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slovo starostky

Radnice vyhověla občanům,
sběrný dvůr na Slezské nebude

SCHŮZKA U MÍSTOSTAROSTY: Signatáře petice přijal místosta-
rosta Petr Cvik.     Foto: Petr Pavelka

Místostarosta Petr Cvik 
přijal na radnici signatáře 
petice proti výstavbě sběr-
ného dvora na Slezské ulici, 
kterým vysvětloval ředitel 
Frýdecké skládky Luděk Žá-
ček, co si vlastně mají lidé 
pod tímto pojmem představit. 
Rada města vzápětí rozhodla, 
že zde sběrný dvůr nakonec 
umístěn nebude.

„Sběrný dvůr o rozloze 600 
až 700 metrů čtverečních chce-

me mít z jedné strany s dva 
a půl metru vysokým plotem, 
aby do něj nebylo od zástavby 
vidět, z druhé ovšem počítáme s 
průhledným laminátem, aby se 
lidé mohli podívat, jak funguje 
a že sběrný dvůr není hromada 
odpadků, ale speciální nádoby, 
do nichž se dovezený odpad 
třídí a pak odváží. Vše máme 
vyprojektované, ale k závěreč-
ným dohodám, kde jej umístit, 
ještě nedošlo. Otázka provozní 

doby záleží na dohodě s měs-
tem, naší snahou samozřejmě 
je, aby byla co nejdelší, aby lidé 
mohli kdykoli odpad odložit. Pro-
jeli jsme spoustu měst, kde jsme 
sbírali náměty. Zjistili jsme, že 
nejlepší lokalita je taková, kde 
se pohybuje hodně lidí, napří-
klad cestou do práce nebo do 
supermarketů. Obavy, že sběr-
ný dvůr zapáchá nebo jinak 
obtěžuje, nejsou opodstatněné. 
Na jižní Moravě má sběrný dvůr 

Občany Panských Nových Dvorů
zajímala další perspektiva území
Především strategie města 

v otázce rozvoje lokality Pan-
ských Nových Dvorů zajímala 
občany, kteří 20. ledna přišli 
do restaurace U Hučky na 
Hovory s občany, kde radni-
ci zastupoval místostarosta 
Miroslav Dokoupil a několik 
vedoucích odborů.

Lidem byla odprezentována 
výstavba krytého aquaparku a 
projekční technika byla hojně 
využita i v další fázi, například při 
představení postupné regenerace 
sídliště Slezská, kde má město 
dále v plánu vylepšovat podmín-
ky pro bydlení novými parkova-
cími místy, obnovou zeleně či 
dětskými hřišti. Vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství Miroslav Hronovský seznámil 
s plánovanými akcemi pro letošní 
rok a dostal od občanů i jeden tip 
– na protažení chodníku k hřbito-
vu až na Slezskou. „Je to hezká 
procházka a ne každý má auto,“ 
zněly argumenty. „Nejsme tady 
proto, abychom slepě slibovali 
všechno, co tady padne. Ale 
budeme se tímto podnětem 
zabývat,“ reagoval místostarosta 
Dokoupil, který potvrdil, že další 
perspektiva území je ve výstav-
bě rodinných domků i obytných 
domů. Problémem však jsou 
inženýrské sítě, jejichž budování 
je finančně velmi náročné a navíc 
jednání vždy komplikují majitelé 
pozemků. „Snažíme se spravedli-
vě rozdělovat finanční prostředky 
i do okrajových území a myslím, 
že nastal čas, aby i Panské Nové 
Dvory dostaly potřebnou prioritu, 
ale u každé investice vždy musí-
me vzít v úvahu hustotu zástavby. 

Město nemá ze zákona povinnost 
sítě budovat, často je to tak, že 
my to zainvestujeme a zisky pak z 
toho mají správci sítí. Také je nut-
né, aby lidé, kteří touží například 
po plynu, se zavázali, že se na 
něj skutečně připojí, protože jinak 
musí obce vracet dotace,“ řekl 
místostarosta Miroslav Dokou-
pil, který občanům vysvětlil, že 
míst vhodných k výstavbě ubývá, 
takže se dá očekávat více deve-
loperských projektů, kdy území 
zasíťuje konkrétní investor, nikoliv 
město.

„V tomto volebním období 
jsme udělali hodně nadčaso-
vého, v tom dalším bychom se 
určitě mohli pustit do dalších 
věcí, aby bylo celé město krás-
né. Panské Nové Dvory znám, 
mám tu zahradu a musím říct, 
že co jsme s osadním výborem 
chtěli, to jsme vyřešili, pokud 
neexistovaly objektivní nepřeko-
natelné překážky. Jsme rádi, že 

se osadní výbory podařilo založit 
a že ten místní si získal svůj kre-
dit a je skutečným partnerem 
města,“ hodnotil vzájemnou 
spolupráci místostarosta.

Místní občany ještě zajímal har-
monogram údržby cest v zimním 
období, takže se dozvěděli, že 
komunikace na jejich území musí 
TS a. s. podle časového plánu 
ošetřit do 48 hodin po spadu sně-
hu. „Ze zákona zmírňujeme záva-
dy ve sjízdnosti. To neznamená, 
že musí být cesty prohrnuty až na 
asfalt,“ upozornil Miroslav Hronov-
ský. Petr Šabrňák, vedoucí odbo-
ru územního a ekonomického roz-
voje, lidem také přiblížil současný 
stav obchvatu města. „Čeká se 
na vydání územního a stavební-
ho povolení, s výstavbou by se 
mohlo začít koncem roku 2007, 
ale nošovická zóna může termín 
urychlit, protože stát bude mít 
větší zájem situaci vyřešit,“ řekl 
Šabrňák.                                (pp)

Vážení spoluobčané,
ještě jednou se vracím k rozpočtu 

našeho města na rok 2006.
V minulém Zpravodaji Rady města 

Frýdku-Místku jsem se pokusila vysvět-
lit pravidla pro sestavování rozpočtu a 
základních operací při jeho sestavová-
ní. Znovu konstatuji, že příjmy, výdaje a 
financování  našeho města zajišťují vyrov-
naný rozpočet našeho města na letošní 
rok. To znamená, že všechny předpokládané výdaje, například na 
sociální věci, investice, opravy, aktivity ve sportu nebo kultuře, jsou 
schváleným rozpočtem zajištěny.

Přesto pro vaši představu, zda nejsme výjimkou při sestavení 
rozpočtu, a v jiných obcích a městech postupují jinak, vám před-
kládáme informace uvedené v tabulce. Jsou zde uvedena města z 
našeho nejbližšího okolí i s uvedením politické příslušnosti starosty 
nebo primátora daného města. Z těchto informací jasně vyplývá, že 
v rozpočtu těchto měst jsou příjmy nižší než předpokládané výdaje 
a rozpočty jsou vyrovnány přes financování (např. zůstatky z minu-
lého roku, zapojení fondů apod.). Mohu tedy jednoznačně prohlásit, 
že město Frýdek-Místek při sestavování rozpočtu města postupuje 
podobně jako okolní města.           Eva Richtrová

HOVORY S OBČANY: Místostarosta Miroslav Dokoupil bilancoval 
činnost radnice.     Foto: Petr Pavelka

snad každé městečko a všich-
ni si to chválí, protože odpady 
nehyzdí okolí, Ostrava jich má 
čtrnáct a další hodlá budovat,“ 
vyjasňoval problematiku ředitel 
Frýdecké skládky Luděk Žá-
ček. Místostarosta Petr Cvik 
pak občanům vysvětlil, proč se 
radnice touto otázkou vůbec 

zabývá a proč padla volba na 
Slezskou: „Dostali jsme úkol 
od zastupitelstva vybrat lokalitu 
vhodnou pro sběrný dvůr, aby 
se odpad neshromažďoval tam, 
kde nemá. Měli jsme sedm vyti-
povaných lokalit, šest jich bylo 
z různých důvodů zamítnuto.“ 
(Více k tématu na str. 2)      (pp)

Město Příjmy Výdaje Financování
Opava (ODS) 975 638 1 172 810 197 172
Karviná (KSČM) 1 069 278 1 220 586 151 308
Havířov (KSČM) 942 612 1 054 411 111 799
Nový Jičín (ODS) 535 412 629 591 94 179
Frýdek-Místek (ČSSD) 1 143 799 1 217 872 74 073
Český Těšín (ČSSD) 452 310 496 562 44 252
Krnov (ČSSD) 403 660 410 261 6 601

(položky jsou v tisících korunách, údaje byly čerpány
z internetových stránek výše uvedených měst)

Schválené rozpočty měst pro rok 2006
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krátce
Aquapark nepodraží

Zima už se možná leckomu 
zajídá, a tak určitě zahřeje zpráva, 
že ceny vstupného do aquaparku 
Olešná zůstanou i v roce 2006 
na stejné výši jako loni. Rozhod-
la o tom rada města na základě 
ovládací smlouvy mezi městem a 
městskou společností Sportplex. 
„Občanům jsme jednou slíbili, že 
zdražovat vstupné nebudeme. Stá-
le držíme stejnou filozofii, a sice, že 
aquapark byl postaven jako služba 
lidem,“ podotkl místostarosta Petr 
Cvik. Za celodenní vstupné tak 
zaplatí i nadále dospělý člověk 
padesátikorunu, dítě 35 korun.

Občané přispěli 
Město pořádalo na náměstí 

Svobody tradiční veřejnou sbírku 
Vánoční strom. Jejím účelem bylo 
tentokrát získání peněžních pro-
středků pro Soukromou speciální 
mateřskou školu pro děti alergic-
ké a oslabené ve Frýdku-Místku. 
Město chce vybrané finance 
použít na pořízení nábytku a zdra-
votních pomůcek vhodných pro 
léčbu respiračních onemocnění 
pro děti předškolního věku. Vybra-
ný obnos ze sbírky zveřejníme ve 
zpravodaji ihned po schválení její-
ho vyúčtování krajským úřadem.

Odečty vodoměrů
Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a. s. ozna-
muje, že v termínu od 3. do 24. 
února budou její pracovníci pro-
vádět ve Frýdku-Místku pravidel-
ný opis vodoměrů. V Lysůvkách 
už by měli mít tuto proceduru za 
sebou, oznámení se týká i části 
Lískovce a Zelinkovic.

Odmění dárce
Český červený kříž ve Frýdku-

-Místku pořádá 4. února v Národ-
ním domě 26. Společenský 
večírek na propagaci dárcovství 
krve a humanitární činnost. Na 
tomto večírku budou oceněni 
bezpříspěvkoví dárci krve za 40 
odběrů Zlatou medailí MUDr. 
Jana Jánského a za 80 odběrů 
Zlatým křížem III. třídy.

Myslivci ve Skalici
Starosta honebního společen-

stva Strážnice „Skalice – Staré 
Město“ svolává valnou hromadu 
honebního společenstva Strážni-
ce, která se bude konat 10. února 
od 16 hodin v Myslivecké chatě 
ve Skalici. Na programu je zpráva 
o činnosti, o hospodaření v honit-
bě a další organizační záležitosti. 

Růžový pozdrav
Beskydské informační centrum 

přišlo s další zajímavou novinkou. 
Vydalo „růžový pozdrav“, kterým 
je pohlednice obsahující semena 
čínské růže. Pokud chcete potě-
šit své známé, můžete jim poslat 
z Frýdku-Místku pozdrav, který 
vás rostlinou může připomínat 
opravdu dlouho. Nyní za zavádě-
cí cenu 15 korun.       (pp)

Přímo ve zrekonstruovaném 
výměníku tepla za budovou 
katastrálního úřadu ve Frýdku, 
kde od února začíná fungovat 
nízkoprahový klub Prostor, si 
dali dostaveníčko členové rady 
města, aby si prohlédli interiér 
a nechali si sociálními pracov-
nicemi vysvětlit podrobnosti 
zamýšleného provozu.

Radní nejvíce zajímalo, jakou 
činnost zde teenageři, jímž je klub 
určen, budou vyvíjet. „Činnost 
bude závislá na klientech. My jim 
nechceme nic diktovat a tlačit je ke 

Nízkoprahový klub Prostor se těší na mladé návštěvníky
konkrétní činnosti, protože tím by-
chom zvyšovali nízkoprahovost. Je 
to klub o alternativách, nabízí mož-
nosti. Bude takový jako jeho klienti. 
Klub se postupně vyprofiluje, je to 
živý organismus,“ ujišťovala Kate-
řina Merová z oddělení sociálních 
služeb a sociální prevence. 

Návštěvníci budou mít k dispo-
zici hlavní klubový prostor se soci-
álním zařízením, hitem nepochyb-
ně bude hudební zkušebna, kde 
se počítá s muzikou, ale i divadelní 
a filmovou scénou. Patnáctiletí a 
starší zde mohou přijít posedět, 

V PROSTORU: Nízkoprahový klub si přišli prohlédnout radní v rámci 
zasedání rady města.    Foto: Petr Pavelka
ohřát se, zahrát si stolní fotbal či 
šipky, přečíst časopisy nebo třeba i 
udělat úkoly. „Prostory nabídneme 
i dalším neziskovým organizacím, 
protože spousta si stěžuje, že 
nemá kde svou činnost vykonávat. 
Klub bude každopádně nekuřácký 
a nealkoholický,“ ubezpečila Kate-
řina Merová.

„Klub je určen mladým lidem od 
patnácti let, kteří nevědí, jak trávit 
po vyučování volný čas, chtějí si 
popovídat s přáteli anebo jednodu-
še hledají pochopení, které pro ně 

rodina nemá. Toto věkové období 
může být problematické. Mladí lidé 
mívají někdy pocit, že jim nikdo 
nenaslouchá. Tady však mohou 
přijít a promluvit si s vyškoleným 
sociálním pracovníkem,“ řekl mís-
tostarosta Ivan Vrba. Horní věková 
hranice návštěvníků byla stanove-
na na 26 let, což je věk, kdy větši-
na lidí opouští studentský život. 

První měsíc provozu je brán 
jako zkušební, otevírací doba je 
prozatím nastavena od pondělí 
do pátku od 13 do 20 hodin. (pp)

Některé roky to bývá „souboj“ 
o vteřiny, ale letos první občánek 
města Frýdku-Místku na svět 
tolik nepospíchal. Narodil se až 
2. ledna ve tři hodiny ráno.

Šťastnými rodiči jsou Jiří a Syl-
vie Melčákovi, kterým se narodila 
dcera Simonka (48 cm, 3,4 kg). 
Tatínek byl u porodu a prozradil, 
že jméno dítěte bylo vybráno pře-
dem. Po prvních týdnech už může 
konstatovat, že jejich dcerka je ve 
srovnání s prvorozeným synem 
Martinem o dost klidnější. „Martin 
byl rozhodně ukřičenější, Simon-
ka je hodňoučká, oproti klukovi 

Prvním občánkem roku 
je Simonka Melčáková

ani nevíme, že ji máme. Je zlatá,“ 
rozplýval se Jiří Melčák. 

Zástupci radnice rodině popřáli, 
ať jim pohoda vydrží, a Simonce 
přejeme i touto cestou, ať se jí 
Frýdek-Místek líbí, až jej začne 
vnímat. Zatím byla vzhledem k 
inverznímu počasí jenom na dvou 
krátkých procházkách na místec-
kém náměstí, kde Melčákovi bydlí.

„Děti, to jsou vždycky radosti 
i starosti. Přeji manželům Melčá-
kovým, aby ty radostné chvíle 
převažovaly,“ popřála rodičům 
prvního občánka letošního roku 
starostka Eva Richtrová.     (pp)

SIMONKA MELČÁKOVÁ: První občánek roku 2006.     Foto: Petr Pavelka

Odbor správy obecního majet-
ku Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek předpokládá i v letošním roce 
značné investice do nemovitého 
majetku. Na byty je vyčleněno 
zhruba 22 milionů, na další pro-
story okolo devíti milionů.

„V domě na třídě T. G. Masary-
ka, v němž má sídlo naše městská 
policie, budou provedeny stavební 
úpravy, kterými bude vytvořen vstup 
do služebny přímo z ulice. Přístup z 
dvorní části je totiž pro občany měs-
ta složitý a nepřehledný. Zároveň 
se vytvoří dva lukrativní samostat-
né nebytové prostory,“ informovala 
starostka města Eva Richtrová. V 
zásobníku investic se dále počítá s 
rozšířením společných prostor a sta-
vebními úpravami, které povedou k 
zlepšení tepelně izolačních vlastnos-
tí domů č. p. 882 na Ostravské ulici a 
č. p. 72 na ulici J. Trnky.

„Zásobník oprav a údržby obsa-
huje řadu akcí. V letošním roce se 
zaměříme zejména na provedení 
podstatných změn výtahů, a to v 
domech č. p. 1778, Bezručova, č. 

