeno a) a b) 
této obecně závazné vyhlášky 
činí 420,- Kč a je tvořena:

a) z částky 175,- Kč za kalen-
dářní rok a

b) z částky 245,- Kč za kalen-
dářní rok. Tato částka je stano-
vena podle skutečných nákladů 
města předchozího roku na sběr 
a svoz netříděného komunálního 
odpadu.

Skutečné náklady za rok 2003 
činily 14 405 865,- Kč.

Počet poplatníků za rok 2003 

činil 58 680, náklad na 1 poplat-
níka činí 245,- Kč.

2. Příloha obecně závazné 
vyhlášky se zrušuje.

Čl. 2

Ostatní ustanovení obecně 
závazné vyhlášky č. 10/2001 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
ze dne 11. 12. 2001, ve znění 
obecně závazných vyhlášek č. 
4/2002 ze dne 24. 9. 2002, č. 
13/2003 ze dne 15. 12. 2003 
ač. 1/2004 ze dne 9. 2. 2004, 
se nemění.

Čl. 3

Tato obecně závazná vy-
hláška nabývá účinnosti dnem 
1. 3. 2005.

Mgr. Ivan Vrba 
místostarosta

Ing. Eva Richtrová 
starostka
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stalo se před rokem

Zastupitelé jednali
o nemocnici

3. února byla zahájena v Galerii 
Pod sovou výstava obrazů, fotogra-
fií a plakátů s verši členů Literárního 
klubu P. Bezruče. 4. února v Nové 
scéně Vlast se konala pro velký 
zájem dvě představení komedie 
Nahniličko pražského Divadla Ka-
lich s frýdeckou rodačkou Ivanou 
Chýlkovou. 6. února v Modrém 
salónku místecké knihovny koncer-
tovalo jazzové trio Mauricius. Čes-
ký červený kříž uspořádal večírek v 
kulturním domě Válcoven plechu 
na podporu bezpříspěvkového 
dárcovství krve. V Národním domě 
uspořádalo svůj ples Gymnázium 
P. Bezruče. 7. února zvala ČSSD 
spolu se Sdružením demokratic-
kých žen do hotelu Centrum na 
9. reprezentační ples ČSSD. 8. 
února se konala v Rytířském sále 
Nedělní chvilka poezie a prózy v 
podání členů Místecké violy. 9. 
února zasedalo Městské zastupi-

telstvo Frýdku-Místku, aby mimo 
jiné schválilo rozpočet města pro 
rok 2004. Odmítlo provozování Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku formou 
ekonomického pronájmu. 11. úno-
ra koncertovala v Národním domě 
Janáčkova filharmonie Ostrava. 
Od 11. – 15. února zval na svůj 
program do postaveného stanu 
v areálu TJ Slezan Cirkus Carini. 
Policisté preventivně informační 
skupiny Policie České republiky 
ve Frýdku-Místku 13. února zahájili 
provoz kontaktní místnosti v budo-
vě OŘ PČR na Beskydské ulici. 
Formou besed mohou s odborníky 
diskutovat na žhavá témata sou-
časnosti všichni, kteří o to projeví 
zájem. Galerie Langův dům zahá-
jila vernisáží výstavu Stopy, plochy, 
priestory, která představila tvorbu 
autorek E. Cisárové-Minárikové, A. 
Horváthové, I. Vidrové – Langerové. 
V Národním domě se konal Repre-
zentační swingový ples. 14. února 
SLPT Ostravica roztančil kulturní 
dům VP na 16. Laššském bále. 

Z příspěvku Rudolfa Veselého 
z Kroniky města Frýdku-Místku: V 
lednu 1945 se zmocnila Rudá ar-
máda Polska a pronikla až k Odře. 
Nacisté se nechtěli vzdát Čech a 
Moravy bez boje. Důsledky toho 
se projevily i v našem městě.

Na křižovatkách ulic stavěli 
mohutné dřevěné přehrady, kolem 
města kopali zákopy a selské 
usedlosti měnili v pevnosti. Do 
těchto prací hnali české lidi. Ti 
se snažili pracovním povinnostem 
pro nenáviděnou rasu vyhnout. 
Pomáhali jim uvědomělí lékaři, 
kteří uznávali naše lidi neschop-
nými práce, ač jim nacisté hrozili 
zastřelením.  

O konkrétních umístěních 

Frýdek-Místek v roce osvobození (2.)
protitankových zábran píše Emil 
Konvička: Na frýdecké straně byly 
vykopány protitankové příkopy u 
Bruzovské ulice za dnešním dět-
ským domovem, na dolním konci 
Střelniční ulice poblíže tehdejší 
firmy Popp a na Slezské ulici na 
pozemcích rolníka Jana Pětroše. V 
Místku byly protitankové příkopy u 
vojenských kasáren na pozemcích 
rolníka Kopečka. V lese Štandlu 
ve Sviadnově vystavěli Hitlerovi 
žoldáci okolo statku rolníka Klečky 
dvanáct bunkrů a na stráni k cestě 
na Příbor udělali zákopy a střílny. 
Rovněž statek rolníka Volného ve 
Sviadnově byl opevněn.   

Když se v druhé polovině 
roku 1944 přiblížila letecká válka 

k Frýdku-Místku, majitelé domů 
začali zřizovat kryty, majitelé 
bytů přistoupili k zatemňování a 
mnozí občané kvůli případnému 
bombardování města hledali ná-
hradní bydlení na venkově, kde 
také ukryli obchodníci své zboží. 
Do té doby obyvatelstvo většinou 
ignorovalo nařízení o zatemňování 
a protiletecké ochraně. 

V roce 1945 se v kronice 
dočteme o náletech sovětských 
letadel, jejichž osádky denně hlav-
ně ve večerních hodinách pátraly 
pravděpodobně po nepřátelských 
zbraních a zjišťovaly situaci v 
našem kraji a městě. 

Anna Nováková
kronikářka města

Vykolejený vlak v Lískovci.                   Foto: Archiv

Takto to vypadalo v roce 1945 Na Veselé ve Frýdku.           Foto: Archiv

Výstava Muzea Beskyd pod názvem Osobní hygiena na šlechtic-
kých sídlech dokládá vývoj tělesné kultury a hygieny od nejstarších 
zachycených předmětů po artefakty pocházející z 1. poloviny 20. sto-
letí a je nejen dokladem úrovně osobní hygieny v daném období, ale i 
ukázkou uměleckořemeslného zpracování své doby. Návštěvníci jsou 
vesměs překvapeni, že naši předkové byli s hygienou docela na štíru.