Miliony do obecních domů
p. 146 a 147 , 17. listopadu, č. p. 
604, Sadová a č. p. 82, Na Aleji. V 
domech č. p. 633 a 634 na tř. T. G. 
Masaryka, č. p. 49 na Zámeckém 
náměstí a č. p. 646 a 647 na Kos-
tikově náměstí budou vyměněny 
výkladce. Domy č. p. 633 a 634 
dostanou také novou fasádu. V 
domech č. p. 1723-1725, Beskyd-
ská a č. p 2299, tř. T. G. Masaryka 
budou vyměněna okna. V domě č. 
p. 689, Anenská provedeme s ohle-
dem na finanční náročnost alespoň 
výměnu oken severní strany domu. 
V domech č. p. 3137-3140, Chasá-
ka a č. p. 3116 a 3117, Pekařská 
budou realizovány opravy balkónů. 
V řadě domů provedeme nátěry 
oken, například č. p. 146 a 147, 
17. listopadu, č. p. 2319, tř. T. G. 
Masaryka, č. p. 1711-1719, Bes-
kydská, č. p. 799, ČSA. Na objektu 
č. p. 767, Pionýrů a č. p. 110 v Chle-
bovicích bude vyměněna střešní 
krytina. Nemalé finanční prostředky 
jsou určeny na běžnou záchovnou 
údržbu,“ přidává široký výčet Hana 
Kalužová, vedoucí odboru.        (pp)

rozhovor
Lokalitu pro sběrný dvůr bude radnice hledat dál

Mobilní sběrný dvůr, pro nějž město prac-
ně hledalo vhodnou lokalitu, nebude umís-
těn naproti židovskému hřbitovu ve Frýdku. 
Podnětem pro změnu již jednou schválené-
ho rozhodnutí byla petice občanů. Místosta-
rosta Petr Cvik, který ve městě zodpovídá za 
odpadové hospodářství, se setkal se zástup-
ci místních obyvatel a po náročném jednání 
jim slíbil tento problém znovu otevřít. Na jeho 
popud rada města zrušila svůj původní návrh 
usnesení a rozhodla na Slezské sběrný dvůr neumisťovat. 

Proč rada města zrušila své usnesení o umístění sběrného 
dvora na Slezské, které se předtím zdálo jako vyhovující?

„V první řadě je potřeba říci, že jsme do hledání lokality pro umís-
tění sběrného dvora investovali mnoho energie. Na první pohled to 
možná vypadá, že město disponuje spoustou pozemků, tudíž řešení 
je snadné, avšak není tomu tak. Město již řadu pozemků nevlastní. 
Navíc umístění takového objektu musí být v souladu s územním plá-
nem. Původně jsme měli vytipováno sedm lokalit, avšak ke schválení 
se musí vyjádřit vždy několik institucí. Všechny kromě jedné v něčem 
nevyhovovaly, a tak ze všech uvedených variant nakonec zůstal jedi-
ný vhodný prostor, a sice prostranství naproti židovskému hřbitovu.“

Proč je sběrný dvůr ve městě potřebný?
„Hlavní účel je zabránit odkládání odpadu na místech, která k 

tomu nejsou určena, a donutit lidi k udržování pořádku. Ze zkušenosti 
víme, že když je taková služba špatně dosažitelná, lidé jsou pohodlní 
a nevyužijí ji. Proto jsme ji chtěli veřejnosti přiblížit a přimět občany, 
aby odkládali staré skříně a ledničky sem, nikoliv například na parko-
viště vedle popelnic, jak to mnozí doposud dělají.“

Jaké argumenty „proti“ zazněly z řad signatářů petice?
„Měli obavy z hromadění nepořádku, bezdomovců sbírajících sběrné 

suroviny v době, kdy nebude dvůr oficiálně otevřen, a také z přílišného 
estetického zásahu do prostředí. Snažili jsme se jim společně s vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství a ředitelem Frýdecké skládky
a. s. vysvětlit, že se jedná o velkoobjemový odpad, nikoliv o klasické odpad-
ky. Nesouhlasili ani přesto, že jsme je ujistili o dočasném umístění dvora v 
tomto místě, který by byl navíc ohraničen stěnou, aby vzhledově nenarušo-
val ráz okolí. Je pravdou, že jsme nečekali takový odpor ze strany občanů.“ 

Co nakonec radu města přesvědčilo?
„Přestože si myslím, že mnoho obav místních obyvatel nebylo na 

místě, musíme si uvědomit, že děláme službu občanům. A pokud oni 
sami byli výslovně proti a já bych je ignoroval, ztratilo by moje působení 
na radnici smysl. Tamní lidé žijí na sídlišti, kde je kolem dokola hlavně 
panelová zástavba. Dokážu pochopit, že sběrný dvůr není v tomto smě-
ru úplně atraktivní prvek, přestože by jeho vznik přinesl řadu pozitiv.“ 

Co bude se sběrným dvorem dál?
„Hledaní nové lokality bude velmi obtížné. Musíme najít další pro-

stor mimo obytnou zónu, tak aby splňoval všechny základní požadav-
ky, ale především, aby byl dostupný.“       (pp)
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městská policie
Zlobil v Dominu

10. 1. krátce po půlnoci stráž-
níci Městské policie Frýdek-
-Místek zakročovali na základě 
telefonního oznámení na ulici
K Hájku v baru Domino proti 
podnapilému čtyřiatřicetiletému 
J. Z. z Frenštátu pod Radhoš-
těm, který se po několikerém 
vykázání personálem z podni-
ku neustále vracel, obtěžoval 
ostatní hosty a verbálně napa-
dal číšnici. Z chování podnapi-
lého muže bylo zcela zřejmé, 
že svého protiprávního jednání 
asi těžko zanechá, a proto bylo 
rozhodnuto o jeho převozu na 
frýdeckou protialkoholní záchyt-
nou stanici. Strážníci tedy na 
místo přivolali příslušníky Policie 
České republiky, kteří dopravu 
na záchytku zabezpečili.

Nebezpečná zábava
14. 1. v půl druhé odpoledne 

si našel nebezpečnou zábavu 
třináctiletý chlapec z Frýdku-
-Místku, který házel na Hlavní 
třídě po projíždějících vozidlech 
sníh. Chlapec, který si zřejmě 
neuvědomoval možné násled-
ky svého jednání, byl včas 
zaregistrován motohlídkou 
Městské policie Frýdek-Místek. 
Strážníci chlapce předali jeho 
otci s nadějí, že ten teenagero-
vi vše „řádně objasní“.

Chtěli přelstít
hrací automat

20. 1. v šest hodin večer při-
jala dispečerka Městské policie 
Frýdek-Místek oznámení, jehož 
obsahem bylo podezření, že tři 
mladíci ve věku 18 let se zřejmě 
snaží vybrat peníze z hracího 
automatu v provozovně na ulici 
U Staré pošty. Tito mladí muži 
se snažili přesvědčit personál 
o zapůjčení klíčů od přístroje za 
jistým účelem. Strážníci měst-
ské policie mladíky zadrželi na 
místě a pro podezření ze spá-
chání trestného činu všechny 
předali kolegům z Policie Čes-
ké republiky.

Hazard v mrazu
23. 1. se městští strážníci 

znovu přesvědčili, že někteří 
lidé nadměrným požíváním 
alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek v tomto mra-
zivém období přímo hazardují 
se svým životem. 

Na ulici Čs. červeného kříže 
na zemi ležela silně podnapilá 
třiačtyřicetiletá A. M. z Frýdku-
-Místku, která nebyla schopna 
chůze ani jakékoliv komunika-
ce. „Strážníci přivolali na místo 
rychlou záchrannou službu, 
jejíž lékař ženu vyšetřil a roz-
hodl o převozu do frýdecké 
nemocnice. V současných mra-
zech měla tato žena velké štěs-
tí,“ míní Dalibor Volný, zástupce 
ředitele městské policie.     (pp)

dujeme stížnosti, že povrch je 
značně kluzký, což jsme začali 
okamžitě řešit. Nehodláme 
hazardovat s bezpečností lidí 
a nad rámec svých povinností 
zajišťujeme zimní údržbu, stejně 
jako na řadě dalších míst, a to 
zadarmo, aniž bychom museli. 
Není to ale řešení. Proto jsme 
s Kauflandem již před časem 
zahájili jednání a vyžadujeme, 
aby zde provedl protiskluzové 
úpravy a vybudoval zastřešení 
lávky,“ přiblížil místostarosta 
Petr Cvik. Další vizí města je, že 
by po zajištění nápravy Kauflan-
dem, který má za lávku odpo-
vědnost, radnice začala jednání 
o převedení lávky do vlastnictví 
města. Pak by mělo její udržová-
ní městem logiku.        (pp) 

Město tlačí na Kaufland 
Na základě připomínek 

občanů vstoupila frýdecko-
-místecká radnice do jedná-
ní se společností Kaufland o 
budoucnosti lávky spojující 
supermarket s protější stra-
nou ulice Revoluční. 

Lidé již dříve upozorňovali 
na nevhodné povrchové vlast-
nosti lávky, které nyní v zimních 
mrazivých měsících prakticky 
znemožňují její schůdnost. „Ne 
všechny komunikace podléhají-
cí pravidelné zimní údržbě jsou 
však v majetku města. Platí to i 
o této lávce, která patří Kauflan-
du,“ upozorňuje tisková mluvčí 
radnice Kateřina Piechowicz. 
Místostarosta Petr Cvik ji dopl-
ňuje, že povinností Kauflandu 
je lávku udržovat. „Přesto evi-

LÁVKA KE KAUFLANDU: I místostarosta Petr Cvik se raději drží 
zábradlí...

Strážníci mají nové kompetence

Městská policie Frýdek-
Místek řešila v loňském roce
11 500 přestupků. Letos jich 
může být ještě daleko více, pro-
tože od Nového roku byly navý-
šeny některé její kompetence a 
další ještě přibudou v červenci.

Zásadní je nabytí účinnosti 
zákona o opatřeních k ochra-
ně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami, 
jehož cílem je chránit zdraví 
široké veřejnosti a upevňování 
veřejného pořádku. V paragrafu 
o tom, kdo kontrolu nad dodržo-
váním povinností z tohoto záko-
na vykonává, je obecní policie 
uvedena dokonce na prvním 
místě. „Momentálně například 
upozorňujeme na nutnost vidi-
telného zákazu kouření na 
místech, kde je to zakázáno, a 
třeba trafikanty na to, že mají mít 
viditelně umístěn text o zákazu 
prodeje tabákových výrobků 
osobám mladším osmnácti let, 
jinak se dopouští přestupku,“ 
sdělil ředitel Městské policie 
Frýdek-Místek Václav Buček. 

Zakázáno kouřit je například 
na veřejných místech, kterými 
jsou uzavřené prostory přístup-
né veřejnosti, prostředky veřej-
né dopravy, veřejně přístupné 
prostory budov související s 
veřejnou dopravou, nástupiště, 
přístřešky a čekárny veřejné 
silniční a drážní dopravy a měst-
ské hromadné dopravy, také je 
zapálená cigareta nemyslitelná 
ve vnějších i vnitřních prostorách 
všech typů škol a školských zaří-
zení. „Učitelé tedy už nemohou 
mít ve škole kuřárnu, a dokonce 
je to o tom, že když je ve škole 
nějaký služební byt, třeba pro 
školníka, musí to být nekuřák,“ 
říká Václav Buček. Novou pra-
vomocí pro jeho podřízené je 
kontrola pracovníků například v 
lesích nebo na poli, zda nejsou 
pod vlivem alkoholu. „Máme 
zakoupeny digitální testery a 
můžeme nyní vyšetřovat oso-
by, které vykonávají činnost, při 
níž by mohly ohrozit život nebo 
zdraví svoje nebo dalších osob 
nebo poškodit cizí majetek,“ 
vysvětlil ředitel Buček.       (pp)

VÁCLAV BUČEK: Ředitel Městské policie Frýdek-Místek vstřebává 
se strážníky nové kompetence.    Foto: Petr Pavelka

Síť komunikací na území města 
Město Frýdek-Místek protínají silnice první třídy I/48 (směr Příbor - Č. 

Těšín) a I/56 (Ostrava - Frýdlant n/O.), silnice druhé třídy II/473 (Olešná 
- Havířov), II/477 (Lískovec - Staré Město) a silnice třetí třídy III/48411 (od 
křižovatky U Rady směrem na Ostravu), III/4848 (Pod Puklí - Palkovice).

O údržbu silnic II. a III. třídy se stará Správa silnic Moravskoslez-
ského kraje, středisko Frýdek-Místek, a údržbu místních komunikací 
zajišťují TS a.s. Frýdek-Místek.

Na území města se nachází asi 180 km komunikací, 170 km 
chodníků a přes 2100 dopravních značek, na jejichž údržbu se ročně 
vynaloží nemalé finanční prostředky. Tato čísla nejsou konečná, pro-
tože síť komunikací se neustálé rozrůstá.

1) komunikace: 
a) Frýdek: přes 68 km
b) Místek: přes 55 km
c) integrované obce: Lysůvky – 4,6 km , Skalice – 19,5 km, Lísko-

vec – 21 km, Chlebovice – 9,3 km
2) chodníky:
a) Frýdek: přes 80 km
b) Místek: přes 80 km
c) integrované obce: Lysůvky – 2,3 km, Skalice – 1,5 km, Lískovec 

– 0,6 km, Chlebovice – 3 km
3) cyklostezky:
a) cyklostezky: - stávající stav zhruba 12,5 km vybudovaných a 

značených stezek
b) cyklotrasy: seznam uveden na stránkách BIC

(http://www.beskydy-info.cz)
Z výčtu kilometrů je zřejmé, že sněhová údržba musí podléhat 

časovému harmonogramu a nemohou být všechny komunikace 
upraveny v jeden čas. 

co možná nevíte

Regiontour 2006 si získal pozici největšího veletrhu ces-
tovního ruchu ve střední Evropě a na brněnském výstavišti v 
polovině měsíce nechyběla ani prezentace města v rámci Eu-
roregionu Beskydy. 

Euroregion Beskydy vsadil zejména na propagaci sportu a růz-
ných alternativ prožití volného času. „Naše expozice měla úspěch, 
v průběhu veletrhu nás oslovila řada subjektů, které se chtějí spo-
lupodílet na dalších propagačních akcích. Osvědčilo se promítání 
filmových záběrů na plazmové obrazovce, u ní bylo neustále plno. 
Aspoň měli návštěvníci možnost vidět, jak jsou Beskydy skutečně 
krásné,“ hodnotil veletrh předseda Regionu Beskydy Petr Rafaj, kte-
rý si pochvaloval, že samotný Frýdek-Místek jde turistickému ruchu 
také vstříc. „V posledních letech nabízí město čím dál větší vyžití v 
řadě sportovních a relaxačních center, velkou atrakcí je také nový 
aquapark. To všechno je situováno v jedinečném prostředí Beskyd a 
navíc zde není nouze o kvalitní služby a ubytovací kapacity,“ potvrdil 
ředitel Beskydského informačního centra Richard Žabka.         (pp)

Město Frýdek-Místek se představilo 
na veletrhu cestovního ruchu

REGIONTOUR 2006: Zástupci Euroregionu Beskydy (uprostřed Petr 
Rafaj) byli s průběhem veletrhu spokojeni.
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Zápis do prvního 
ročníku základní školy

Vážení rodiče budoucích 
prvňáčků,

zápis do prvního ročníku 
základních škol zřizovaných 
městem Frýdek-Místek pro-
běhne ve dnech 7. února 
2006 a 8. února 2006 (úterý, 
středa).

V Základní škole a mateřské 
škole Frýdek-Místek – Chlebo-
vice, Pod Kabáticí 107, příspěv-
ková organizace a v Základní 
škole a mateřské škole Frýdek-
Místek – Skalice 192, příspěv-
ková organizace pouze dne
7. února 2006.

Přehled školských obvodů 
spádových škol

slouží k obecné orientaci, 
neboť některé ulice nebo jejich 
části nelze jednoznačně zařadit. 
Do spádové školy jsou před-
nostně přijímáni žáci s místem 
trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu a děti umístě-
né v tomto obvodu ve školském 
zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy. Zákonný 
zástupce dítěte může pro žáka 
zvolit jinou než spádovou školu, 
která má dostatečnou kapacitu.