Naši předkové byli s hygienou na štíru

„Všichni se shodují, že by v té 
době žít nechtěli. Samozřejmě nej-
víc pozornosti poutají předchůdci 
záchodů a lidé se dost diví, že lidé 
se kdysi myli vlastně sporadicky a 
spíše maskovali zápach nejrůzněj-
šími voňavkami. Taky potřebovali 
drbátka, protože z větší části byli 
zavšivení kvůli parukám, které 
šlechta nosila na hlavě pořád a 
vlasy pod nimi si nevyholovala,“ 
řekla nám průvodkyně výstavou, 

která byla i malou lekcí francouz-
štiny. Tak například bourdalou byly 
dámské oválné nočníky, uprostřed 
promáčknuté a opatřené jedním 
uchem, takže se dlouho mělo za 
to, že jsou to spíš omáčkovníky. 
Vyráběly se z fajánse, porcelánu, 
kameniny, i stříbra a křišťálu. Pod 
slovem neceséry se pro změnu 
schovávají drobné kosmetické 
kufříky, které obsahovaly párátko, 
pinzetu, nůžky i základní šicí po-

třeby nebo nádobky na přelévání 
parfémů. Pot pourri zase dokazují, 
že vonné lampy nejsou nějakým 
výdobytkem moderní doby, proto-
že uchovávaly aromatické byliny a 
tekutiny a měly za úkol osvěžovat 
vzduch podobně jako vykuřova-
dla. Mužská část populace spíše 
ocení bradýřskou mísu, nezbytnou 
pomůcku lazebníků a komorníků, 
používanou od 16. století při 
holení, nebo plivátka, která byla 
na začátku 19. století běžnou 
součástí interiérů. Ženy se určitě 
na delší dobu zastaví u flakónů, 
které demonstrují reprezentativní 
a dekorativní funkci a dokumentují 
výrazný rozkvět voňavkářství na 
konci 18. století, které nepatřilo k 
těm, kdy se na hygienu příliš dba-
lo. Platilo to přitom napříč všemi 
sociálními vrstvami, včetně aris-
tokracie. Nedostatky se překrývaly 
právě parfémy, oleji a balzámy, až 
později lidé přišli na to, že vůbec 
nejúčinnější je obyčejná voda. 

Zápisy v pamětní knize odpoví-
dají tématu, zvlášť mladí návštěv-
níci cítí potřebu se vyjádřit, že na 
takovém WC by asi měli problémy 
svou potřebu uspokojit. Výstava 
potrvá až do 20. března, takže 
hygienu našich předků můžete 
zhodnotit i vy.        (pp)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 55,34 
m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 55,34 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,67 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2

(I.NP - kanc.č. 19)
- nebytové prostory o výměře 34 m2

(suterén-dvojgaráž))
- nebytové prostory o výměře 26,5 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2

(III.NP - kanc.č. 52)
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 15,34 m2

(I.NP-kanc. č. 22)
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2

(I.NP-kanc. č. 23)
- nebytové prostory o výměře 36,90 m2

(I.NP-kanc. č. 24)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(II.NP-kanc. č. 41)
- nebytové prostory o výměře 22,02 m2

(suterén-č.81)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací),
ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2 (II.NP 
- kanc.č. 206)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

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

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

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

(V.NP – kanc. č. 503)
- nebytové prostory o výměře 45,17 m2

(III.NP – kanc. č. 307)
4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2 
(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 25,62  m2 (II.NP)
7) Objekt – zastávka MHD, ul. Frýdlantská
- prodejna PNS nacházející se v přístřešku zastávky 
MHD o výměře 6,25 m2 
8) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 32 m2 (V.NP)
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 7,85 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 48,58 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

4) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,4 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (IV.NP)
5) Objekt čp. 3031, ul. Hasičská
- nebytový prostor o výměře 16,70 m2

(suterén - garáž)
6) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
7) Objekt čp. 1347, ul. Sokolská
- nebytový prostor o výměře 145 m2 (I.PP)

k.ú. Skalice 
1) Objekt čp. 61 (Kulturní dům)
- nebytové prostory o výměře 11,63 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 10,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 18,6 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 17,33 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 20,22 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 19,04 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 22,07 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 114,21 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,75 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 40,6 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 63,86 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129,33 m2 (III.NP)

Město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu nebytový 
prostor – kantýnu o celkové výměře 110 m2 v I. PP bu-
dovy čp. 1148, ul. Radniční – budova Městského úřadu 
ve Frýdku s možností pronájmu od 1. března 2005.

Žádosti o pronájem s cenovou nabídkou zasílejte na 
Městský úřad Frýdek-Místek, odbor správy obecního ma-
jetku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek do 7. února 
2005 17.00 hodin.

Případné telefonické dotazy na tel. č. 558 609 174.

Pronájem nebytového prostoru
- kantýna

Žádosti o přidělení 
obecního bytu

Upozorňujeme všechny občany, kteří mají podanou 
žádost o přidělení obecního bytu u Městského úřadu 
ve Frýdku-Místku, na nutnost jejího obnovení do 31. 
3. 2005. Toto lze provést písemnou formou (formuláře 
jsou k dispozici na informacích v budově městského 
úřadu), příp. osobně na odboru správy obecního ma-
jetku, 2. posch., kancelář č. 320 v úřední dny: pondělí 
a středa (od 8.00h do 17.00h), čtvrtek (od 13.00h do 
15.00h). Pokud tak žadatel neučiní, jeho žádost bude 
z evidence vyřazena.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém za-
sedání konaném dne 13. 12. 2004 schválilo: 

Prominutí poplatků a úroků z prodlení (penále) v 
těch případech, kdy dlužník zaplatí (popř. doplatí) celý 
svůj dluh (který vznikl do 30. 11. 2004) související s 
užíváním obecního bytu, v období od 1. 1. 2005 do 
30. 6. 2005 a k tomuto datu u něj nebude evidován 
žádný dluh vyplývající z užívání tohoto bytu, ve kterém 
je (popřípadě byl) nájemcem.

Toto prominutí se nevztahuje na ty dlužníky, kteří 
využili „amnestie“ a doplatili své dluhy z bytu v předchá-
zejících obdobích, tj. v r. 2000-2002.

V této věci se obracejte na Městský úřad Frýdek-Mís-
tek, odbor správy obecního majetku, kancelář č. 309, sl. 
Janšová (Frýdek – tel. 558 609 363) a p. Klesniaková 
(Místek – tel. 558 609 364).

Odbor životního prostředí 
a zemědělství oznamuje, 
že hrobová matrika, kterou 
vede společnost TS a.s., se 

Změna úředních hodin
na hrobové matrice

Hrobová matrika je umístěna v budově Městského úřa-
du Frýdek-Místek, na ul. Radniční 1149, přízemí, kancelář 
č. 110, tel. 558 609 370 nebo 731 196 551.

Po a St 8.00 – 17.00 hod.
Út, Pá 7.00 – 14.00 hod.
Čt 7.00 – 15.00 hod.

Polední přestávka 12.00 - 12.30 hod.

sídlem Frýdek-Místek, 17. 
listopadu 910, má s účinnos-
tí od 1. 2. 2005 stanoveny 
následující úřední hodiny:

Upozornění pro dlužníky
z obecních bytů

svolává valnou hromadu honebního společenstva Strážnice,
která se bude konat dne 11. února 2005 v Myslivecké chatě ve Skalici v 16:00 hod.

Všem členům honebního společenstva Strážnice
Starosta honebního společenstva Strážnice „Skalice – Staré Město“

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
3. Zpráva finančního hospodáře honebního společenstva
4. Zpráva revizora účtu
5. Zpráva mysliveckého sdružení o hospodaření v honitbě
6. Organizační
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr.

Program:

Těší se členové honebního výboru
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VOX POPULI

Kruhy, čtverce, obdélníky a 
trojúhelník tvoří základ kom-
pozice šperků Jiřího Šibora, 
který studoval zpracování kovů 
a jehož práce se stejně dobře 
vyjímají na uších a hrudích dam, 
jako i někde na poličce, kde chce 
člověk vystavit zajímavý artefakt. 

Jiří Šibor představoval své 
Nestejné dvojice ve frýdecké ga-
lerii Langův dům do 28. ledna. „Ve 
své tvorbě se Jiří Šibor vzdaluje 
tradičnímu šperku v několika eta-
pách a v několika významových i 
formálních rovinách. Na počátku 

Geometrické šperky Jiřího Šibora
90. let dal na samostatných i 
skupinových výstavách zřetelně 
najevo, že šperk je pro něj nejen 
zdobným předmětem určeným k 
doplnění těla či oděvu, ale pře-
devším komorní řemeslnou prací, 
vypovídající o použitém materiálu, 
objemových proměnách a řešení 
výtvarné kompozice v minimálním 
trojrozměrném prostoru,“ říká o 
jeho tvorbě Radek Horáček.

Šiborovy práce přiměly řadu 
lidí k diskuzi, zda splňují cha-
rakteristiku šperku nebo se více 
hodí jako interiérová dekorace. 
K těm zřejmě autor časem zcela 
vědomě doputuje, protože některé 
jeho drobné práce, jejichž výtvarná 

kompozice byla založena na ruč-
ním zpracování kovových hranolů, 
se staly východiskem pro koncept 
rozměrných soch. A zase jsou tu 
otázky - do jaké míry se šperkař 
- mistr uměleckého řemesla - zpro-
nevěřuje své profesi, zvlášť když 
finální řemeslnou fázi své práce 
svěřuje stroji a jinému odborníkovi? 
Opouští Šibor umění šperku, když 
svými novými pracemi přechází k 
monumentálnímu dílu? Návštěvníci 
Langova domu, který podporuje i 
město Frýdek-Místek, trápila i jiná 
otázka – komu jsou šperky vlastně 
určeny, když jejich prodejní cena je 
vyjádřena v řádu desetitisíců?

(pp)
KRÁSA KOVU: Jemná práce. 

Foto: Petr Pavelka

ŠIBOROVY ŠPERKY: Jednoduše nádhera.              Foto: Petr Pavelka

ad: Zřízení muzea

Vážený pane Skaško,
potěšil nás Váš zájem o kulturní život v našem městě, neméně nabídka 

fotoaparátů a porcelánových panenek k vystavení. Myšlenkou zřízení 
muzea jsme se již zabývali v minulých letech. Snažíme se nalézt vhodné 
prostory, které by byly dobře přístupné veřejnosti a zároveň byly ve vlast-
nictví města. V současné době uvažujeme o zřízení městského muzea a 
galerie v prostorách objektu Na Půstkách čp. 68, kde sídlila do září 2004 
Střední zdravotnická škola. Budova je dosud v majetku Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v Ostravě, se kterým se nyní vedou jednání o 
směně výše jmenované budovy za objekt ve vlastnictví města.

Po ukončení majetkoprávního vypořádání a po schválení městského 
muzea a galerie ve Frýdku-Místku Vás ihned oslovíme, abychom mohli 
vzájemně řešit možnost vystavení Vámi nabízených exponátů nejlépe ve 
stálé expozici.                                                   Eva Richtrová, starostka

Zřízení nového muzea dle 
nápadu p. Skaška bych uvítala, 
protože, když přijede někdo zná-

mý na návštěvu, je dobré něco 
pěkného a zajímavého ukázat.  

Alena Seberová

Filatelisté a filatelisté na 
území našeho města Frýdku-
-Místku se datují již sto let, od 
roku 1905.

Takto tuto historii uvádí ve 
svých pamětech někdejší člen 
našeho klubu filatelistů Franti-
šek Kachel. Jak sám uvádí, bylo 
mu v roce 1905 12 let a již tehdy 
sbíral poštovní známky.

Podle jeho pamětí bylo v tehdej-
ším Frýdku více dospělých filatelistů, 
kteří sbírali poštovní známky a pravi-
delně se k tomuto účelu scházeli. Z 
té doby uvádí jména, jako Elzer, 
Dr. Praschivka, ing. Steinberg, 
Kozlowský, ing. Gabušek.

Dospělí si objednávali poš-
tovní známky hlavně v Praze. 
Mládež sbírala zejména levné, 
již použité razítkované poštovní 
známky a nakupovali je v pa-

Filatelie v našem městě – 1.
pírnictví u fy Kolčař (Koltsarsik), 
která tehdy sídlila v místě dnešní 
třídy T. G. Masaryka.

Do konce 1. světové války na 
území našeho města Frýdku-Míst-
ku nebyly žádné organizované 
filatelistické spolky nebo kluby; ty 
se ve městě začaly objevovat až 
po roce 1920.