Školský obvod spádových 
škol:

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krásno-
horské 2254  www.fm5zs.ic.cz 

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 139
www.volny.cz/devata-zs-fm 

Antala Staška, Bruzovská, 
Čs. červeného kříže, Divišo-
va, Dlouhá, Dr. Jánského, El. 
Krásnohorské, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, Jablo-
ňová, H. Salichové, Habrová, 
Heydukova, Horní, Hutní, I. J. 
Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. Pur-
kyně, Javorová, Jiřího Hakena, 
Jaroslava Haška, Josefa Kaje-
tána Tyla, J. Kaluse, Josefa 
Skupy, 2. května, K Hájku, K 
Lesu, Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Míru, Mariánské 
náměstí, Maryčky Magdonové, 
Maxe Švabinského, Na Aleji, Na 
Bažinách, Na Kopci, Na Stráni, 
Nad Lipinou, Nad Mostárnou, 
Na Podlesí, Nad Rybníkem, Nad 
Stadionem, Olbrachtova, Petra 
Cingra, P. Jilemnického, Pod 
Školou, Pod Vodojemem, Puš-
kinova, Resslova, Revoluční, 
Rokycanova, Růžový pahorek, 
Rybnická, Stanislava Kostky 
Neumana, Skautská, Slunečná, 
Sokolská, Střelniční, Škarabelo-
va, Tichá, Tolstého, Topolová, 
U Nemocnice, U Zavadilky, V. 
Vantucha, Zátiší.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče, Frýdek-
-Místek, tř. T. G. Masaryka 454  
www.1zsfm.cz

Bruzovská, Cihelní, Dr. Van-
čury, Dolní, Horymírova, Farní, 
Hasičská, Hluboká, Husova, 
Josefa Hory, Jana Švermy, Joži 

Uprky, Jeronýmova, Jiráskova, 
Klicperova, Karolíny Světlé, 
Mánesova, Na Půstkách, Pod-
lesní, Prokopa Holého, Rad-
niční, Řeznická, Smetanova, 
Střelniční, tř. T. G. Masaryka, 
Těšínská, Třanovského, Zámec-
ké nám., Žižkova.

Školský obvod spádových 
škol:

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Jana Čap-
ka 2555  www.2zsfm.applet.cz

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109  
www.11zsfm.cz

Bedřicha Václavka, Černá 
cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyr-
še, Hlavní třída, Josefa Kavky, 
Jiřího z Poděbrad, Kpt. Nálep-
ky, Kostikovo náměstí, Krátká, 
Malá, Na Vyhlídce, Nádražní, 
Národních mučedníků, Na Poří-
čí, Novodvorská, Nové Dvory-
Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Okružní, Ó. 
Łysohorského, Pekařská, Pod 
Zámečkem, Příkrá, Růžová, 
Potoční, Přemyslovců, Sokola 
Tůmy, Sadová, Svatoplukova, 
Šeříková, tř. T. G. Masaryka, 
Těšínská, Třešňová, Viléma 
Závady, V Zahradách, Bavlnář-
ská, Dr. Petra, J. Božana, Jana 
Čapka, Jiřího Mahena, Lipová, 
Mikoláše Alše, M. Chasáka, 
Na Veselé, Na Výsluní, Panské 
Nové Dvory, Slezská, Slavíčko-
va, Staroměstská.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Československé armády 570
www.osmicka.cz

Bahno-Štandl, Beskydská, 
Brožíkova, Březinova, Boženy 
Němcové, Čajkovského, Česko-
slovenské armády, Dr. Antonína 
Vaculíka, Fibichova, Foglarova, 
Foerstrova, Jiřího Trnky, Kollá-
rova, Kolaříkova, Lidická, 17. lis-
topadu, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Ondrášova, Ostrav-
ská, Piskořova, Pod Štandlem, 
Příborská, Raisova, Vítězslava 
Nezvala, Vrchlického.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů 400
www.6zs.fm.cz

Anenská, Antonínovo náměs-
tí, Dvořákova, Erbenova, Farní 
náměstí, Hálkova, Hlavní třída, 
Jaroslava Lohrera, J. Opletala, 
Josefa Václava Sládka, Karla 
Hynka Máchy, Libušina, Malé 
náměstí, Malý Koloredov, Na 
Příkopě, Náměstí Svobody, 8. 
pěšího pluku, Ostravská, Pio-
nýrů, Pivovarská, Riegrova, 
Spořilov, Stará cesta, Štursova, 
Tržní, U Staré pošty, Vojanova, 
Wolkerova, Zahradní.

Školský obvod spádové 
školy: 

- Základní škola Frýdek-
-Místek, Komenského 402  
www.4zsfm.cz

Beskydská, Bezručova, Bohu-

slava Martinů, Emy Destinové, 
Družstevní, F. Čejky, Františka 
Linharta, Frýdlantská, Havlíčko-
va, Janáčkova, Jungmannova, 
J. Jabůrkové, Josefa Lady, 4. 
května, K Olešné, Komenského, 
Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, 
Maxima Gorkého, Malé náměstí, 
Nad Potokem, Nad Přehradou, 
Nerudova, Nová, Palkovická, 
Pavlíkova, Polní, Podpuklí, Pří-
borská, Rudolfa Vaška, Svaza-
rmovská, Školská, U Náhonu, 
Vojtěcha Martínka, Zborovská, 
Zelená, Zdeňka Štěpánka.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola Frýdek-Místek, 
1. máje 1700  www.7zsfm.cz 

Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, 
Bahno-Rovňa, Beethovenova, 

Bezručova, Březová, Čelakov-
ského, Družstevní, Frýdlantská, 
Fráni Šrámka, Gagarinova, 
Josefa Myslivečka, Josefa Suka, 
Ke Splavu, Křížkovského, 1. 
máje, Mozartova, Myslbekova, 
Na Konečné, Palackého, Politic-
kých obětí, Stará Riviera, Říční, 
28. října, Svatopluka Čecha, 
Třebízského, U Ostravice, Vác-
lava Talicha.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 320
www.zs.liskovec.cz

Administrativně správní úze-
mí města Frýdek-Místek tvořené 
částí: Lískovec.

Školský obvod spádové 

školy: 
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek - Skalice 
192, příspěvková organizace

Administrativně správní úze-
mí města Frýdek-Místek tvořené 
částí: Skalice.

Školský obvod spádové 
školy:

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek – Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organizace

Administrativně správní úze-
mí města Frýdek-Místek tvořené 
částmi: Chlebovice, Lysůvky a 
Zelinkovice.

- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek, 
Škarabelova 562
http://specskolynadeje.cz

Školský obvod není stanoven.

„Osmička“ vybavila Duhovou dílnu
Mezi pěti projekty nada-

ce Duhová energie, jejímž 
zakladatelem je česká ener-
getická společnost ČEZ,  byl 
pro školní rok 2005/2006 
zařazen projekt Duhové 
dílny. Záměrem grantu je 
pomoci školám a školským 
zařízením při vybavení dílen, 
které by sloužily pro rozvoj 
tvůrčích schopností dětí a k 
smysluplnému využití volné-
ho času dětí.

Mezi stovkou předložených 
žádostí základních škol, kterým 
byl poskytnut grant, je i projekt  
keramické dílny, který předložila 
„Osmička“ – Základní škola na 
ulici Československé armády ve  
Frýdku-Místku. „Ve škole pracu-
je dvaatřicet zájmových kroužků, 

které se snaží uspokojit celou 
škálu zájmů dětí od tělovýchovné 
činnosti přes výuku cizích jazyků 
až k tvůrčím činnostem. Naším 
přáním bylo nabídnout také 
keramický kroužek, který by měl 
kvalitní materiální zázemí. Proto 
přišli učitelé s nápadem projektu 
Duhová dílna,“ sdělila Jiřina Pry-
musová, vedoucí projektu. Ta 
prozradila, že keramická dílna v 
tomto projektu slouží k vytváření 
a rozvoji tvůrčích schopností a 
vytvoření pracovních i dalších 
kompetencí žáků. „V době nad-
měrného pasivního využívání 
volného času dětí, jakými je sle-
dování televizních programů a 
hraní počítačových her, je práce 
v keramické dílně také prevencí 
v boji proti patologickým jevům u 

dětí,“ tvrdí.
Členové pedagogického sbo-

ru školy, kteří se podílejí na 
činnosti keramické dílny, chtějí 
seznámit děti s novými materiály, 
výtvarnými technikami a techno-
logiemi, rozvíjet jejich fantazii a 
kreativitu a tím přispět k hodnot-
nému využití volného času žáků. 
„Částka třicet tisíc korun, kterou 
nadační fond poskytl, posloužila 
pro nákup technologického a 
materiálového vybavení dílny, 
zakoupili jsme  hrnčířský kruh, 
formy pro odlévání, hlínu, glazu-
ry a další věci,“ vypočítává Jiřina 
Prymusová.

Škola za poskytnuté finanční 
prostředky děkuje nadačnímu 
fondu energetické společnosti 
ČEZ, i za rodiče a děti.        (pp)

Debrujáři z 2. ZŠ zamířili do Prahy
Jednoho dne jsme se 

dozvěděli, že my, debrujáři 
„Voltíci“ a „Ampíci“ (kroužek 
mladých fyziků na ZŠ Jana 
Čapka ve Frýdku-Místku), 
pojedeme do Prahy na setká-
ní dětí z Asociace mladých 
debrujárů ČR. Ze zprávy jsme 
byli nadšeni a nemohli jsme 
se dočkat dne, kdy nastoupí-
me do vlaku. 

8. prosince jsme skutečně 
odjížděli vlakem do Ostravy, kde 
jsme přestoupili na rychlík do 
Prahy. Ve vlaku jsme se nenudili. 
Příjemné bylo zjištění, když nám 
došlo, že je právě po osmé hodině 
a my nejsme ve škole na hodině 
dějepisu, ale ve vlaku směřujícím 
ku Praze. Jak jsme se blížili k Pra-
ze, sněhu čím dál tím víc ubývalo.

V úschovně na Hlavním 
nádraží v Praze jsme se nejprve 
zbavili přebytečných zavazadel 
a pak jsme vyrazili na procház-
ku vánoční Prahou. Začali jsme 
Pražským hradem, katedrálou 
sv. Víta a pokračovali Zlatou ulič-
kou k Daliborce, dál Nerudovkou 
ke Karlovu mostu. Zastavili jsme 
se na vánočním trhu na Staro-

městském náměstí, kde jsme 
procházku završili pochoutkou 
zvanou „Staročeské trdlo“ a 
pečenými kaštany. Cestou jsme 
stihli dvě muzea voskových figur. 
Jedno strašidelné s Bílou paní, 
pražským Krysařem a Rudolfem 
II. a to druhé s voskovým Jaromí-
rem Jágrem a Karlem Gottem.

Spacáky a karimatky jsme 
spolu se 130 debrujáry z celé 
ČR rozbalili na ZŠ Břečťanova 
na Praze 10. Po večeři jsme 
předváděli například pokusy 
gin v láhvi, tančící kobra, hasící 
přístroj a vysavač vody. A viděli 
jsme pokusy a výrobky ostatních 
debrujárů. Přítomen byl význam-
ný vysokoškolský profesor fyzi-
ky a čestný prezident Asociace 
mladých debrujárů Doc. Rojko. 
Seznámili jsme se se třemi 
francouzskými debrujáry a mla-
dými českými kosmonauty, kteří 
absolvovali v Belgii s Vladimírem 
Remkem simulovaný let do ves-
míru v maketě raketoplánu.

Druhý den jsme navštívili 
laboratoře ČVUT na Karlově 
náměstí, kde jsme viděli, jak se 
dá černobílý večerníček Rum-

cajs obarvit, jak zvukem (pís-
káním) lze ovládat počítačovou 
hru. Vyzkoušeli jsme si testova-
cí studio nových počítačových 
programů.

Zážitkem byla návštěva 3D 
(trojrozměrného) kina IMAX. 
Zapůjčili nám speciální brýle 
a pomocí nich jsme se rázem 
ocitli na sopečném souostroví 
Galapágy.

Poslední den jsme ještě stihli 
pražskou ZOO v Tróji. V ZOO 
probíhá reality show „Odhalení“ 
v pavilónu goril. Gorila Moja sla-
vila zrovna 1. narozeniny, proto 
byl přítomen i Český rozhlas a 
my jsme se zapojili do výtvarné 
soutěže.

Hezká byla návštěva Muzea 
hlavního města Prahy, kde je 
například originál ciferníku od J. 
Mánesa.

Výlet se nám náramně líbil. 
Museli jsme však domů. Tři 
úžasné a programem nabité dny 
v Praze skončily.

Za všechny debrujáry šesťá-
ci Kristýna Krčmářová, Domi-
nik Švub, Radek Černoch, 
Kateřina a Daniel Máčalovi
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zeměděl-

ství se člení na:
a) oddělení vodního hospodářství
b) oddělení zeleně
c) oddělení státní správy lesů, mysli-

vosti a ochrany přírody 
d) oddělení ochrany zemědělského 

půdního fondu, ovzduší a odpadů 

Úkoly v samostatné působnos-
ti, které jsou odboru trvale svěřeny 
oddělení zeleně

- zabezpečuje správu a údržbu veřejné 
zeleně;

- vypracovává věcné a finanční plány 
péče o plochy zeleně a její vybavenosti;

- aktualizuje provozní dokumentaci;
- vyjadřuje se k projektům a inves-

tičním záměrům týkajícím se staveb na 
pozemcích ve vlastnictví města s výsky-
tem zeleně; 

- účastní se územního a stavebního 
řízení, pokud se týká zájmů zeleně;

- spolupracuje při zadávání a zpraco-
vání územně plánovací dokumentace; 

- zabezpečuje správu lesního majetku 
města, včetně vybavenosti lesa; 

- zabezpečuje správu hřbitovů, zajišťu-
je plnění povinností města ve vztahu k 
zákonu o pohřebnictví;

- zabezpečuje správu veřejných 
záchodků; 

- zajišťuje komplexně agendu nakládá-
ní s komunálním odpadem na území měs-
ta, kontroluje plnění povinností pověřené 
organizace;

Úkoly, které jsou trvale svěřeny ve 
vztahu k příspěvkovým organizacím 
obce

nevykonává
Úkoly ve vztahu k výborům, komi-

sím a zvláštním orgánům obce
Zabezpečuje organizačně-technické a 

administrativní práce, související s činností:
- komise pro životní prostředí;
- povodňová komise;
Vztah k rozpočtu města  
- zabezpečuje nakládání s prostředky 

svěřenými rozpisem rozpočtu města na 
příslušný kalendářní rok;

- pověřená osoba plní úkoly správce 
rozpočtu;

- spravuje fond životního prostředí 
města;

Úkoly svěřené odboru v přenesené 
působnosti 

oddělení vodního hospodářství
- vykonává státní správu na úseku vod-

ního hospodářství; 
- zajišťuje výkon funkce vodoprávního 

úřadu, tj. speciálního stavebního úřadu 
– zejména pro stavby čistíren odpadních 
vod,  vodovodních a kanalizačních řadů, 
studní, vodních nádrží, úprav vodních 
toků a dalších vodních děl;

- vydává povolení k nakládání s vodami 
a některým dalším činnostem;

- vykonává vodoprávní dozor nad 
dodržováním ustanovení zákona o vodách 
a zákona o vodovodech a kanalizacích, 
ukládá opatření k odstranění zjištěných 
závad a pokuty za porušení zákona;

- schvaluje kanalizační řády, havarijní 
plány, manipulační příp. provozní řády;

- vydává souhlasy, vyjadřuje se k projek-
tovým dokumentacím staveb a činnostem, 
které mohou ovlivnit vodní poměry 

- v období mimo povodeň plní funkci 
povodňového orgánu obce i obce s rozšíře-
nou působností

- stanovuje, mění, popřípadě ruší ochran-
ná pásma zdrojů podzemních a povrcho-
vých vod

- řídí práce při zneškodňování havárií, při 
kterých může dojít k ohrožení jakosti povr-
chových nebo podzemních vod;

oddělení zeleně
- povoluje kácení dřevin na nelesní 

půdě na území města dle platných práv-
ních předpisů;

- vyjadřuje se k zásahům do dřevin 
podle zvláštních zákonů, k pěstebním 
opatřením a kácení z důvodu zdravotních 
dle platných právních předpisů;

- ukládá povinnost náhradní výsadby 
za dřeviny kácené a povinnost péče o ně, 
včetně kontroly plnění povinnosti;

oddělení státní správy lesu, myslivosti 
a ochrany přírody

- rozhoduje o odnětí pozemků určených 
plnění funkcí lesa (PUPFL) do výměry
1 ha a o výši poplatků za odnětí;

- vydává souhlas k územnímu roz-
hodnutí, jímž mají být dotčeny PUPFL, 
k umístění staveb nebo využití území do
50 m od okraje lesa;

- povoluje výjimky ze stanovené veli-
kosti holé seče, ze zákonných lhůt pro 
zalesnění a zajištění kultur a k provádění 
mýtní úmyslné těžby v lesních porostech 
mladších 80 let;

- rozhoduje o opatřeních proti škůd-
cům, vydává potvrzení o původu repro-
dukčního materiálu lesních dřevin

- zadává zpracování lesních hospodář-
ských osnov, ukládá opatření k zajištění 
bezpečnosti osob a majetku;

- uděluje licence a pověřuje výkonem 
funkce odborného lesního hospodáře, 
ustanovuje (zrušuje ustanovení) lesní 
stráže;

- provádí výkon státní správy na úseku 
myslivosti, zejména rozhoduje o uznání 
honitby, určuje jakostní třídy, normované 
a minimální stavy zvěře v jednotlivých 
honitbách; 

- jmenuje a odvolává myslivecké hos-
podáře, ustanovuje nebo zrušuje ustano-
vení myslivecké stráže;

- vydává lovecké lístky, lístky o původu 
zvěře a plomby, ukládá sankce na úseku 
myslivosti;

- zajišťuje výkon státní správy na úse-
ku ochrany přírody a krajiny, rozhoduje o 
stanovisku k zásahu do významného kra-
jinného prvku, o ochraně krajinného rázu 
při umísťování staveb v krajině;

- vyhlašuje památné stromy, případně 
ruší jejich ochranu, zajišťuje péči o ně, 
registruje významné krajinné prvky;

- zabývá se environmentální výchovou
oddělení ochrany zemědělského půd-

ního fondu, odpadů, ovzduší 
- uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF 

o výměře do 1 ha, rozhoduje o odvodech 
za odnětí;

- uděluje souhlas ke změně louky nebo 
pastviny na ornou půdu, k návrhům ÚP 
podkladů, k návrhům tras vedení a komu-
nikací;

- zabezpečuje úkoly na úseku rostlino-
lékařské a veterinární péče; 

- provádí výkon státní správy na úseku 
rybářství – vydává rybářské lístky, ustanovu-
je, případně ruší ustanovení rybářské stráže;

- vykonává státní správu na úseku 
odpadového hospodářství – vede a zpra-
covává evidenci odpadů, vydává souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady;

- vyjadřuje se ke změnám ve výrobním 
procesu, k územnímu, případně stavební-
mu řízení, k podnikání v oblasti s nakládá-
ní s nebezpečnými odpady; 

- kontroluje dodržování podmínek sta-
novených zákonem právnickými osobami 
a fyzickými osobami oprávněnými k pod-
nikání;

- zajišťuje výkon státní správy na úse-
ku ochrany ovzduší před znečišťujícími 
látkami, zpracovávání koncepce ochrany 
ovzduší, stanovuje poplatky pro střední 
zdroje znečištění na území obce s rozší-
řenou působností a vede jejich evidenci, 
stanovuje poplatky pro malé zdroje zne-
čištění ovzduší na území města a vede 
jejich evidenci;

Činnosti, které odbor vykonává 
na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy pro jinou obec

- řeší přestupky na úseku životního 
prostředí 

Činnosti, které odbor vykonává na 
základě rozhodnutí krajského úřadu 
pro jinou obec

nevykonává
Přestupky a správní delikty, které 

odbor projednává v 1. stupni
- podle zákona o přestupcích - § 29 

odst. 1 písm c),  § 34, §35, § 45; § 46 
odst. 2, § 47 odst. 1 písm.g, § 47 odst. 
1 písm. h;

- podle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění poz-
dějších předpisů v mezích stanovených 
zákonem;

- podle zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích, ve znění pozdějších předpisů, 
obec s rozšířenou působností;

- podle zákona č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 
obec s rozšířenou působností;

- podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
v mezích stanovených zákonem;

- podle zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů, 
obec s rozšířenou působností;

- podle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění 
pozdějších předpisů, obec s rozšířenou 
působností;

- podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochra-
ně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
obec s rozšířenou působností;

Věci, ve kterých je odbor odvolacím 
orgánem nebo ve kterých rozhoduje 
na základě mimořádných opravných 
prostředků (včetně přestupků a správ-
ních deliktů)

neprojednává

Jaké problémy může přinést drsná 
zima na městské zeleni?

„Mrazy zatím nemohly způsobit žádné 
velké škody. Sněhová přikrývka půdu 
chrání před promrznutím, což by nejvíce 
škodilo stálezeleným a jehličnatým dřevi-
nám. Problém nastává, pokud napadne 
najednou velké množství sněhu. Těžký 
mokrý sníh se zachycuje na větvích 
stromů i keřů a ty pak zatížení nevydrží. 
Tato zima už dvakrát způsobila kalamitu. 
Spadla spousta větví, celá řada stromů 
se přelomila a byly zaznamenány i ško-
dy na majetku. Společnost městských 
technických služeb TS, a.s., dodnes 
likviduje spadlé větve a stromy. Muselo 
být odstraněno přes 50 zcela ulomených 
stromů nebo nalomených tak, že ohrožo-
valy své okolí. Velkými mrazy trpí spíše 
živočichové, především zvěř a ptactvo. V 
městských parcích se vyskytuje řada dru-
hů ptáků, a proto je jejich přikrmování nut-
ností. Odbor životního prostředí a země-
dělství proto do parků umístil krmítka, kde 
lze ptákům pomoci a přitom je možno je 
zblízka pozorovat.“

Jak je na tom město v této době z 
hlediska kvality ovzduší? 

„Na území města Frýdku-Místku 
dochází v zimním období, zvláště při vzni-
ku smogové situace, často k překračová-
ní imisního limitu pro prašný aerosol. Prů-
měrné 24-hodinové koncentrace se  od 
začátku ledna tohoto roku pohybují nad 
hranicí imisního limitu. Nejvyšší průměr-
ná 24-hodinová koncentrace prašného 
aerosolu byla v letošním roce naměřena 
25. ledna, kdy byl imisní limit překročen 
sedmkrát.  Imisní limity pro oxid siřičitý a 
oxid dusičitý překračovány nejsou.“

Kdo jsou největší znečišťovatelé?
„K nejvýznamnějším znečišťovatelům 

ovzduší na území města patří Válcovny 
plechu a. s. – energetika,  Slezan a.s. 
– závod 04 a dále Dalkia Česká republi-
ka, a.s., divize Karviná, jejíž zdroj je sice 
umístěn na území obce Sviadnov, ale rov-
něž má vliv na kvalitu ovzduší ve městě 
Frýdek-Místek. Nezanedbatelný význam 
mají tzv. dálkové přenosy z Ostravy a 
lokální topeniště rodinných domků.“

Jak občané využívají fondu 
životního prostředí města?

„Bohužel stále méně. Přitom slouží k 
podpoře širokých aktivit, které vedou ke 
zlepšení životního prostředí.“

(Pokračování na straně 6)

RNDR. ALENA KACÍŘOVÁ: Vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství. 

Foto: Petr Pavelka
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(Pokračování ze strany 5)
V oboru jste již dlouho. Máte ještě 

nějaký nesplněný sen či projekt, který 
byste chtěla uskutečnit?

„Jako vedoucí odboru životního pro-
středí a zemědělství pracuji tři roky, v 
oblasti úředničiny v životním prostředí s 
krátkou přestávkou již patnáct let. Snů 
a projektů je řada, povinností je více. V 
letošním roce nás čeká zvládnutí nového 
správního řádu, vedení několika řízení v 
souvislosti s průmyslovou zónou Nošo-
vice, pro která jsou stanoveny minimální 
termíny, ale také zadání veřejné zakázky 
na svoz a likvidaci komunálního odpadu z 
města. Připravujeme stejně jako v před-
cházejících letech oslavy ke Dni Země v 
Sadech B. Smetany, z investičních akcí je 
to rekonstrukce dětského hřiště v Sadech 
Svobody, rekonstrukce památníku v Lís-
kovci a prostoru před obchodem v Chle-
bovicích. Do budoucna připravujeme k 
rekonstrukci svahy nad železniční tratí od 
ulice Těšínská až po park Pod Zámkem. 
Je jen otázkou finančních prostředků, kdy 
bude možné realizovat přeměnu měst-
ských lesů na lesy charakteru příměst-
ských rekreačních, rekonstrukci vyžadují i 
další dětská hřiště, je možné organizovat 
různé akce v rámci ekologické výchovy 
dětí i dospělých.“   

Dá se o Frýdku-Místku hovořit jako 
o městě zeleně?

„Určitě ano, protože se řadíme k měs-
tům s největší výměrou veřejné zeleně 
a zeleně celkem na obyvatele. Frýdek-
-Místek se může pochlubit jak množstvím 
zeleně, tak počtem svých parků a sys-
témem městské zeleně, který umožňuje 
procházet zelenými plochami napříč 
celým městem. Velký význam má i vyba-
venost ploch zeleně pro hry dětí – dětská 
hřiště pro nejmenší i pro sportovní aktivi-
ty. Město Frýdek-Místek získalo v soutěži 
evropského významu Entente Florale v 
roce 2002 bronzovou plaketu, což zna-
menalo značný úspěch, ovšem i závazek 
do budoucna. Také se podařilo od toho-
to roku vybudovat další plochy zeleně a 
zlepšit stav některých stávajících. Pře-
devším se realizoval park Pod Zámkem, 
zvýšila se výměra květinových záhonů a 
došlo k výsadbě dalších nových stromo-
řadí i skupin stromů v plochách sídlištní 
zeleně. Přestože peněz na údržbu není 
úplný dostatek, daří se udržovat určitý 
standard, který umožňuje dobré fungová-
ní ploch veřejné zeleně. Více pozornosti i 
financí však vyžaduje do budoucna péče 
o dřeviny. Minimální péče neznamená 
sice okamžitý problém, ale o to větší 
může být za několik let.“

Máte pod sebou řadu oblastí 
– voda, vzduch, lesy. Ve které jsou 
občané nejméně ukázněni, kde řešíte 
nejvíce přestupků?

„Těžko říct, která oblast je nejhorší. 
Problémy jsou u likvidace odpadních vod, 
nakládání s odpady, a to jak u živnostní-
ků, tak občanů. Vytříděné množství odpa-
dů je stále nedostatečné, kvalita ovzduší 
se v posledních letech spíše zhoršuje. Za 
nejtěžší barbarství bych však považovala 
spalování odpadů v kotlích na pevná pali-
va. Tyto sebevražedné praktiky jsou mi 
zcela nepochopitelné.“    (pp)

Oznámení o výpočtu poplatku
za znečišťování ovzduší

Kdo musí podat oznámení o výpo-
čtu poplatku za znečišťování ovzduší?

Oznámení o výpočtu poplatku musí 
podat každý provozovatel středního zdro-
je, který provozuje zdroj na území, které 
spravuje Městský úřad Frýdek-Místek 
jako obecní úřad s rozšířenou působností. 
Tj. na území obcí Frýdek-Místek, Baška, 
Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, 
Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, 
Fryčovice, Horní Domaslavice, Horní 
Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Koz-
lovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, 
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovi-
ce, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovi-
ce, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré 
Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Voj-
kovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice.

Oznámení dále zasílají provozovatelé 
malého zdroje znečišťování ovzduší, jež 
je provozován na území města Frýdek-
-Místek.

Každému evidovanému provozo-
vateli středního zdroje znečišťování 
ovzduší je odborem životního prostředí 
a zemědělství zaslán formulář pro pře-
dání oznámení o výpočtu poplatku za 
znečišťování ovzduší podle § 19 odst. 
10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší v platném znění a souhrnné 
provozní evidence. Tento formulář 
provozovatel středního zdroje vyplní a 
zašle jej zpět. 

Kdy se podává oznámení o výpočtu 
poplatku za znečišťování ovzduší?

Provozovatelé zasílají oznámení odbo-
ru životního prostředí a zemědělství nej-
později do 15. února kalendářního roku. 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Městského úřadu Frýdek-Místek prověří 
údaje uvedené v oznámení, zkontroluje 
výpočet poplatku a vydá rozhodnutí o 
stanovení výše celkového poplatku za 
předchozí rok a stanovení výše záloh na 
poplatek na kalendářní rok, ve kterém 
bylo oznámení podáno.   

Provozovatelé, kteří provozují zdroj 
emitující registrované látky uvedené v 
seznamu ohlašovaných látek (seznam 
je uveden v příloze č. 2 k nařízení vlády 
č. 368/2003 Sb., o integrovaném regist-
ru znečišťování  nebo je ke stažení zde: 
http://www.env.cz/irz?Open) zasílají úda-
je do integrovaného registru znečištění.    

Co je nutné k oznámení přiložit?
K oznámení je nutné připojit výpis z 

obchodního rejstříku a protokol o měření 
emisí zdroje znečišťování ovzduší, pokud 
již nebyly zaslány v minulém období. 

Jak často je nutné provádět měření 
emisí?

Měření emisí se provádí jednou za 
pět kalendářních roků u zdrojů s tepel-
ným výkonem od 200 kW do 1 MW a 
u zdrojů s tepelným výkonem od 1 MW 
do 5 MW jednou za tři kalendářní roky. 
U malých zdrojů znečišťování ovzduší 
se měření emisí provádí jednou za dva 
kalendářní roky. Do skupiny malých 
zdrojů znečišťování ovzduší patří zdroje 
s tepelným výkonem do 200 kW. Měření 
podléhají malé zdroje spalující pevná 

paliva s výkonem od 15 kW a malé 
zdroje spalující plynná paliva s výkonem 
od 12 kW. Měření emisí malých zdrojů 
znečišťování ovzduší se týká pouze těch 
zdrojů, které slouží při výkonu podnika-
telské činnosti.   

Kde získáte bližší informace?
Bližší informace získáte v kanceláři č. 

426, v budově Městského úřadu Frýdek-
-Místek se sídlem na ulici Palackého 115. 
Informace ohledně vyplňování souhrn-
né provozní evidence získáte rovněž na   
internetových stránkách Českého hydro-
meteorologického ústavu (www.chmi.cz). 

Souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady

Kdo musí mít souhlas k nakládání s 
nebezpečnými odpady?

Souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady musí mít všichni původci odpadů, 
kterým při jejich podnikatelské činnosti 
vznikají nebezpečné odpady. 

Souhlas k nakládání s nebezpečný-
mi odpady musí mít také provozovate-
lé zařízení k využívání, odstraňování 
odpadů, sběru nebo výkupu odpadů, a 
to pouze v případě, že jim nebyl udělen 
v rámci souhlasu podle ust. § 14 odst. 
1 zákona č. 185/2001 Sb., který vydává 
krajský úřad. 

Kdo je to původce odpadů?
Každá právnická osoba nebo fyzická 

osoba oprávněná k podnikání, při jejichž 
podnikatelské činnosti vznikají odpady 
– ostatní nebo nebezpečné.

Původcem odpadů může být i obec, 
a to v případě činnosti fyzických osob 
produkujících na území obce komunální 
odpady.

Co je to nebezpečný odpad?
Nebezpečné odpady jsou všechny 

odpady uvedené v příloze č. 2 vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve 
znění pozdějších předpisů. Jsou roztříděny 
do 20 skupin odpadů podle původu svého 
vzniku. 

Nebezpečnými odpady jsou také odpa-
dy vykazující jednu nebo více nebezpeč-
ných vlastností uvedených v příloze č. 2 
zákona o odpadech. Těchto vlastností je 
celkem 14 a jsou jimi např. infekčnost, kar-
cinogenita, žíravost, hořlavost, výbušnost. 

Kam se obrátit?
- na Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje,  pokud původce odpadů produkuje 
více než 100 tun nebezpečných odpadů 
za rok 

- na Městský úřad Frýdek-Místek, 
odbor životního prostředí a zemědělství, 
ulice Palackého 115, Frýdek-Místek,  
kancelář č. 426 (Mgr. Dita Moravecká, 
telefon 558 609 498), pokud původce 
odpadů produkuje méně než 100 tun 
nebezpečných odpadů za rok

Platí pro všechny původce nebezpeč-
ných odpadů mající své sídlo podnikání 
nebo provozovnu v některé z výše uvede-
ných obcí a měst, patřících do správního 
obvodu Městského úřadu Frýdek-Místek.    

Co je potřeba předložit?
- vyplněnou žádost o souhlas k naklá-

dání s nebezpečnými odpady 
 - kopii podnikatelského oprávnění 

(živnostenský list nebo výpis z obchodní-
ho rejstříku nebo zřizovací listinu)

- plnou moc, pro případ, že k vyřízení 
žádosti bude zmocněna jiná osoba než 
statutární orgán

- písemné prohlášení původce, že 
nakládá s množstvím nebezpečných 
odpadů do 100 tun za rok 

- doklady o předání nebezpečných 
odpadů oprávněným osobám (kopie 
smluv o předávání nebezpečných odpadů 
oprávněným osobám, apod.)

Co je dále možné na odboru život-
ního prostředí vyřídit z hlediska naklá-
dání s odpady?

- požádat o souhlas k upuštění od 
třídění nebo odděleného shromažďová-
ní odpadů podle § 16 odst. 2 zákona o 
odpadech, pro původce odpadů produ-
kující do 100 tun nebezpečných odpadů 
za rok,

- požádat o vyjádření:
a) ke zřízení zařízení k nakládání s 

odpady (např. skládek, sběren a výku-
pen odpadů, autovrakovišť, kompostáren 
atd.) 

b) v územním a stavebním řízení z hle-
diska nakládání s odpady, 

c) k připravovaným změnám výrobního 
procesu nebo výroby, které mají vliv na 
nakládání s odpady, 

d) k zavedení výroby oxidu titaničitého,
- odevzdávat nebo zasílat evidenční 

listy o přepravě nebezpečných odpadů, 
která byla zahájena nebo ukončena ve 
správním obvodu Městského úřadu Frý-
dek-Místek.