Na tuto stoletou historii filatelistů 
v našem městě navazuje i dnešní 
Klub filatelistů 07-09, jehož členové 
se pravidelně scházejí každý čtvrtek 
od 15,00 do 18,00 hod. v salonku 
restaurace Lidový dům na ulici F. 
Čejky 450 v Místku. Dospělým, 
mládeži, filatelistům a příznivcům 
filatelie můžeme nabídnout zájmové 
i kulturní využití volného času.

Bartoš Josef,
předseda KF 07-09
(Pokračování příště)

Do místecké fotogalerie v 
knihkupectví Librex se vrátil 
svou další výstavou Arnošt 
Čapla, nestor frýdecko-mís-
teckého Art Collegia, který se 
od kolegů odlišuje tím, že mu 
nestačí k práci fotoaparát, ale 
potřebuje také výkonný počítač 

Čapla spojil foto s počítačem
a grafické programy.

Na rozdíl od poslední expozice, 
kdy dával ještě divákům názvy 
vystavených děl prostor pro jejich 
fantazii, tentokrát jednoznačně 
pojmenoval, co má jeho emotivní 
výjev znamenat. Vášeň, Klid, 
Odměna, Nejistota, Soustředění, 

Přemýšlení, Vznešenost, Myšlen-
ky, Bezmoc, Radost, Touha, to 
vše Čapla představuje ve svém 
výběru pod názvem Trochu fanta-
sie neuškodí II.

„Takovým způsobem počí-
tačovou technikou zpracovaná 
fotografie se v České republice 
jen tak nevidí,“ ocenil špičkovou 
úroveň expozice tajemník Institutu 
tvůrčí fotografie při Pedagogické 
fakultě Slezské univerzity v Opavě 
Vojtěch Bartek, který je původem 
z Frýdku-Místku. Arnošt Čapla 
byl přítomnými chválen za posu-
nutí fotografie, která je vesměs 
naprosto realistickou záležitostí, 
do emotivní roviny. Osmašedesá-
tiletý fotograf své emoce vyjadřuje 
obrazem, ke kterým jej dovede 
intuice odrážející se od prvotního 
záběru reality.

„Jela jsem sem až z Frýdlantu, 
ale rozhodně nelituji,“ vyjádřila 
spokojenost jedna z návštěvnic 
vernisáže.                               (pp)ARNOŠT ČAPLA: Fotograf, který pracuje s počítačem.  Foto: Petr Pavelka

Do konce ledna měli 
možnost příznivci Leoše 
Janáčka zhlédnout expozici 
ve frýdeckém Muzeu Beskyd, 
která přibližovala život a dílo 
slavného hukvaldského rodáka. 
Jeho tóny se sice automaticky 
nerozezněly s prvním návštěv-
níkem, ale pracovníci muzea se 
dušovali, že stačí říct...

Leoš Janáček pocházel z 
řemeslnického a kantorského 
rodu. Jeho dědem končí v rodině 
soukenictví a začíná kantorská a 
muzikantská tradice Janáčkova 
rodu. Samotný Leoš byl velmi 

Leoš Janáček, to nejsou jen tóny
hudebně nadán. Jako zpěváček 
se účastnil mnoha hudebních 
slavností, pravidelně zpíval také 
na kůrech v Hukvaldech i v Ry-
chalticích. Leošův otec si přál, 
aby syn získal důkladné hudební 
vzdělání, proto jej v roce 1865 
posílá do fundace Starobrněn-
ského kláštera, kde vedle ředite-
le Pavla Křížkovského působila 
řada vynikajících osobností - 
zakladatel genetiky Řehoř Men-
del, filozof a básník František 
Matouš Klácel, literární vědec 
Tomáš Bratránek. Janáček se 
zde seznámil s hudbou mnoha 
skladatelů, účinkoval spolu s 
dalšími chlapci, kterým se říkalo 
„modráčci“ na koncertech, v 
operních představeních, také při 
klášterních slavnostech. Zde se 
také dozvěděl o otcově smrti a 
díky tíživé finanční situaci doma 
byl jediným z modráčků, kdo zů-
stal ve fundaci i v době války s 
Pruskem v roce 1866 a kdo celé 
čtyři roky nebyl doma.

V letech 1872-1903, tedy od 
svých 18 let, vyučoval Janáček 
na Učitelském ústavu, kde 
řediteloval jeho pozdější tchán 
Emilián Schulz. Na Učitelském 
ústavu a později též na varhanic-
ké škole kladl velký důraz na zpí-

vání národních písní. S nadšením 
vštěpoval kandidátům učitelství 
lásku k dítěti a k písním, které 
sbíral ve svém rodném kraji, ale 
i na Valašku, Slovácku, Slezsku 
i na Slovensku. V učitelském 
sboru byl mimořádným zjevem. 
„To jsme cítili všichni jeho žáci. 
I když byl náš učitel nápadně 
málomluvný, odměřený a přísný 
v každém ohledu, přece jsme 
ho vítali vždy s obzvláštní úctou. 
Geniálně klátivým krokem se 

šinula jeho malá postava kolem 
našich lavic, beze slova zasedal 
náš učitel ke klavíru,“ vzpomínají 
na Janáčka jeho žáci. 

Výstava seznamovala s Ja-
náčkovou rodinou, jeho dětstvím, 
všímala si dobových plakátů a 
krojů. Na několika příkladech se 
snažila přiblížit i Janáčka jako 
člověka. Například v souvislosti s 
operou Výlety páně Broučkovy, 
kdy byl inspirován Svatoplukem 
Čechem, byla vzpomenuta jeho 

vtipnost a aktuálnost vedle upřímné 
nenávisti českého šosáctví. „Chtěl 
jsem, aby zhnusil se nám takový 
člověk, abychom jej na potkání 
ničili, dusili. Den velký se blíží, 
vyhladí nám všecky vrásky pochyb-
nosti, slaboty, nedůvěry, poroby z 
čela,“ zní jedna z jeho citací, která 
dokumentuje, že tvrzení jeho okolí, 
že měl velký sklon k dramatičnosti 
a že byl prostě „palice“, stojí na 
reálných základech.

(pp)
LEOŠ JANÁČEK: Moje motivy 
rostou ze země.
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

KLUB NEZBEDA

3. února 2005 v 19.00 hodin
– Frýdecký zámek
3. zámecký koncert
ŠTĚPÁN RAK – KYTARA
Koncertní umělec, který se jako jeden 

z mála zařadil ve svém oboru k absolutní 
světové špičce. 

Koncert se koná k významnému jubileu 
kytaristy.

12. února 2005 v 19.00 hodin – Národní dům
PLES TANEČNÍCH VE STYLU COUNTRY
Western show s biči a pistolnické 

žonglování
K tanci hraje skupina ARGUMENT. Ples je 

určen pro veřejnost a absolventy tanečních. 
13. února 2005 v 15.00 hodin – Národní dům
NEBOJSA
Představení pro děti.
15. února 2005 v 16.30 hodin
– Nová scéna Vlast
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Výběr z národního filmového festivalu 

Český lvíček. Uvádí PhDr. Eduard Mocek.
16. února 2005 v 19.00 hodin
– Nová scéna Vlast
Divadelní spolek Kašpar
Václav Havel
TŘIKRÁT NA HAVLA!
Tři krátké hry (Chyba, Audience, Ztížená 

možnost soustředění) odehrané v jednom 
večeru. Originální humor a paradoxní situa-
ce ve vězení, v pivovaru a v obýváku. 

Hrají: Tomáš Karger, František Kreutz-
mann, Jan Potměšil, Milena Steinmasslová, 
Miloš Kopečný, Eva Elsnerová aj. 

Režie: Jakub Špalek
Předplatitelská skupina A
19. února 2005 ve 20.00 hodin
– Národní dům
REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ PLES
Účinkují:
LR Cosmetic Big Band Edy Šurmana
Taneční orchestr ZUŠ Leoše Janáčka
WS kvartet Waldemara Svatoše
Evergreeen Party
20. února 2005 v 15.00 hodin
– Nová scéna Vlast
Divadlo Duo Frýdek – Místek
Kamil Horák
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Veselá činoherní pohádka pro děti.
21. února 2005 v 19.00 hodin
– Nová scéna Vlast
Divado Ungelt Praha
Véronique Olmi
MATHILDA
Jde o bolestně očistný příběh manželské 

dvojice – slavné spisovatelky a věhlasného 
lékaře, kteří se po létech setkávají v prázd-
ném bytě, ve kterém spolu prožili kus života. 

Hrají: Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška. 
Česká premiéra
Předplatitelská skupina B
25. února 2005 v 19.00 hodin – Nová 

scéna Vlast
Studio DVA Praha
Ingmar Bergman
PODZIMNÍ SONÁTA
Strhující severské drama o zaníceném 

vztahu mezi matkou a dcerou, které spo-
lečně v průběhu jedné noci projdou nemilo-
srdným očistcem. Hrají : Daniela Kolářová, 
Pavel Kříž, Barbara Kodetová, Magdaléna 
Borová. Režie Patrik Hartl

Předplatitelská skupina A
26. února 2005 v 15.00 hodin – Národní dům
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
MAGIC SHORELL
DJ SVATOPLUK BRHEL
27. února 2005 v 15.00 hodin
– Nová scéna Vlast 
JEŽIBABY ROZCUCHANÝ
Činoherní pohádka. Hrají Daniela a 

Nikola Zbytovské.
Výstavy:
1. února - 31. března 2005
– Nová scéna Vlast
PETR MAZANEC
Výstava fotografií.
Kurzy:
Zdravotní cvičení pro ženy
Zdravotní cvičení pro ženy zlepšuje 

pohybové funkce lidského těla a tvar celé 
postavy. Probíhá pod vedením zdravotní 
sestry jedenkrát týdně ve středu od 18:00 do 
19:30 hodin v Národním domě.

Kurzovné za patnáct lekcí je 550,- Kč. 
Zahájení kurzu 9.2. 2005

Platba kurzu od 17:30 hodin. Vchod za-
hradou Národního domu.

Přihlášky do kurzu získáte ve vrátnici 
Národního domu a odevzdejte je nejpozději 
do 4.2. 2005.

Bližší informace na telefonním čísle 558 
432 011 p. H. Janáčková

Oznámení změny!
PLES GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBOR-

NÉ ŠKOLY VE FRÝDKU SE PŘEKLÁDÁ 
Z 18.ÚNORA 2005 NA TERMÍN PÁTEK 4. 
BŘEZNA 2005.

ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V 
PLATNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

1. až 2. února v 17.45 hod.
SVĚT ZÍTŘKA /USA/
Výpravná retro sci-fi s Judem Law, Angeli-

nou Jolie a Gwyneth Paltrow v hl. rolích.
Mládeži přístupný, 110 min
1. až 2. února ve 20.00 hod.
ANATOMIE PEKLA /Francie/
Rocco Siffredi v erotickém filmu kontro-

verzní francouzské filmařky a spisovatelky 
Catherine Breillatové.

Mládeži do 18 let nevhodný, 80 min
4. až 6. února v 15.30 hod.
POLÁRNÍ EXPRES /USA/
Rodinný animovaný film plný dobrodruž-

ství, pohádkovosti a fantazie.
Mládeži přístupný, 100 min
4. až 9. února v 17.45 hod.
ALEXANDR VELIKÝ /USA/
Velkolepá historická sága o životě Alexan-

dra Velikého. V hl. roli Colin Farell.
Mládeži do 12 let nevhodný, DVOJPRO-

GRAM - 170 min
11. až 16. února v 17.45 a 20.00 hod.
KAMEŇÁK 3 /ČR/
Další pokračování úspěšné komedie 

Zdeňka Trošky se známými herci.
Mládeži do 12 let nevhodný, 101 min
18. až 20. února v 17.45 hod.
19. až 20. února v 15.30 hod
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ /USA/
Báječná dobrodružství, veselé příběhy a 

neuvěřitelné nebezpečí Vás čekají při Cestě 
kolem světa.

Mládeži přístupný, 120 min
18. až 20. února ve 20.00 hod.
22. až 23. února v 17.45 hod.
LOVCI POKLADŮ /USA/

Nicolas Cage, Diane Kruger a Jon Voight 
v napínavém dobrodružném filmu.

Mládeži přístupný, 120 min
22. až 23. února ve 20.00 hod.
AGENTI 00 /Francie/
Dobrodružná akční komedie parodující 

bondovky a špionážní filmy.
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min
25. až 27. února v 15.30 hod.
SLONISKO A MEDVÍDEK PŮ /USA/
Další příhody oblíbeného medvídka PŮ 

a jeho přátel dle slavné dětské knížky
A. A. Milnea.
Mládeži přístupný, 80 min
25. až 27. února v 17.45 hod.
ŽRALOK V HLAVĚ /ČR/
Oldřich Kaiser v roli přátelského blázna 

Vás zve do svého podivného vnitřního světa.
Mládeži přístupný, 75 min
25. až 27. února ve 20.00 hod.
RESIDENT EVIL: APOKALYPSA /USA/
Milla Jovovichová obdařená novými 

schopnostmi a silou v hl. roli dalšího pokra-
čování populární podívané Resident Evil.