Komunální odpad
Kam se obrátit se žádostí o umístě-

ní nebo výměnu popelnice?
Se svou žádostí o umístění, o navý-

šení počtu popelnic nebo výměnu 
popelnice se obraťte na odbor životního 
prostředí a zemědělství, tel. 558 609 
489. Není nutné se osobně dostavit 
na úřad, stačí svůj požadavek před-
nést telefonicky; pracovníkovi odboru 
nahlaste svůj požadavek, své jméno a 
příjmení a adresu, kde žádáte popelnici 
umístit nebo vyměnit. Není vázáno na 
poplatek.

Kam se obrátit, když mi nevyvezli 
popelnici?

V případě, že vám v den svozu nebyla 
vyvezena popelnice, oznamte to nepro-
dleně buď Městskému úřadu Frýdek-
-Místek, odboru životního prostředí a 
zemědělství, tel. 558 609 489 nebo přímo 
dispečinku Frýdecké skládky, a. s., tel. 
558 623 546.

Kam mám odložit nebezpečný a 
objemný odpad?

Nebezpečný a objemný odpad můžete 
odložit do mobilní sběrny, která koluje po 
čtyřech stanovištích ve městě (viz pravi-
delné informace ve zpravodaji na straně 
věnované odborům). Odložení nebezpeč-
ného a objemného odpadu je pro občany s 
trvalým pobytem na území města Frýdku-
-Místku zdarma. 

Tyto druhy odpadů můžete odevzdat i 
do sběrného dvoru přímo na skládce na 
Panských Nových Dvorech.

Odbor životního prostředí a zemědělství
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Středa 1. 2. 16:15 – 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 4. 2.  08:30 – 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 5. 2.  16:00 – 17:30 h veřejné bruslení
Středa 8. 2.  16:15 – 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 11. 2. 08:30 – 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 12. 2. 16:00 – 17:30 h veřejné bruslení
Středa 15. 2.  16:15 – 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 18. 2.  08:30 – 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 19. 2. 16:00 – 17:30 h veřejné bruslení
Středa 22. 2.  16:15 – 17:30 h veřejné bruslení
Sobota 25. 2.  08:30 – 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 26. 2. 16:00 – 17:30 h veřejné bruslení

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – ÚNOR

středa 1. 2. 12,00 6+7.tř. Havířov
sobota 4. 2. 10,00 8+9.tř. Havířov
neděle 6. 2. 9,00 6+7.tř. Orlová
neděle 6. 2.      13,30 junioři Krnov
úterý 7. 2. 15,00 8+9.tř. Orlová
sobota 11. 2. 10,00 3.tř. Havířov
sobota 11. 2.    17,00 muži Karviná
neděle 12. 2. 9,00 4+5.tř. N.Jičín
pátek 17. 2. 18,30 dorost Znojmo
sobota 18. 2. 10,00 8+9.tř. Vítkovice
neděle 19. 2. 9,00 6+7.tř. Vítkovice
neděle 19. 2.    13,30 dorost Havířov
sobota   26. 2. 9,00 4+5.tř. Karviná
sobota   26. 2.     13,30 dorost Ytong Brno

HC Frýdek-Místek pořádá každé pondělí a čtvrtek v 17,00
a v sobotu v 7,15 nábor dětí do přípravky.

Mistrovská utkání HC F-M

Šachová městská liga – 9. kolo
Dům dětí a mládeže Frý-

dek-Místek ve spolupráci 
s Beskydskou šachovou 
školou uspořádal v pátek
20. 1. již 9. kolo „Městské ligy 
mládeže v šachu“ pro mladé 
šachisty od 5 až po 17 let.

Na startu se tentokrát sešlo 55 
hráčů, kteří byli rozděleni podle 
výkonnosti do osmi lig po 6 a 8 
hráčích. V nejprestižnější Extralize 

zvítězila Tereza Tomášková se zis-
kem 4 bodů z pěti partií a nechala 
tak za sebou Romana Pilcha, který 
obsadil 2. místo. Na třetí pozici se 
pak umístil Tomáš Medvec (3 b.). 
Vítězové dalších lig: Chromík T., 
Svoboda M., Friedl P., Krubl M., 
Saksa P., Vrátný J., Ramík D.

Další kolo městské ligy se 
uskuteční v pátek 3. února v 
15.30 hod v DDM F-M.

Šachisté BŠŠ mají šanci postoupit
Šachisté Beskydské ša-

chové školy se vyhoupli na 
čelo tabulky 1. ligy východ a 
mají reálné šance na postup 
do nejvyšší dvanáctičlenné 
Extraligy družstev. Frýdek-
-Místek naposledy odehrál dvě 
nesmírně těžká mistrovská 
utkání s úspěšným koncem.

V sobotu 21. ledna nastou-
pila Beskydská šachová škola 
na domácích šachovnicích pro-
ti sestupem ohroženému ŠK 
DURAS Brno. Soupeři vědomi 
si svého postavení v tabulce 
nastoupili v plné síle a nazna-
čili, že mají v tomto zápase své 
bodové ambice. Naopak naše 
družstvo bylo citelně oslabeno 
hned na několika šachovnicích 
a muselo nastoupit se třemi 
náhradníky. Utkání bylo od 
počátečních tahů velmi bojovné 
a bylo zřejmé, že konečný výsle-
dek bude velmi těsný. A také, 
že ano! Beskydská šachová 

škola vyhrála jen nejtěsnějším 
rozdílem 4,5 : 3,5 a mohla se po 
čtyřech hodinách hry radovat z 
tříbodového zisku. Svou partii 
vyhráli Martin Kubala a Jakub 
Lahner. Remízami se na úspěš-
ném výsledku podíleli: Sergej 
Berezjuk, Stanislav Jasný, Vojta 
Rojíček, Táňa Holušová a Pavel 
Benčo. Prohrál Jiří Kočiščák.

O den později hrálo naše 
družstvo v Kroměříži proti tamní 
Slavii. Slavia Kroměříž se díky 
svému dosavadnímu úspěšné-
mu vystupování v soutěži stala 
„černým koněm ligy“ a netají 
své ambice zasáhnout do boje 
o postup do Extraligy. Tomu 
odpovídala i sestava, se kterou 
proti našim hráčům nastoupila, 
nechyběli velmi silní hosté v čele 
se slovenským reprezentantem 
Lančem. Naštěstí i náš tým byl 
oproti sobotnímu utkání téměř 
kompletní (chyběl jen velmistr 
Kovalev a Fide mistr Dvořák). 

Bylo jasné, že vítězi utkání zůsta-
nou velké postupové šance a 
poražený bude muset čekat 
na zaváhání svých nejbližších 
soupeřů. Naštěstí našim hrá-
čům utkání mimořádně sedlo a 
ukázali všem svým soupeřům, 
že se s Beskydskou šachovou 
školou musí počítat. Celkové 
vítězství v drtivém poměru 6,5 : 
1,5 jasně dokumentuje, co se na 
šachovnicích dělo – frýdecko-mís-
tečtí šachisté zcela dominovali. 
Své partie dokázali vyhrát Sergej 
Berezjuk, Martin Kubala, Jakub 
Lahner, Stanislav Jasný a Vojtěch 
Rojíček. Remizovali Petr Virostko, 
Zdeněk Holeksa a Jiří Kočiščák.

Dvěmi vítězstvími se Beskyd-
ská šachová škola posunula do 
čela dvanáctičlenné tabulky a již 
teď zveme příznivce královské 
hry na nejbližší utkání, které se 
uskuteční v neděli 5.2. od 10.00 
v Domě dětí a mládeže F-M s 
Jihlavou.

BierHaus Cup pokračuje
V sobotu 21. ledna se ve 

frýdeckém sportovním cen-
tru SquashStorm uskutečni-
lo čtvrté kolo turnaje BIER 
HAUS CUP, kterého se tento-
krát zúčastnilo 26 hráčů. 

Vítězem se stal Rabinský 
(Policie) a tím si udržel vedení 
v celkovém pořadí. V soutěži 
družstev obhájil první pozici tým 

hrající pod hlavičkou Policie.
Pořadí 4. turnaje: 1. Rabinský, 

2. Baláš, 3. Nosálek, 4. Peřina
Celkové pořadí: 1. Rabinský, 

2. Peřina, 3. Vlček, 4. Hanzelka
Celkové pořadí firem: 1. Poli-

cie, 2. Lesostavby, 3. Interio, 4. 
INTEST NDT

Další turnaj je naplánován na 
18. února.

Atleti ve Frýdku-Místku
chystají oslavy výročí

V loňském roce uply-
nulo již 75 let od vzniku 
prvního atletického oddílu 
ve Frýdku-Místku. Při této 
příležitosti se připravuje 
setkání současných i býva-

lých závodníků, trenérů, 
rozhodčích a funkcionářů, 
kteří atletickými oddíly v 
uplynulém tři čtvrtě století  
ve městě prošli. 

Společenský večer se usku-

teční v sobotu 11. února od 19 
hodin v Lidovém domě (bývalá 
Kavárna mladých). Organizátoři 
rozeslali více než 300 pozvá-
nek, bohužel na všechny bývalé 
atlety není spojení. Proto uvádí-
me kontakty, tel. číslo 606 257 
453, www.slezanfm.naproti.cz 
a e-mail: slezanfm@email.cz, 
kde mohou bývalí atleti získat 
podrobnější informace.

Fotbal otvírá
sportovní 6. třídu

Vážení rodiče,
fotbalový klub FOTBAL 

FRÝDEK-MÍSTEK připravuje 
ve spolupráci s vedením 9. ZŠ, 
ul. E. Krásnohorské 139, pro 
školní rok 2006-2007, otevření 
nové sportovní třídy – 6. ročníku 
s rozšířenou výukou tělesné vý-
chovy se zaměřením na fotbal.

V této souvislosti vás zve 
vedení fotbalového klubu na 
informační schůzku k této prob-
lematice, která se bude konat ve 
ČTVRTEK 16. 2. 2006 v 17.30 
hodin na sekretariátu Fotbalu 
Frýdek-Místek, na stadionu ve 
Stovkách, ul. Horní 3276.

Na schůzce budou zástupci 
oddílu Fotbalu FM zodpovězeny 
vaše dotazy související se 
zařazením vašeho syna do spor-
tovní třídy.

FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK
Informace na tel. čísle 558 

622 838 nebo 608 713 021.

Autobus na utkání  FULNEK - Fotbal F-M 
oddíl Fotbal F-M pořádá autobusový zájezd k důležitému mistrovskému utkání ve Fulneku, který 

se koná v sobotu 18. 3. 2006. Odjezd autobusu je od hřiště ve Stovkách ve 13.30 hodin. Autobus 
pro všechny fanoušky bude vypraven ZDARMA!!! Případní zájemci hlaste se na sekretariátu klubu 
na tel. 558 622 838, nebo u p. Myšky mobil 608 713 021.
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Škola manažerského rozvoje s.r.o. v Ostravě realizuje v rámci projektu Phare 2003 RLZ Vzdělávací 
a poradenské programy s praxí pro nezaměstnané v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Part-
nerem projektu je Agentura pro regionální rozvoj a.s.

V rámci projektu byly připraveny programy určené uchazečům o zaměstnání, kterým je věnována 
zvýšená péče ze strany úřadů práce, tj. pro osoby nad 50 let věku, osoby s nízkou kvalifikací a ženy 
nad 40 let. Programy jsou kombinací vzdělávacích aktivit, poradenské činnosti a praxe u potenciálních 
zaměstnavatelů.

Nad očekávání úspěšný byl program s praxí pro dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 50 let, který 
se uskutečnil ve spolupráci s ÚP Frýdek-Místek od září do konce roku 2005. Během programu bylo 
zaměstnáno 33 % účastníků a dalších  26 % účastníků uvádí při závěru programu příslib zaměstnání. 
Úspěšnost absolventů programu s praxí na trhu práce dosáhne 59 %.

Účastníci programu si nejvíce cenili toho, že jim program pomohl ve zlepšení komunikačních a 
sebeprezentačních dovedností, zvýšil sebejistotu při jednání se zaměstnavateli, poskytl pracovně-
-psychologické poradenství vedoucí k poznání vlastních silných stránek uplatnitelných na trhu práce a 
k efektivnímu řešení zátěžových situací. Během programu se účastníci naučili pracovat s počítačem a 
internetem, což bylo také pozitivně hodnoceno. 

Praxi zajišťovaly organizace, které měly zájem pomoci rozvoji lidských zdrojů regionu a uchazečům 
o zaměstnání. Některé z nich využily možnosti vyzkoušet si a zaškolit účastníky programu a následně 
s nimi uzavřely pracovní poměr.

Program bude díky své úspěšnosti opakován. Uchazeči o zaměstnání se mohou o zařazení do pro-
gramu informovat na svém úřadu práce. Firmy se zájmem o organizaci praxe mohou kontaktovat Školu 
manažerského rozvoje s.r.o., telefon 597 325 860 nebo se zaregistrovat na jejich webových stránkách
www.smr-ol.cz.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Na základě OZV č. 12/2005 
o trvalém označování psů, 
která nabyla účinnosti 1. 1. 
2006 je povinností každého 
držitele psa chovaného na 
území města Frýdek-Místek, 
který je starší 6 měsíců, trva-
le označit psa mikročipem 
nebo tetováním, a to do 30. 6. 
2006. Označování psů bude 
prováděno na náklady města 
Frýdek-Místek.

Toto trvalé označování budou 
provádět následující veterinární 
lékaři určení městem Frýdek-
-Místek:

- MVDr. Petr Šlachta, Bruzov-
ská 1852, Frýdek-Místek

- MVDr. Pavel Janák, 4. květ-
na 217, Frýdek-Místek

- MVDr. Jiří Karásek, Sadová 
1158, Frýdek-Místek

- MVDr. Dalibor Ress, J. Suka 
1753, Frýdek-Místek

- MVDr. Vítězslav Novák, 
Sadová 1158, Frýdek-Místek

- MVDr. Radim Medek, ČSA 
797, Frýdek-Místek

Psi budou označeni na 
základě formuláře „Potvrzení o 
řádném přihlášení psa k místní-

Označování psů bude prováděno na náklady města
mu poplatku ze psů“ (dále jen 
„potvrzení“), vydaného Měst-
ským úřadem Frýdek-Místek,  
finančním odborem, který bude 
v průběhu měsíce ledna a února 
2006 rozeslán všem evidovaným 
držitelům psů. Toto potvrzení 
bude vystaveno na psa, který 
je uveden v evidenci finančního 
odboru MěÚ Frýdek-Místek.

Vzhledem k tomu, že tato 
povinnost se vztahuje na 
všechny psy chované na území 
města, vyzýváme tímto držitele 
psů, kteří nemají dosud své psy 
přihlášené, aby tak neprodleně 
učinili.    

Jaký je tedy postup při zajiš-
tění označení psa:

1. Držitel psa zkontroluje 
údaje uvedené na obdrženém 
potvrzení, s tím, že chybějící 
údaje doplní,  

2. v případě, že uvedené 
údaje nesouhlasí, je držitel psa 
povinen dostavit se na odd. 
místních daní a poplatků měst-
ského úřadu, ul. Radniční 1148, 
č. dveří 104 pro nové potvrzení s 
platnými údaji, 

3. po obdržení potvrzení nav-
štíví držitel psa se svým psem 
a potvrzením jednoho z výše 
uvedených veterinárních lékařů 
k označení psa, 

4. čipování - aplikaci v hodno-
tě 350,- Kč nebo tetování, kdy je 
smluvní cena stanovena v mís-
tě a čase obvyklém ve smyslu 
zákona č. 40/2004 Sb., o veřej-
ných zakázkách, si držitel psa 
uhradí u veterinárního lékaře,

5. veterinární lékař nalepí 
po označení psa na potvrzení 
registrační číslo mikročipu (čís-
lo tetování) a vydá držiteli psa 
příjmový pokladní doklad,

6. držitel psa se s potvrze-
ním, na kterém je vyznačeno 
registrační číslo mikročipu nebo 
tetování, a příjmovým pokladním 
dokladem, vydaným veterinárním 
lékařem, dostaví do pokladny 
Městského úřadu Frýdek-Místek, 
Radniční 1148, kde mu po před-
ložení obou dokladů bude uvede-
ná částka proplacena, 

7. v případě, že držitel 
psa, který je řádně evidován, 
neobdrží do konce února roku 
2006 potvrzení MěÚ, je nut-
né si neprodleně osobně toto 
potvrzení vyzvednout na odd. 
místních daní a poplatků, č. 
dveří 104. 