Mládeži do 15 let nevhodný, 94 min

DĚTSKÁ  FILMOVÁ  PŘEDSTAVENÍ  
4. února  v 10.00 hod.
KRTEK VE SNU /ČR/
Pásmo veselých pohádek - Dorotka a 

Ježibaba,Kocourek Mňouk,Madlenčin zá-
chrance a jiné
České znění, 65 min
18. února v 10.00 hod.
BRUNDIBÁŘI /ČR/
Veselé pásmo pohádek které mimo jiné 

obsahuje Krtek a autíčko, Jak Krtek ke kal-
hotkám přišel, O mistra basy a jiné
České znění, 65 min
18. února v 13.30 hod.
GARFIELD VE FILMU /USA/
Úsměvný příběh o líném zrzavém kocourovi 

a jeho kočičí duši uváděný v českém znění!!
Mládeži přístupný, České znění, 81 min
FILMOVÝ  KLUB  
1. února v 19.00 hod.
VŠECHNO CO JSTE KDY CHTĚLI VĚ-

DĚT O SEXU /1972-USA/
Režie: Woody Allen
Sedm zábavných povídek odpovídá na 

různé všetečné dotazy.
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min, 
PROJEKT 100 - 7. února v 19.00 hod.
VERA DRAKE - ŽENA DVOU TVÁŘÍ 
/2004 - Velká Británie/
Režie: Michael Leigh
Portrét obětavé ženy, která se naplno vě-

nuje nejen své milované rodině, ale pomáhá 
tajně i ženám, které se ocitnou v nesnázích.

Ml. do 15 let nevhodný, 125 min
8. února v 17.00 hod.
VÝCHOD – ZÁPAD /2000 - Francie, Rusko/
Režie: Régis Wargnier
Oleg Menšikov, Sandrine Bonnaireová, 

Catherine Deneuveová v hl. rolích politic-
kého melodramatu z poválečných let /1946/ 
v Sovětském svazu, kde se na Stalinovou 
výzvu vrátily tisíce porevolučních emigrantů.

Končí monopol pro promítání v kinech!
Ml. do 12 nevhodný, 120 min
PROJEKT 100 - 8. února v 19.00 hod.
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?? 
/1968 - USA/
Režie: Mike Nichols

Elizabeth Taylorová a Richard Burton Vás 
srdečně zvou na večer plný zábavy a her.

37 let po české premiéře se vrací do kin 
znamenitá adaptace divadelní hry Edwarda 
Albeeho.

Mládeži do 12 let nevhodný, 133 min         
PROJEKT 100 - 9. února v 19. 00 hod.
REVIZOŘI /2003 - Maďarsko/
Režie: Nimród Antal
Svižná, zábavná podívaná o skupince revizo-

rů a jejich příhodách při revizi jízdenek v metru
Mládeži přístupný, 105 min
PROJEKT 100 - 14. února v 19.00 hod.
OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ
/1985 - Jugoslávie/
Režie: Emir Kusturica  
Milostný historický film - děj se odehrává v 

letech 1950- 1952 a odráží danou dobu, jež 
dodnes ovlivňuje dění v bývalé Jugoslávii.

V hl. roli září Miki Manojlovič.
Mládeži do 15 let nevhodný, 136 min
PROJEKT 100 - 15. února v 19.00 hod.
VOJTĚCH - ŘEČENÝ SIROTEK
/1989 - ČR/
Režie: Zdeněk Tyc
Balada zaměřená na základní hodnoty 

lidské existence - jednoduchý příběh ode-
hrávající se v poválečném roce 1946.

Hrají: Petr Forman, Jana Dolanská a další
Mládeži do 15 let nevhodný, 80 min      
22. února v 19.00 hod.
V ZAJETÍ CHUTI /1999 - Francie/
Režie: Bernard Rapp
Thriller rafinovaný po francouzsku při-

chází se zajímavým tématem manipulace 
člověka prostřednictvím důsledně realizo-
vaného „splynutí duší“.

Končí monopol  pro promítání v kinech!
Mládeži do 12 let nevhodný, 91 min
23. února v 19.00 hod.
ŠPATNÁ VÝCHOVA /2004 - Španělsko/
Režie: Pedro Almodóvar
Gael García Bernal, Fele Martínez v hl. 

rolích v inteligentně napsaném příběhu. 
Barvitý a zajímavý děj je zachycen pomocí 
moderních výrazových prostředků.

Mládeži do 18 let nevhodný, 106 min
PROJEKT 100 - 28. února v 19.00 hod.
MODERNÍ DOBA /1936 - USA/
Režie: Charlie Chaplin
Uváděný snímek je posledním filmem v 

němž se Charles Chaplin objevil ve slavném 
kostýmu Tuláka. Film je zčásti satirou na 
technický pokrok a reaguje rovněž na krach 
newyorské burzy v roce 1929.

Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min

4. 2. a 7.2. - 11. 2. Pololetní a jarní prázdni-
ny – dopolední provoz od 8:00 do 13:00 ho-
din – Speciální program - tradiční i netradiční 
hry a soutěže, výtvarné a rukodělné činnosti, 
výlet do Beskyd, aktivity v klubovně i venku

14. 2. Valentýnské odpoledne – hry a 
povídání (nejen o zamilování, ale především 
o kamarádství přátelství)

17. 2. Nezbednický karneval (hry, soutě-
že, tombola)

22. 2. Tvořivé odpoledne - keramika
21. 2.–25. 2. Vyrábíme pro výlohu knihku-

pectví Jakub

F. Čejky 450, tel.: 558 435 449

KLUB MAMINEK KRTEČEK

Scházíme se vždy v úterý a ve čtvrtek v 
době od 9:00 – 12:00 hodin.

1. 2. Sněhulák z korkových tiskátek
3. 2. Vyrábíme závěsné ozdoby do 

dětského pokoje 
8. 2. S novinkami v systému soc. dá-

vek vás seznámí Lenka Diasová, soc. 
pracovnice

10. 2. Pohádka
15. 2. Krtečkové Doremi
17. 2. Vyrábíme masky na karneval

Farní 1, Frýdek



KLUB MAMINEK BROUČCI

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ  ZÁMEK
Otevírací doba:

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

7. 2.
UŽIJTE SI S NÁMI PRÁZDNINY
Na první prázdninový den jsme pro vás 

připravili pestrý program. Uvítá vás Tvořivé 
dopoledne, kde si vyrobíte vlastní lapač snů 
a ochránkyni svého příbytku. Poté na vás če-
kají zábavné hry jako Osadníci, Carcassone, 
Scrabble, fotbálek, šipky a můžete si zasur-
fovat na internetu. Odpoledne se zapojíte do 
velké celoroční hry „Výlety pana Broučka“.