Držitel psa, který před účin-
ností této vyhlášky nechal psa 
trvale označit nebo ho před 
účinnosti této vyhlášky nabyl 
trvale označeného, je povinen 
do 31. 1. 2006 předložit doklad 
o označení psa finančnímu 
odboru, oddělení místních daní 
a poplatků MěÚ Frýdek-Místek, 
Radniční 1148, č.dveří 104.     
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3. února 
Autobusový zájezd na Pus-

tevny (pololetní prázdniny). Na 
programu lyžování, bobování, 
pěší turistika.

cena 180,- Kč (lyžaři si přibe-
rou asi 150,- Kč na permanent-
ku) informace A. Kubaláková

8. února
Valentýnská besídka
Vyrobíme si drobné dárečky k 

svátku sv. Valentýna, zahrajeme 
si hry.

13. - 17. února 
Příměstský tábor na SMTu. 
Pondělí: vyrábíme ptačí bud-

ky + doprovodný program
Úterý: lyžování na Zlatníku 

(doprava vlastním autobusem)
Středa: lyžování na Zlatníku
Čtvrtek: lyžování na Zlatníku
Pátek: výlet vlakem do Frýd-

lantu do Sport relax centra Ko-
telna – bazén, vířivka, sauna

1. února 
Schůzka členek a aktivních 

maminek
6. února v 10.00 h.

Maňásková pohádka
7. února v 10.00 h.

Beseda o kojení a péči o novo-
rozence s p. Vojkovskou

9. února v 10.00 h.
Seznámení s rehabilitační 

metodou „míčkování“
Metoda je vhodná pro děti s dých. 

potížemi a pro posílení imunity.
Molitanové míčky s sebou 

(možno zakoupit ve zdravotnic-
kých potřebách)

10. února
Výtvarka pro děti s Luckou.
Vyrobíme si zvířátka na špejli.

13. února v 10.00 h.
Maňásková pohádka
20. února v 10.00 h.

Maňásková pohádka
21. února v 16.00 h.
Karneval Broučků 

Jídelna Obchodní akademie.
Tanec, pohádka, soutěže, 

odměny, občerstvení.
Vstupné 30 Kč dospělí, děti 

zdarma. 
23. února v 10.00 h.

Šátky Vatanay
Praktické ukázky vázání šátku a 

nošení dětí v šátku.
24. února 

Výtvarka s Hankou
Vyrobíme si keramické ozdoby do 
pokojíčku z rychleschnoucí hlíny.

27. února v 10.00 h.
Maňásková pohádka

Hledáme maminku, která by 
vedla cvičení pro těhotné.

Připravujeme dopolední kurzy 
angličtiny pro maminky!

Vždy v úterý v 9.15 h. začáteč-
níci, v 10.30 h. mírně pokročilý.
Každou středu cvičení s dětmi.

Každý čtvrtek zpívánky.

3. února
JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÝ 

ZÁJEZD NA MORÁVKU
- Ski areál Sviňorky
- cena: děti: 250,- Kč, dospělí: 
350,- Kč
- Informace a přihlášky: Marie 
Cidlíková, 558 434 154, 736 150 
088, info@ddmfm.cz
- 8:00 – 16:30 hodin

12. – 17. února
PRÁZDNINOVÉ LYŽOVÁNÍ 

NA HORÁCH
- jarní prázdniny
- sjezdové lyže, běžky, snowboard
- Morávka – Pension U přehrady
- pro děti a mládež od 9 do 16 
let, začátečníky i pokročilé

- program: celodenní lyžování 

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

telefon: 558 434 154,
558 434 525, 558 628 240

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

a bohatý doprovodný program
- cena: 2 600,- Kč (doprava, 

ubytování, stravování, pitný 
režim, celotýdenní permanent-
ka na lyžařský vlek, lyžařský 
instruktor)

- Informace a přihlášky: Marie 
Cidlíková, 558 434 154, 736 150 
088, info@ddmfm.cz

13. února
VÝPRAVA PO STOPÁCH 

YETTIHO
- v tento den se vydáme po 

stopách tvora, kterému mráz ani 
zima zdaleka nevadí

- cena: 25,- Kč
- informace a přihlášky: Ivana 

Sošková, 558 434 154, 731167 
010, kaluz@ddmfm.cz

- sraz: v 9:00 hodin, DDM FM, 
Pionýrů 752

DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, 

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

11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00 
hodin

14. února
NA SVATÉHO VALENTÝNA 

ZAMRZNE I KOLO MLÝNA
- vyrobíte si u nás valentýn-

ky a dárečky k tomuto svátku, 
připravíte si pravý valentýnský 
puding a vyhlásíme souboj v šip-
kách o nejlepšího střelce (vítěz 
získá pohár Svatého Valentýna)

- cena: 15,- Kč
- informace a přihlášky: Ivana 

Sošková, 558 434 154, 731167 
010, kaluz@ddmfm.cz

- sraz: DDM FM, Pionýrů 752, 
9:00 – 14:00 hodin

PRÁZDNINOVÉ DOPOLED-
NE S MODELÁŘI

- výroba létajícího modelu z 
balsy

- za příznivého počasí létání 
pod Štandlem

- za nepříznivého počasí 
zábavné turnaje, šipky, hokej, 
pexeso aj., bazén

- cena: 15,- Kč
- informace a přihlášky: Alena 

Fabíková, 558 434 154, 732 383 
131, technika@ddmfm.cz

- DDM Místek, 8:00 – 13:00 
hodin

DOPOLEDNE S POČÍTA-
ČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu 

- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00, 

11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00 
hodin

15. února
MASOPUSTNÍ VESELICE
V středu si společně užijeme 

masopustních svátků. Dopo-
ledne si vyrobíme masky pro 
slavnostní rej maškar a pak na 
vás čekají souboje s nejvyššími 
maškarami a potom nasmažíme 
hromadu koblih.

- cena: 25,- Kč
- informace a přihlášky: Ivana 

Sošková, 558 434 154, 731167 

010, kaluz@ddmfm.cz
- DDM FM, Pionýrů 752, 9:00 

– 14:30 hodin
DOPOLEDNE S POČÍTA-

ČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, 

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

11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00 
hodin

16. února
CELODENNÍ VÝLET DO 

FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ
- návštěva relax centra
- cena: 90,- Kč
- informace a přihlášky: Alena 

Fabíková, 558 434 154, 732 383 
131, technika@ddmfm.cz

- 8:00 – 16:00 hodin
17. února
DOPOLEDNE S POČÍTA-

ČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, 

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

11:00 – 13:00 hodin
ŠACHY
1. února
KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL 

V ŠACHU
- šachové turnaje družstev 

- 1.- 5.třída, 6. - 9.třída, střední 
školy

- DDM, Pionýrů 752, 9:00 
– 13:00 hodin

3. února
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE 

– 10. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 

– 18:30 hodin
17. února
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE 

– 11. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 

– 18:30 hodin

Pionýrů 764, Frýdek-Místek, 
tel.: 558 435 067, 558 647 694
e-mail: smtu.fm@worldonline.
cz, http://smtu.fm.web.worl-

donline.cz

STANICE MLADÝCH 
TURISTŮ

Lyžování v případě dobrých 
sněhových podmínek! 

Možno se přihlásit i na jed-
notlivé dny. 

13. - 17. února
Tradiční tábor na Krásné.
V krásném prostředí Be-

skyd prožijí děti týden jarních 
prázdnin.

Program: hry, soutěže, 
karneval, zimní či vodní radovánky 
(návštěva Sport relax centra Ko-
telna ve Frýdlantu n.O.)

cena 1350,- Kč

Informace na SMTu nebo
R. Bortlíčková (tel.: 776 288 448)
12. - 18. února
Zimní tábor Ostrý (na 

hřebenech Beskyd – Jablunko-
vsko)

Program: běžkování, stavba 
a jízda na tobogánu ze sněhu, 
celotáborová hra „Po stopách 
sněžného muže“.

cena 1995,- Kč
Informace M. Bayerová (tel. 

774 044 471)

Odbor sociálních služeb a 
zdravotnictví Městského úřadu 
Frýdek-Místek oznamuje všem 
žadatelům o dotace a příspěv-
ky z charitativního fondu města 
Frýdek-Místek termín uzávěrky 
žádostí: pátek 31. 3. 2006, 
včetně. 

Charitativní fond je určen k 
tomu, aby pomáhal vyřešit nebo 
alespoň zmírnit těžkou životní 
situaci zdravotně postižených 
a sociálně potřebných občanů, 
kteří se ocitli v mimořádně obtíž-
ných poměrech.

Finanční prostředky charita-
tivního fondu je možno posky-
tovat:

• V těch případech, kdy 
vzniklou potřebu nelze finanč-
ně zabezpečit jiným způsobem 
– např. pomocí darů, dávkami 
z odboru sociální péče nebo 
dotacemi.

• Na podporu činnosti a 
poslání neziskové organizace, 
pro které byla zřízena.

Prostředky z dotací není mož-
no použít na:

a) zájezdy
b) kulturní akce
c) mzdy
O poskytnutí dotace si 

DOTACE Z CHARITATIVNÍHO FONDU
mohou požádat:

• zdravotně postižení a soci-
álně potřební občané města 
Frýdek-Místek, a to ke zmírně-
ní náročných životních situací, 
nebo žijící v mimořádně nepříz-
nivých sociálních podmínkách 

• neziskové organizace (např. 
nadace, občanská  sdružení, cír-
kevní a charitativní organizace)  

Bližší informace vám budou 
poskytnuty na odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek, 
Radniční 1149, 2. poschodí., 
dv. č. 210., p. Ludmila Mertová, 
mertova.ludmila@frydekmis-
tek.cz, tel.: 558 609 314

Příslušný formulář pro podá-
ní žádosti o poskytnutí dotace 
z charitativního fondu je mož-
no vyzvednout rovněž na této 
adrese nebo na internetových 
stránkách města Frýdek-Místek
www.frydekmistek.cz

Upozornění:
Žádosti bude možno podávat 

i v průběhu celého roku 2006 
podle stávající výše zůstatku 
finančních prostředků ve fondu. 
O následujícím termínu uzávěr-
ky podání žádosti bude veřej-
nost včas informována.

Svaz důchodců bilancoval
Výroční členské schůze 

MěO SD ČR Frýdek-Místek 
se 17. ledna ve velkém sále 
Národního domu zúčastni-
ly na tři stovky seniorů, za 
účasti místopředsedy Svazu 
důchodců ČR a frýdecko-
-místeckého radního Oldři-
cha Pospíšila.

Předseda místní organizace 
Rudolf Horníček pohovořil o čin-
nosti a mohl se pochlubit zvýše-
ným zájmem seniorů o členství, 
protože v organizaci jich je již 
téměř sedm stovek. „Činnost v 
organizaci je velmi rozmanitá 
a bohatá. Senioři se scházejí 
společně na různých akcích. 
Jezdí do divadel v Ostravě, po 
celé republice na zájezdy, chodí 
na turistické vycházky po okolí, 
navštěvují krytý bazén, chodí na 
různé exkurze a společenské 
večírky,“ přibližuje výčet akcí 
Štěpánka Pešáková. Senioři se 
ve velkém vrhli také na vzdělá-
vací aktivity, takže uskutečňují 
kurzy výuky práce s počítačem a 
internetem nebo navštěvují kur-
zy němčiny a angličtiny. Osvěd-

čila se i spolupráce se školou 
jógy Karakal. 

„K městské organizaci patří 
rovněž Středisko sociální pomoci 
a služeb, kde pracuje osm pečo-
vatelek pod vedením paní Aleny 
Pavelčíkové. Nabízí své služby 
pro důchodce, jako je doplňko-
vá pečovatelská služba, měření 
krevního tlaku, použití bio lampy, 
pedikérské služby pro nepohyb-
livé  klienty v domácnostech, a 
senioři mohou využít i sociálně 
právní poradnu,“ sdělila Štěpán-
ka Pešáková.

Rozmanitou činnost si může 
Svaz důchodců ČR dovolit i díky 
spolupráci s Městem Frýdek-
-Místek, které se podílelo napří-
klad na oslavě Dne seniorů.

Radní Oldřich Pospíšil zdů-
raznil neradostné postavení 
seniorů v dnešní společnosti a 
vyzval přítomné k plné účasti ve 
volbách, kde se bude mimo jiné 
rozhodovat také o jejich budouc-
nosti. Poděkoval všem za jejich 
dobrovolnou a záslužnou čin-
nost a popřál jim mnoho dalších 
úspěšných akcí.       (pp)
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Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

Provident vám půjčí peníze, když potřebujete a na co chcete.

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

zástupce přinese peníze až domů. Nabídku vám ušije na míru, takže splátky

budou nízké tak, jak potřebujete, bez skrytých poplatků a obchodní zástupce

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?
Zpravodaj Rady

města Frýdku-Místku 

vychází 2x měsíčně 
v nákladu 25 000 ks 
a je zdarma distri-
buován do všech 

schránek ve městě.

Cena za inzerci:
33 Kč / cm2

(Výška inzerátu libovolná,
šířka musí odpovídat šířce sloupců)

Pro inzerci volejte 

603 249 743
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (9.)
Autorita a pověst MUDr. 

Augustina Petra, po němž 
nese jméno ulice Dr. Petra 
na sídlišti Slezská, přetrvaly 
mnoho desetiletí. Současní 
pamětníci ho však jako lékaře 
pracujícího tehdy v převážně 
německém Frýdku nemohli 
osobně poznat. 

Bibliografický slovník přibližuje 
některé zajímavosti života „otce 
chudiny na Frýdecku“ MUDr. 
Augustina Petra. Po ukončení 
základní školní docházky ve Frýd-
ku začal studovat na německém 
gymnáziu v Těšíně. Pravděpo-
dobně zde se seznámil se stu-
denty, kteří se scházeli v Těšín-
ské besedě. Jejich vlasteneckými 
myšlenkami byl tak nadšen, že 
se později jako student medicíny 
zúčastnil bojů na vídeňských bari-
kádách roku 1848. Po skončení 
revolučních událostí se vrátil ke 
studiu, které ukončil v roce 1854. 
Lékařskou praxi vykonával po 
celou dobu ve Frýdku.

Protože znal velmi dobře 

poměry ve Slezsku, snažil se 
posílit národní uvědomění pro-
střednictvím českých spolků. Prv-
ním takovým spolkem na Těšín-
sku byl Český čtenářský spolek, 
který založil ve Frýdku roku 1863 
spolu s tkalcovským mistrem Van-
tuchem a lékárnickým asistentem 
Zrubkem. I když byl hned dalšího 
roku spolek rozpuštěn, jeho členo-
vé se scházeli v soukromí. V roce 
1870 vzniká Občanská beseda v 
čele s Dr. Petrem. Svou veřejnou 
autoritou oblíbený lékař zaštítil 
později i Občanskou záložnu.

Z našeho současného pohle-
du můžeme o něm říci, že byl 
propagátorem Beskyd jako 
oblasti vhodné pro turistiku. Byl 
totiž nejen iniciátorem prvních 
turistických výšlapů, ale také 
pomáhal organizovat propagaci 
Beskyd. Špatná finanční situace 
mu nedovolila uskutečnit záměr 
založit sanatorium v obci Krás-
né – Mohelnici. Mnohé pacien-
ty léčil zdarma, poskytoval jim 
finanční podporu, protože jako 

ULICE DR. PETRA: Na okraji Slezské.      Foto: Petr Pavelka

člověk byl známý svou nezišt-
ností a pochopením pro tíseň 
bližního. Sám však jako nemoc-
ný a osamělý byl v posledních 
letech života odkázán na chu-
dinskou podporu města.    

Frýdecký rodák Augustin 
Petr (nar. 14. 8. 1824) zemřel 
ve Frýdku brzy po svých sedm-
desátinách (24. 8. 1894). Jeho 
pohřeb se stal národní mani-
festací, kdy tělo zesnulého bylo 

O čem psali kronikáři před 10 lety
Kronika města zaznamená-

vá poslední aktivity Městských 
kulturních zařízení před jejich 
transformací. Ta byla schvá-
lena zastupitelstvem města v 
prosinci 1995. V následujícím 
roce se dotkla též provozu 
dvou kin v našem městě.

Na základě výběrového říze-
ní radní schválili v roce 1996 
pronájem Kina Petra Bezruče 
společnosti BONTONFILM, a. 
s., se sídlem v Brně, za účelem 
provozování kina na dobu pěti 
let. Kino Vlast promítalo napo-
sled 30. června 1996. 

Transformací v oblasti kin stát 
přesunul odpovědnost na jednot-
livá zastupitelstva obcí, která roz-
hodla, jak bude síť kin v budouc-
nu vypadat. Do roku 1995 jsme 
byli počtem promítacích pláten 
připadajících na milion občanů 
druzí v Evropě. V příštích letech v 
naší zemi mizí jedno kino za dru-
hým. V roce 1989 bylo v provozu 
na území České republiky 1 800 
kin. V roce 1994 jich bylo už o 
800 méně.        (an)

Pohledem do kroniky 
městské části Chlebovice si 
přiblížíme jednu ze sváteč-
ních událostí roku 1996 – 
vzpomínkovou bohoslužbu v 
kostele sv. Cyrila a Metoděje 
a otevření Památníku Kultur-
ního sdružení Bezručův kraj v 
budově starobylého fojtství.

Dne 14. ledna 1996 bylo 
uspořádáno místní organizací 
KDU-ČSL a Kulturním sdružením 
Bezručův kraj v Chlebovicích 

vzpomínkové setkání u příležitos-
ti 10. výročí úmrtí Msgre. ThDr. 
Josefa Moštěka. Ve zdejším 
kostele byla sloužena bohosluž-
ba Msgre. Janem Graubnerem, 
arcibiskupem olomouckým. Byl 
přítomen děkan P. Josef Maňák 
a mnoho dalších hostů z Kyjova, 
našeho města i okolí.

Odpoledne pokračovalo set-
kání na fojtství, kde bylo při-
praveno pohoštění. Při této 
příležitosti byl zde za účasti arci-
biskupa Jana Graubnera slav-
nostně otevřen Památník Kul-
turního sdružení Bezručův kraj s 
místním a včelařským muzeem. 
V uměleckém  programu vystou-
pil koncertní mistr na violoncello 
Bohuslav Pavlas.

Kulturní sdružení Bezručův 
kraj bylo původně organizací 
pražskou. Jejím zakladatelem a 
předsedou byl rodák ze Zelin-
kovic PhDr. Jaroslav Slavický, 
profesor na hudební fakultě 
Univerzity Karlovy. Sdružení 
mělo za úkol seznamovat širší 
veřejnost se slezskou kulturou. 
Rozšíření činnosti k nám nastalo 

po návštěvě profesora Slavické-
ho v roce 1979 v Chlebovicích. 
Sdružení se ujal s elánem sobě 
vlastním Václav Halat. Ve spo-
lupráci s Českou mysliveckou 
společností organizoval kulturní 
akce a besedy na myslivec-
ké chatě. Téměř každoročně 
tady účinkovali členové opery 
pražského Národního divadla 
– fryčovický rodák Lubomír 
Havlák se svou rodinou. Vystu-
povali zde i jiní pražští umělci 
se skladbami našich i světových 
skladatelů. Recitovaly se básně 
v minulosti zakázaných básníků. 
Chlebovice navštěvovali Fran 
Směja, František Lazecký, Zde-
něk Rotrekl. Koncertoval zde i 
sólista Národního divadla Edu-
ard Haken. Kulturní sdružení 
Bezručův kraj pořádalo výsta-
vy grafiky, obrazů a umělecké 
knižní vazby mistra Jaroslava 
Olšáka. 

Kulturní sdružení pod vede-
ním Václava Halata pracovalo 
velmi dobře.

Josef Žižka, kronikář
městské části Chlebovice

Údržba komunikací
Vážená paní starostko,
dovolte mi touto cestou Vám 

poděkovat za péči, kterou Vaše 
město trvale věnuje údržbě 
městských komunikací, které 
jsou vždy řádně upravené. Toto 
se nedá vždy říci o komunikacích 
jiných měst v našem kraji.

Vzhledem k tomu, že v rám-
ci své pracovní činnosti často 
jezdívám vozidlem přes Vaše 
město, mohu srovnávat péči, 
kterou Vaše technické služby 
trvale věnují této problematice.

Ještě výrazněji se tato sku-
tečnost projevila v posledním 
kalamitním období začátkem 
ledna, kdy silnice na Ostravsku 
a Karvinsku byly ve většině pří-
padů sjízdné pouze se značným 
úsilím řidičů a zapojením jejich 
veškerých řidičských schopnos-
tí a dlouholetých zkušeností. 
Ve srovnání s tím byla údržbě 
komunikací ve Vašem městě 
věnovaná taková péče, která 
i přes nepřízeň počasí a trvalé 
návaly sněhu zajistila dobrou 
sjízdnost těchto komunikací.

Chtěla bych proto Vám i 
vedení technických služeb a 
všem jejím zaměstnancům, kteří 
se starají o údržbu městských 
komunikací, poděkovat jménem 
všech řidičů, kteří Vaším měs-
tem projíždějí do dalších okresů, 
za péči věnovanou každodenní 
údržbě těchto komunikací.

Myslím si, a jsem o tom pře-
svědčena, že pokud by se všech-
na města stejně vzorně starala o 
sjízdnost komunikací, které mají 

ve své správě, zvýšila by se bez-
pečnost řidičů i chodců na těchto 
cestách a snížila by se nervozita 
a stres řidičů, kteří v tomto zim-
ním období musí v rámci svých 
pracovních povinností každoden-
ně řídit motorové vozidlo.

Ještě jednou Vám děkuji a 
přeji Vám mnoho úspěchů ve 
Vaší práci.   Věra Maruszáková

Dva zpravodaje
Obyvatelé našeho města 

dostávají do schránek dva zpra-
vodaje. Jeden městský, vydá-
vaný radnicí, a druhý opoziční, 
vydávaný opozicí. Nic proti tomu. 
Každý má právo na svůj názor. 
Bohužel po přečtení posledního 
opozičního zpravodaje vznikl 
dojem, že opozice nemá vlastně 
co říct. Dá se to nazvat mláce-
ním prázdné slámy. Má vůbec 
něco podobného smysl? Takové 
počínání mi připomíná uraženou 
ješitnost školáka, který dostal 
košem od své spolužačky.

Od opozice očekávám opravdu 
něco jiného. Fundované rozbory 
věcí, které se nezdařily, a návrhy, 
jak je chce řešit ona. To místo stá-
vajících pomluv a neustále negati-
vistických stanovisek. To bohužel 
postrádám. A patrně nejen já. 
Válející se zpravodaj, bez přečte-
ní, vyhozený do krabice na papír 
patrně o něčem svědčí.

Chce-li opozice dosáhnout 
ve volbách nějakého výsledku, 
pak bude muset začít s jinou 
politikou. Takhle jen utvrzuje v 
názoru, že politika je špína. 

Josef Malaťák

uloženo jako poslední do hrobu 
na hřbitově u Kostela Sv. Jošta. 
V roce 1906 byly jeho ostatky 
přeneseny na sedlišťský hřbitov. 
Kořeny rodiny Petrů sahají do 
Bruzovic.       Anna Nováková
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plesová sezona

Silná pedagogická trojka výtvarníků v Galerii Pod Sovou
Galerie Pod Sovou před-

stavuje nyní hned tři auto-
ry-pedagogy. Vít Adamus 
své malby obohacuje svým 
básnickým střevem, Jaro-
slav Turek dokazuje, že i 
s počítačem se dá dělat 
kultura, a jeho manželka 
Gabriela Turková zjemňuje 
celkový dojem interiérovou 
keramikou.

Vratký kráčivec, stridulace 
sarančí, Bo-že-na-le-da-že-bo-
že... a klove-li labuť, klove do 
oka, Konec mytologie! Cvrčci 
rozdupali housličky, Parteno-
genetická larva Ježíška, Je to 
hned za přírodou... A pak dole-
va, Instant nostalgia – je to hned 
za přírodou, co nás má v paměti, 
takovými „poetickými“ popisky 

bombarduje Adamus diváka, 
aby mu bylo jasné, kohože díla 
má před sebou. Občas si vypo-
může i Holanovými verši – to 
je ta chvíle, kdy sny nejsou nic 
než bleší štípance na marsyové 
kůži – zkrátka svou duši básníka 
nezapře. „Vít Adamus je biolog 
a matematik, maluje léta letoucí, 
jeho výtvarná činnost vychází z 
jeho filozofického postoje k živo-
tu. Přemítá o vládě nad světem a 
biologických jevech a má celou 
řadu cyklů. Je například výborný 
kreslíř – známe jeho torza, obli-
čeje, ale i série abstraktnějších 
krajin, kde se vrací jeho potřeba 
se nějak filozoficky vyrovnat se 
světem. Potěšily mě poslední 
jeho věci – malby a kresby travin 
a přírodních motivů, které jsou 

velice blízké až fotografii. Je 
to obdivuhodné, jakou si s tím 
dává práci. Je také básník, takže 
máme před sebou tvorbu člově-
ka přímo renesančního,“ uvedl 
Víta Adamuse Petr Rumian.

Jaroslav Turek je matematik 
a učitel informatiky a zabývá se 
počítačovou grafikou. „Využívá 
jako vstupní materiály kresby, 
které dále upravuje. S počítačem 
je to obtížné, protože vždycky 
do toho dává neosobní stránku, 
ale výsledky jeho práce potěší,“ 
hodnotil druhého z učitelského 
trojlístku Petr Rumian.

Gabriela Turková do gale-
rie přinesla nejjemnější práci 
– keramiku, která vychází z pří-
rodních motivů. „Jsou to věci, 
které každého potěší, její kachle 

VÍT ADAMUS: Ženy jsou jeho věčné téma.  Foto: Petr Pavelka

ozdobí každý interiér a velice 
zajímavé prostorové objekty 
zvlášť vynikají, pokud na ně 
například v noci zasvítí nějaké 
světýlko,“ přidal osobní zkuše-

nost z ateliéru Rumian, který 
výstavu zahajoval. Na závěr 
vyzval k zakoupení děl, protože 
„výtvarníci jsou hamižníci a chtě-
jí taky z něčeho žít“.        (pp)

Tomáš Cidlík vyřeže Radegasta
Jednapadesátiletý frýdec-

ko-místecký řezbář Tomáš 
Cidlík uspěl ve výběrovém 
řízení a dostal důvěru zho-
tovit pro Valašské muzeum v 
přírodě stylizovanou a netra-
diční dřevěnou sochu boha 
Radegasta, která bude natr-
valo umístěna před vchodem 
do muzea. 

Tomáš Cidlík se řezbě věnu-
je od svých třiceti let a k budoucí 
soše z dubového kmene o výš-
ce tři metry a průměru metr již 
vytvořil maketu se svou před-
stavou boha Radegasta. „Pro-
studoval jsem symboliku boha 
Radegasta z různých zdrojů a 
vytvořil si svou představu jeho 
moderního pojetí, ale tak, aby 
si socha zachovala své základ-
ní atributy a každý v ní boha 
Radegasta na první pohled 
poznal. Sochu jsem odlehčil, 
ale typický roh hojnosti, tvář se 
lví podobou a býčími rohy jistě 
každý pozná,“  vysvětluje řez-
bář Tomáš Cidlík. 

„Muzeum a vůbec Valašsko je 
nerozlučnou součástí Beskyd a 
mít tady symbol našich hor, boha 
Radegasta, je pro nás ctí. Navíc 
socha boha Radegasta bude 
zpestřením také pro návštěvní-
ky, kteří budou moci sledovat její 
zrod pod rukama řezbáře pana 
Cidlíka. S realizací sochy začne-

me, jakmile opadne sníh,“ uvedl 
ředitel Valašského Muzea v pří-
rodě Vítězslav Koukal.          (pp)  

TOMÁŠ CIDLÍK: Frýdecko-místecký řezbář bude vyrábět božskou 
sochu.

Svatý Valentýn v Krásnu
Místecká Galerie Krásno, 

která se nachází u Kostela 
Sv. Jana a Pavla, připravila 
stylovou výstavu frýdec-
ko-místeckého výtvarníka 
Evžena Davida s tématikou 
Svatého Valentýna.

Jedná se o výstavu podmaleb 
na sklo s milostnou tématikou, 
která je určitým novým výtvar-
ným prvkem v této oblasti. Ta 
se většinou omezuje na obrázky 
s postavami svatých nebo na 
kopie lidového umění se všemi 
jeho atributy. Někdy se objeví i 
autoři, kteří tato „tabu“ překraču-
jí, což je případ i této výstavy.

Autor Evžen David se zabý-
val v posledních letech hlavně 
tvorbou kresleného humoru, 
comicsů pro děti a novinovou 
ilustrací. Také se pravidelně 

zúčastňuje mezinárodních sou-
těží kresleného humoru, kde 
bývá často zařazován do kata-
logu a společně s vybranými 
autory vystavuje. Proto je mu 
vztah k humoru blízký a snaží 
se využít všech výtvarných 
forem ke zpracování námětů, 
které jsou již spíše filozofic-
ko-humoristické. I proto jej 
zaujala podmalba na sklo. 
Čtyři roky trvalo zpracování a 
studování této výtvarné disci-
plíny. Dalších několik měsíců 
vytvoření a zpracování této 
výstavy. „Jelikož námětem a 
ideou je láska mezi mužem 
a ženou, bylo příhodné toto 
spojit se svátkem zamilova-
ných, svátkem Sv. Valentýna,“ 
nechaly se slyšet provozova-
telky galerie.           (pp)

Janáčkova filharmonie Ostrava všechny srdečně zve na kon-
cert nazvaný Králové operety, který se uskuteční dne 1. února v 
19 hodin ve Frýdku-Místku v prostorách Nové scény Vlast. 

V programu zaznějí následující skladby: J. Strauss: Netopýr 
(předehra), R. Friml: Rosemary, F. von Suppé: Básník a sedlák, 
O. Nedbal: Vinobraní, F. Lehár: Zlato a stříbro, J. Offenbach: 
Orfeus v podsvětí, v provedení Janáčkovy filharmonie Ostrava 
pod vedením dirigenta Miloše A. Machka.

Vídeň nebo Paříž? Po stopách lehké múzy se spolu s 
dirigentem Machkem vydáte do doby promenád, večírků a 
slavných plesů. Tiché soupeření dvou evropských velkoměst 
(a v nich pak další soupeření Maestrů o přízeň publika) dalo 
kupodivu vzniknout skladbám, které dodnes dovedou pohla-
dit srdce posluchače a na jeho tváři vyloudit blažený úsměv. 
Takové elektrizující kouzlo vídeňského valčíku nebo pařížského 
kankánu jakoby znovu a znovu ožívá a povznáší nás vysoko 
nad starosti běžného dne. Cena vstupenky je 150 Kč, cena pro 
důchodce činí 100 Kč.

Ples SDH Lískovec
Sbor dobrovolných hasičů 

Lískovec vás srdečně zve na 
Hasičský ples 18. 2. od 20 hodin 
v KD Lískovec. O občerstvení je 
bohatě postaráno, ples zahájí 
vystoupení mažoretek, k posle-
chu a tanci hraje skupina Digital 
a překvapení večera nese jméno 
Admirál show. Vstupné 100 Kč.

Společenský večírek
Okresní a Městský výbor 

KSČM vás srdečně zve na 
Společenský večírek, který se 
uskuteční v sobotu 18. února od 
18 do 2 hodin v přístavbě Národ-
ního domu. Vstup od autobuso-
vého stanoviště. Vstupné 80 
Kč. Zajištěna bohatá tombola. 
Na vaši hojnou návštěvu se těší 
pořadatelé.

Ples ČSSD
OVV České strany sociálně 

demokratické ve Frýdku-Místku 
spolu s poslaneckou kanceláří ing. 
Petra Rafaje a SDŽ si vás dovolují 
pozvat na 11. reprezentační ples, 
který se bude konat v sobotu 11. 
února v restauraci Ondráš ve 
Sviadnově. Začátek plesu je v 
19 hodin. K tanci i poslechu hraje 
WS kvartet, předtančení, bohatá 
tombola, vstupné 150 Kč včetně 
místenky a večeře. Předprodej 
vstupenek a místenek: sekretariát 
OVV, Beskydské informační cent-
rum na náměstí Svobody v Místku 
a u obsluhy restaurace Ondráš. 
Srdečně zvou pořadatelé.

(Pořádáte ples či bál? Můžete 
o jeho konání informovat pro-
střednictvím zpravodaje)

Koncert Králové operety

15. ledna byla uzavřena 
nominace na ocenění Křesadlo, 
které je určeno dobrovolným 
pracovníkům v neziskovém sek-
toru. Pořadatelům se sešlo pět-
atřicet kandidátů, takže komise 
složená ze zástupců města, 
Adry a dalších organizací bude 
mít rozhodně z čeho vybírat.

„Navrženo je spoustu lidí, 
kteří se starají o seniory, ale i o 
mládež, občané ale nominovali 
třeba i osobu, která se v okolí 
domu stará o zeleň. Každopád-
ně bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří nominace poslali, 
protože tím dávají tomuto oce-
nění smysl,“ řekl Martin Sysala, 
který má neziskové organizace 
na starosti na Městském úřadě 
Frýdek-Místek. 