- cena: 35,- Kč
- DDM Místek, 9:00 – 15:30 hodin (v případě 

potřeby bude zajištěn program již od 7:00 hodin)
7. - 11. 2.
LYŽOVÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
- sjezdovka Sviňorky na Morávce
- ubytování: penzion U Přehrady
- pro děti od 8 let, pro začátečníky i 

pokročilé
- výuka začátečníků a pedagogický 

dozor zajištěn
- Cena: 1 550,- Kč
- Informace a přihlášky: DDM Národních 

mučedníků, Marie Cidlíková, telefon: 558 
628 240, 736 150 088

8. 2.
VÝLET DO VALAŠSKÉHO MEZÍŘÍČÍ
Na tomto výletě se mnohé dozvíte, možná 

se budete i bát a rozhodně se pobavíte.
Navštívíte hvězdárnu ve Valašském Mezi-

říčí, zámek Kinských s jedinečnými gobelíny 
a pověstné Muzeum valašských strašidel.

- sraz: v 8:30 hodin, nádraží ČD
- návrat: 16:58 hodin, nádraží ČD
- cena: 115,- Kč
- přihlášky a informace: DDM Místek, Olga 

Sošková, telefon: 558 434 154, 732 646 127
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat 

po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00 a 11:00 – 13:

00 hodin
9. 2.
PRÁZDNINOVÁ CESTA ZA DOBRO-

DRUŽSTVÍM
- vyrobíme a vyzdobíme si vázičku hradní 

paní, číši rytíře a měšec hradního pána
- odpoledne navštívíme středověký hrad 

u Berlína
- s sebou si vezměte svačinu
- cena: 40,- Kč
- DDM Národních mučedníků, Frýdek, od 

9:00 hodin
10. 2.
VÝLET NA HUKVALDY
- sraz: v 8:30 hodin na nádraží ČSAD v 

Místku (před budovou)
- s sebou si vezměte lupu a dalekohled
- cena: 60,- Kč
- DDM Národních mučedníků, Alen Fabíko-

vá, Monika Fojtíková, telefon: 558 628 240
17. 2.
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
- PROVAZY A PROVÁZKY

- účastníci lekce si vyzkouší různé výtvarné 
techniky s použitím provázků a dalších mate-
riálů (keramika, dřevo, papír, přírodniny apod.)

- kurz akreditovaný MŠMT
- cena: 200,- Kč (zahrnuje veškerý materi-

ál, výrobky si účastníci odnesou domů)
- DDM Národních mučedníků, Frýdek, 9:

00 – 12:00 hodin
19. 2.
DÍVKA ROKU 2005
- soutěž dívek ve věku 13 – 15 let, které 

nejsou jen milé a půvabné, ale také inteli-
gentní, zručné a pohybově nadané

- vstupné: 50,- Kč
- Nová Scéna Vlast, od 17:00 hodin
22. 2.
MASOPUSTNÍ ÚTERÝ
Pojďme si společně užít konec masopustu. 

Ve víru masek a soutěží si zpříjemníme úterní 
odpoledne a rozloučíme se tak s masopus-
tem. Doprovázet nás bude vůně smažených 
koblih a duch pradávných zvyků a obyčejů.

- DDM Místek, 14:00 – 17:00 hodin
26. 2.
DUHOVÉ SKLÍČKO
- malování na sklo netradiční metodou
- akce je určena pro děti od 8 let
- cena: 30,- Kč
- DDM Národních mučedníků, Frýdek, 9:

00 – 12:00 hodin
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat 

po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00
a 11:00 – 13:00 hodin
26. – 27. 2.
HUKVALDY JSOU NAŠE
- víkendový pobyt
- výroba drobných dárků, vycházky, soutěže
- letečtí modeláři: lepení modelů letadel, 

soutěž
- cena: 270,- Kč
- informace a přihlášky: DDM Národních 

mučedníků, Alena Fabíková, telefon: 558 
628 240, 732 383 131

ŠACHY
3. 2.
KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU
- šachový turnaj pro základní a střední školy
- DDM Místek, 9:00 – 14:00 hodin
4. 2.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež od 4 

do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:30 hodin
14. 2.
KLUBOVÝ PŘEBOR V ŠACHU
- šachové turnaje pro mládež a dospělé 

od 8 do 99 let
- DDM Místek, 17:00 – 20:00 hodin
18. 2.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež od 4 

do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:30 hodin
28. 2.
KLUBOVÝ PŘEBOR V ŠACHU
- šachové turnaje pro mládež a dospělé 

od 8 do 99 let
- DDM Místek, 17:00 – 20:00 hodin

1.2. 
Schůzka členek 
7.2. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
11.2.
Výtvarka pro dospělé 
Drátkování – přineste si drátek a malou 

nádobku.
14.2.  v 10.00 hod.
Maňásková  pohádka
15.2. v 10.00 hod. 

Beseda s Mgr. Brandovou
O vadách řeči a přípravě na ZŠ.
17.2. v 16.00 hod.
Karneval Broučků
V jídelně Obchodní akademie (naproti 

OÚ); vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma. 
21.2. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
22.2. 
Základy první pomoci u dětí
24.2. v 10.00 hod.
Přednáška Mgr. Chromcové
Poradenská činnost a rekvalifikační kurzy 

v rámci služeb zaměstnanosti ÚP.
28.2. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
Připravujeme odpolední  kurzy „Angličtina 

pro děti“ 
Každý čtvrtek od 16.30 – 17.00 hod. 
První lekce 3.2. Informace na tel. čísle 

558 694 806. 

Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)
Tel.: 558 647 366

Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h. 