V příštím čísle vás seznámí-
me s nominovanými a následně 
blíže představíme ty, kteří oce-
nění získali. V republice se Kře-
sadla rozdávají od roku 2001, ve 
Frýdku-Místku nyní poprvé. (pp)

Nominace uzavřena



Místek, parkoviště u kina P. Bezruče: 7. 2. - 9. 2.
Místek, parkoviště u krytého bazénu: 14. 2. - 16. 2.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 21. 2. - 23. 2.
Frýdek, parkoviště naproti zastávky Na Veselé: 
31. 1. - 2. 2. a 28. 2. - 2. 3.
V případě špatné dostupnosti místa z důvodu 

sněhu apod., mobilní sběrna na stanovišti umístěna 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
nebude. Informace o tom, zda je na daném místě 
mobilní sběrna umístěna, si občané mohou ověřit na 
tel. číslech: 558 623 546 nebo 558 609 489.

Provozní doba mobilní sběrny je vždy úterý, 
středa, čtvrtek od 10 hod. do 18 hod. (dle harmo-
nogramu).

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

Odbory 13 Leden 2006

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 

33,75 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2 (II.NP. 

- kanc.č. 34)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP 

- kanc.č. 35)
- nebytové prostory o výměře 38,91 m2 (I.NP 

- kanc.č.9)
- nebytové prostory o výměře 20,40 m2 (I.PP 

- kanc.č.81)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 

ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (IV.NP
- kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (III.NP - 

kanc.č. 306)
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (V.NP - 

kanc. č. 506)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2  a 7,81 

m2  (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)

6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP) 

- 3 kanceláře+WC
7) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 

m2 směr Ostravská

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

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 165,71 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 591, ul. Národních mučedníků
6) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VI.NP)
7) Objekt čp. 606,ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP)
7) Objekt čp. 56, ul. Zámecká
- nebytový prostor o výměře 87,25 m2 (I.NP)

Prázdninový dotační program
Komise pro výchovu a 

vzdělávání pracující při Radě 
města Frýdek-Místek vyhlašu-
je mimořádný výběrový dotač-
ní program z fondu výchovy 
a vzdělávání města Frýdek-
-Místek. Obsahem dotačního 
programu je podpora jedno-
rázové akce pro děti města 
Frýdku-Místku ve věku do 15 
let v průběhu letních prázdnin 
v roce 2006. 

Podkladem pro zařazení do 
výběrového dotačního programu 
je standardní žádost o dotaci z 
fondu výchovy a vzdělávání na 
jednorázovou akci a příloha for-
mou projektu obsahující násle-
dující položky: obsah a cíl akce, 
popis cílové skupiny, kterým je 
projekt určen (věk, počet apod..), 
časový harmonogram, podrobný 
položkový rozpočet akce. 

Akce se může konat:
- formou jednodenní nebo 

vícedenní akce, případně může 
být rozložená do více etap

- na území města, tak i mimo 
město (pouze v ČR)

- jak pro veřejnost, tak pro 
členy žádající organizace.

Při hodnocení se bude brát 
zřetel na nápaditost akce, pří-
nos akce pro děti a zpracování 
projektu. 

Minimální výše požadované 
dotace je Kč 100.000,-. Maxi-
mální výše požadované dotace 
je Kč 150.000,-. Dotaci je možné 

použít pouze na náklady v soula-
du se statutem fondu výchovy a 
vzdělávání. Dotaci nelze použít 
na akci pro dospělé, mzdy, 
vybavení nesouvisející s přímou 
prací s dětmi a mládeží, investi-
ce a podnikatelské záměry.

Vítězný projekt bude navržen 
na odměnu Radě města Frý-
dek-Místek (max. do výše
10 % dotace) na pokrytí ostat-
ních nákladů souvisejících s 
realizací projektu, které nelze 
hradit z přidělené dotace. 

Žádost do vyhlášeného 
dotačního programu mohou 
podat organizace působící ve 
Frýdku-Místku v  oblasti zájmo-
vých, volnočasových a výchov-
ně vzdělávacích aktivit v soula-
du se statutem fondu výchovy a 
vzdělávání (dotace není určena 
pro organizace působící v oblas-
ti tělovýchovy a sportu).

Uzávěrka dotačního progra-
mu je 15. 3. 2006 (do dotačního 
programu budou přijaty pouze 
žádosti doručené do termínu 
uzávěrky Městskému úřadu Frý-
dek-Místek). 

Bližší informace je možné 
získat na oddělení mládeže a 
tělovýchovy odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, 
městský úřad, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, nebo na 
tel. čísle 558 609 215 (Mgr. Mar-
tin Sysala).

Správce Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy sdružení Region Beskydy vyhlásil k 13. 1. 2006  
otevření 2. kola programu Fond mikroprojektů Program Iniciativy INTERREG IIIA – Přeshraniční spolu-
práce ČR – Polsko.

Zaměření projektů:
Kulturní výměny, Místní demokracie, Lidské zdroje, Plánovací a rozvojové studie, Hospodářský rozvoj, 

Životní prostředí, Cestovní ruch, Komunikace
Celková částka:
Euroregion Beskydy/Beskidy – česká část pro období 2004 – 2006, 106 100 €
Velikost podpory (75% z nákladů projektu):
• minimální částka: 2 000 €
• maximální částka 20 000 €
Výše podpory nesmí přesáhnout 75 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zbývajících minimálně 

25 % musí být financováno z vlastních zdrojů žadatele nebo českých partnerů, nebo ze zdrojů jiných, než 
je rozpočet Evropského Společenství. 

Termín podání žádostí:
Termín příjmu žádostí v 1. kole je od 1. 2. 2006 do 15. 2. 2006 do 13 hodin na adresu Administrátora. 
Poslední termín pro předložení žádosti bude v druhé polovině roku 2006 a bude upřesněn zveřejně-

ním na webových stránkách Správce http://www.euroregion-beskydy.cz, http://www.regionbeskydy.cz  a 
Administrátora  http://ops.tranovice.org.

Více informací:
Správce programu:
Sdružení Region Beskydy, Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22
Ing.arch. Petra Schnirchová, tel.: 558 435 765
e-mail: sekretar@euroregion-beskydy.cz, schnirchova.petra@seznam.cz

2. kolo programu Fond mikroprojektů Program Iniciativy
INTERREG IIIA – Přeshraniční spolupráce ČR – PolskoJEDNOTNÁ ÚŘEDNÍ DESKA: Od Nového roku najdou občané 

veškeré úřední dokumenty, které musí být ze zákona zveřejňo-
vány na úřední desce, na jednom místě. V pasáži naproti hlavní 
budovy městského úřadu (Radniční ul.) je úřední deska k dispozi-
ci 24 hodin denně.                    Foto: Petr Pavelka

úřední hodiny odborů
Odbor správy obecního 

majetku
Po, St 8 – 17 hod.
Čt 13 – 15 hod.
Rozšířené úřední hodiny na 

oddělení správy budov a bytové-
ho fondu, úsek technicko-eko-
nomický

Út, Pá 7,30 – 8,30 

Odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy

Po, St 8 – 17 hod.
Út, Pá 8 – 13.30 hod.
Čt 8 – 15 hod.

Odbor kancelář starosty 
Po, St 8 – 17 hod.
Čt 13 – 15 hod.

Živnostenský úřad
Po, St 8 – 17 hod.
Čt 13 – 15 hod.
Stavební úřad
Po, St 8 – 17 hod.
Čt 13 – 15 hod.
Finanční odbor
Po, St 8 – 17 hod.
Čt 13 – 15 hod.



Programová nabídka 14 Leden 2006

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

1. února v 19.00 hod.
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ /VB,ČR/
Karel Roden, Aňa Geislerová, Andy 

Nyman ve vtipné černé kriminální komedii.
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min
2. až 5. února v 17.00 hod.

21. února v 19.00 hodin - frýdecký zámek
ESTER TRIO

Tamara Polakovičová - housle, Dominika Hoš-
ková - violoncello, Ester Godovská - klavír

Program: J. A. Komenský, Miloš Štěd-
roň, Manuel de Falla, Astor Piazzolla

Soubor byl založen počátkem roku 
2004 a tvoří jej významné interpretky sou-
časnosti, které se vedle sólistických akti-
vit věnují i komorní hře v klavírním triu.
Předplatitelé zámeckých koncertů 2005/2006
23. února v 19.00 hodin - Kino Petra Bezruče

Rangers Tour 2006
„…Nejde zapomenout“
Skupina Rangers připravila koncertní turné 

jako vzpomínku na nedávno tragicky zesnulé-
ho zpěváka Milana Dufka. V novém složení 
v čele s Janem Vančurou představí nový 
koncertní program, který se vrací k typickému 
vokálnímu projevu z nejslavnější éry skupiny. 

Jako hosté vystoupí: Jan Vyčítal, Wabi 
Daněk, Věra Martinová a další.
25. února ve 20.00 hodin - Národní dům

REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ PLES
Kurzovní činnost ÚNOR 2006
Kondiční posilování
Lekce jsou zaměřeny na zpevňování a 

formování svalových skupin.
K cvičení se používají míče overbally, 
gumy, činky atd.
Zacvičit si můžete 2x týdně každé pondělí 
a čtvrtek od 18.00 do 19.30 hodin.
Kurzovné na 15 lekcí (po nebo čt) je 600 Kč.
Kurzovné na 30 lekcí (po + čt) je 900 Kč.
Zahájení: pondělí 27. 2. 2006 v 18.00 h.

           čtvrtek 2. 3. 2006 v 18.00 h.
Platba kurzu v den zahájení hodinu 

před začátkem.
Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 20. 2. 2006.
Informace na tel. čísle 558 438 083 

Kateřina Kubalová.
Zdravotní cvičení pro ženy

Je určeno ženám všech věkových kategorií.
Lekce jsou zaměřeny na protažení a 

posílení všech svalových partií.
K cvičení se používají míče overbally a gumy.
Cvičení probíhá pod vedením zdravotní sest-
ry každou středu od 18.00 do 19.00 hodin.

Zahájení: středa 1. 2. 2006 v 18.00 h.
Platba kurzu proběhne v den zahájení 

hodinu před začátkem.
Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národního domu.

Informace na tel. čísle 558 438 083 
Kateřina Kubalová.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
1. února v 19.00 hodin

Janáčkova filharmonie Ostrava
Dirigent: Miloš A. Machek
KRÁLOVÉ OPERETY
Program: J. Strauss – Netopýr (přede-

hra), R. Friml – Rosemary, F. von Suplé 
– Básník a sedlák, O. Nedbal – Vinobraní, 
F. Lehár – Zlato a stříbro, J. Offenbach 
– Orfeus v podsvětí.

Po stopách lehké múzy se spolu s diri-
gentem Milošem Machkem vydáme do 
doby promenád, večírků a slavných plesů. 
Tiché soupeření dvou evropských velko-
měst dalo kupodivu vzniknout skladbám, 
které dodnes dovedou pohladit srdce 
posluchače a na jeho tváři vyloudit blažený 
úsměv. Takové elektrizující kouzlo vídeň-
ského valčíku nebo pařížského kankánu 
jakoby znovu a znovu ožívá a povznáší 
nás vysoko nad starosti běžného dne.

3. února v 19.00 hodin 
Agentura AP – Prosper
Bricaire Lassayques

Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete?
Christian má „nemoc“, s každou ženou 

vydrží jen chvíli. Byl ženatý s Gisele a 
pocítil nepřekonatelnou potřebu utéct. 
Aby svému svědomí částečně ulevil, 
uzavřel ve prospěch své ženy vysokou 
pojistku a předstírá, že se utopil. Tento 
trik použil úspěšně ještě dvakrát, ale 
najednou se ocitá tváři v tvář se svými 
„vdovami“ i novou snoubenkou.
Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovco-
vá, Jaromír Dulava, Martina Hudečková aj.

Režie: Petr Palouš
Předplatitelská skupina B
5. února v 15.00 hodin 
Divadlo „V batohu“ Trojanovice
KAŠPÁREK A JEŽIBABA
Loutková pohádka pro děti.
12. února v 15.00 hodin 
Divadlo „KRUH“ Havířov
VODNÍKOVY KLÍČE
Veselá pohádka pro děti.
19. února v 15.00 hodin 
Divadelní soubor „KAMARÁDI“ 
JARO S KAMARÁDY
Veselé jarní pohádky. 
23. února v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Milan Calábek
FAUST
Pro předplatitele FMC
24. února v 19.00 hodin 
Studio Dva Praha
Edward Albee
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ
Čtyři postavy hrají během noci kruté hry, 

ve kterých se probírají ta nejsoukromější 
témata a odkrývají se utajované komplexy.

Hrají: Hana Maciuchová, Ladislav Frej, 
Simona Postlerová a Jiří Dvořák

Režie: Petr Novotný
Předplatitelská skupina A
26. února v 15.00 hodin 
Divadlo „OBLÁZEK“ Ostrava
OBUŠKU Z PYLE VEN
Loutkové pohádky bratří Grimmů.
FILMOVÝ KLUB 
6. února v 19.00 hod.
ZLOMENÉ KVĚTINY /2005-USA/
Režie: Jim Jarmusch
Bill Murray v hl. roli smutné road movie 

komedie, která získala Velkou cenu na 
festivalu v Cannes 2005.

Mládeži do 15 let nevhodný, 106 min
PROJEKT 100
7. února v 19.00 hod.

AŽ PŘIJDE KOCOUR /1963-ČR/
Režie: Vojtěch Jasný
Jan Werich, Vl. Brodský, Jiří Sovák, Jiři-

na Bohdalová, Vl. Menšík v pohádkovém 
příběhu z malého českého maloměsta.

Mládeži přístupný, 90 min
13. února v 19.00 hod.
DÍTĚ /2005-Francie/
Režie: Jean-Pierre a Luc Dardenneovi
Snímek oceněný v roce 2005 Zlatou 

palmou v Cannes – příběh dvou mladých 
lidí naprosto nezralých na narození syna.

Mládeži do 12 let nevhodný, 95 min
14. února v 19.00 hod.
KDYBY... /1968-VB/
Režie: Lindsay Anderson
Pohled do bouřlivého roku 1968 měl 

své ozvěny i za tlustými zdmi anglických 
internátních škol.

V hl. rolích: Malcolm McDowell, David Wood
Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min
20. února v 19.00 hod.
THX 1138 /1971-USA/
Režie: George Lucas
Antiutopická scifi z blízké budoucnosti o 

sterilní, superkontrolované a tupé konzum-
ní společnosti zfetované potřebou čistoty.

Mládeži do 12 let nevhodný, 88 min 
21. února v 19.00 hod.
U KONCE S DECHEM /1959-Francie/
Režie: Jean Luc-Godard
Jean Paul Belmondo, Jean Sebergová 

v příběhu o lásce a zradě, ale také o úna-
vě z nicnedělání.

Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min
27. února v 19.00 hod.
THE COMMTMENTS /1991-Irsko,VB,USA/
Režie: Alan Parker
O vzniku a vzestupu nezvyklé hudební 

soulové skupiny v Irsku.
Mládeži do 12 let nevhodný, 115 min
28. února v 19.00 hod.
NA VÝCHOD OD RÁJE /1955-USA/
Režie: Elia Kazan
Kultovní film na motivy stejnojmenného 

Steinbeckova románu – v hl. roli James 
Dean, Richard Davalos.

Mládeži do 12 let nevhodný, 80 min
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
24. února v 10.00 hod
BROUČKOVA RODINA 1 /ČR/
Pásmo oblíbených Broučků, ve kterém 

neschází také snímky Krtek a buldozer, 
Krtek a raketa.

Mládeži přístupný, 65 min
24. února v 13.30 hod.
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁ-

DU /USA,VB/
Dobrodružství chlapce v továrně na 

čokoládu. Film je uváděn v českém znění!!
Mládeži přístupný, 110 min

STRAŠPYTLÍK /USA/
I ten nejmenší tvoreček může dokázat 

velké věci. Animovaný příběh o malém 
kuřeti je uváděn v českém znění!

Mládeži přístupný, 75 min
2. až 5. února v 19.00 hod.
ELIZABETHTOWN /USA/
Orlando Bloom, Kirsten Dunstová, 

Susan Sarandonová v melodramatické 
romantické komedii o mladém návrháři.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
6. února v 19.00 hod.
ŠTĚSTÍ /ČR/
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa 

Geislerová ve filmu Bohdana Slámy o 
zázracích obyčejných lásek.

Mládeži přístupný, 100 min
7. až středa 8. února v 19.00 hod.
DOBLBA! /ČR/
Repríza černé komedie o vypečené 

rodině Mukových, ve které neschází pří-
mo funebrácký humor.

Mládeži přístupný, 110 min
9. až 12. února v 16.45 hod.
LETOPISY NARNIE: LEV, ČARO-

DĚJNICE a SKŘÍŇ /USA/
Adaptace knihy C. S. Lewise – příběh 

čtyř sourozenců, kteří prožijí neopakovatelné 
dobrodružství v zemi plné kouzel a zázraků.

Mládeži přístupný, 135 min
9. až 12. února v 19.00 hod.
DŮKAZ /USA/
Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins v dra-

matu o odvaze vzít osud do vlastních rukou.
Mládeži do 12 let nevhodný, 100 min
13. až 15. února v 19.00 hod.
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY /USA, SRN/
Cameron Diazová, Toni