22. 2. Karneval
Každé úterý v době od 9.30 do 10.00 ho-

din se koná cvičení maminek s dětmi.
Bližší informace na tel. čísle 558434961, 

nebo v KM Krteček

nízkoprahové volnočasové centrum
J. z Poděbrad 3109 (kryt pod 11 ZŠ, vchod 

od parku)
tel.: 558 435637
OTEVÍRACÍ DOBA
Pozor, od února změna otevírací doby!!!
7–12 let
ÚT, ČT 15:00-19:00
13–18 let
PO, ST 15:00-19:00
Přijď si zahrát šipky, stolní tenis, fotbálek, na 

bicí nebo něco jiného z naší pestré nabídky!
AKCE Pod povrchem (klub mladých), 

každý pátek vždy od 18:00
4. 2. Free
11. 2. Vzhůru ke hvězdám (povídání o 

hvězdné obloze s Petrem Pokorným)
18. 2. Večer s hostem
25. 2. Filmová čajovna

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
OSOBNÍ HYGIENA NA ŠLECHTICKÝCH  

SÍDLECH
Výstava, kterou připravil Národní památ-

kový ústav, územní odborné pracoviště 
v Brně, dokládá vývoj tělesné kultury a 
hygieny od nejstarších zachycených před-
mětů po artefakty pocházející z 1. poloviny 
20. století. Hygienické a toaletní předměty 
(např. umyvadla, džbány, flakóny),tak jako 
hygienické a kosmetické pomůcky (např. 
plivátka, holičské mísy, hřebeny, zrcátka, 
bidety) jsou nejen dokladem úrovně osobní 
hygieny v daném období, ale i ukázkou umě-
leckořemeslného zpracování své doby.

Potrvá do  20. března 2005.
Z CEST PO OMÁNU, MEXIKU A GUA-

TEMALE
Výstava fotografií tří cestovatelů – Romana 

Garby, Petra Pluháčka a Michala Rašky. 
Svými fotografiemi se snaží poodhalit krásu 
a nejzajímavější místa navštívených zemí. 
Pánové Garba a Pluháček navštívili jednu z 
nejkrásnějších zemí Orientu – Omán v roce 
2003. Země nabízí nádhernou přírodu, píseč-
nou poušť s dunami, až 3 000 m vysoké hory, 
desítky pevností a hradů a přátelské lidi.

Také Michal Raška navštívil Mexiko a 
Guatemalu v roce 2003. Na fotografiích 
zaznamenal pozůstatky mayské kultury 
- pyramidy, divokou přírodu - kaňon i strom 
s největším obvodem na světě. Výstava je 
doplněna exponáty Národní galerie - Sbírky 
mimoevropského umění v Praze. Vernisáž 
se uskuteční ve čtvrtek 10. února v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 13. března 2005.
V době konání výstavy se uskuteční do-

provodné akce:
10. 2. 17,00 hod. - Beseda o Ománu s 

Romanem Garbou
14. 2. 17,00 hod. - Beseda a diaschow o 

Ománu s Jiřím Kolbabou
3. 3. 17,00 hod. - Beseda o Mexiku 

a Guatemale s Michalem Raškou
NA PULTU A POD PULTEM
Páteří života jednotlivých měst, městeček a 

vesnic bývala dobře vybudovaná a fungující 
obchodní a živnostenská síť. Zatímco na ves-
nicích se nacházely jen jednotlivé krámky, v 
menších městech bylo několik desítek různých 
koloniálů a obchůdků, ve větších se jednalo 
už o stovky prodejen. Své výrobky prodávali i 
mnozí majitelé řemeslnických dílen. Nejčastěji 
byly zastoupeny prodejny se smíšeným zbo-
žím a trafiky, hodně bylo také obuvníků, krej-
čích, holičů, řezníků a pekařů. Důležitou roli v 
místním obchodu sehrávaly i trhy na dobytek 
a koně a výroční trhy. Vernisáž proběhne ve 
čtvrtek 17. února v 17.00 hodin ve výstavních 
síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 20. března 2005. 
PROGRAMY, KONCERTY
3. února 19,00 hodin - Rytířský sál frýdec-

kého zámku
Třetí zámecký koncert
ŠTĚPÁN RAK – kytara
Neděle 27. února 15,00 hodin - Rytířský 

sál frýdeckého zámku
POŠLI TO DÁL II.
V cyklu „Nedělní chvilka poezie a prózy“
Účinkují členové Místecké Violy
Scénář a režie: Vlasta Blizňáková
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ 

SPOLEČNOST
Čtvrtek 10. února  15,00 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků a 
materiálu, poradenská služba, videopro-
jekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni 
zájemci z řad veřejnosti – dospělí i mládež. 
Vstupné na akce se neplatí.
Čtvrtek 10. února  17,00 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
MAJITELÉ FRÝDECKÉHO ZÁMKU
Přednáška o šlechtických rodech, které 

držely frýdecké panství, o členech těchto 
rodů a o stavebních proměnách frýdeckého 
hradu a zámku za jejich panování.
Čtvrtek 17. února 17,30 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
OHROŽENÁ  ŠLECHTICKÁ SÍDLA
Nejohroženější zámky a tvrze v Moravsko-

slezském kraji – Kunčice, Ropice, Hnojník, 
Velká Polom, Bravantice a další. Přednáší 
Mgr. Marek Weissbrod. Doplněno promítá-
ním diapozitivů a videosnímkem.
Čtvrtek 24. února 17,00 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
VEČER  ZÁMECKÉ  FILMOTÉKY
Projekce populárních a odborných videos-

nímků z fondů Muzea Beskyd a z tvorby 
filmových amatérů. Perla jižní Moravy, Bes-
kydy, Jarmek, Jak se žije v Chladné vodě, 
Předjaří na Kravařsku.
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Soukromá střední
odborná škola
Frýdek-Místek, s.r.o.
T. G. Masaryka 456

738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 558 433 636,
www.ssosfm.cz

Nabízíme studijní obory:
Veřejnosprávní činnost

s maturitou
Sociální činnost 

s maturitou

Způsob studia:
- studium DENNÍ (4-leté)

- studium DÁLKOVÉ (5-leté)

Kontaktní osoby:
PaeDr. Václav Průcha

Gabriela Stepková

Soukromá střední odborná podnikatelská škola, s.r.o., Frýdek-Místek
Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 558 436 312, www.ssops.net
nabízí žákům 9. tříd perspektivní dvouprofesní obory

   1. Podnikání, ekonomika, účetnictví, cestovní ruch
(vč. provozu hotelů, restaurací)
stud. obor: obchodní podnikatel a manažer, kód oboru: 6341M/021
   2. Pozemní stavitelství, podnikání, ekonomika, účetnictví
(vč. projektování na PC)
stud. obor: stavební podnikatel a manažer, kód oboru: 6442M/028
Škola připravuje studenty k získání certifikátů uznávaných
v EU – AJ, NJ, infor. technologie


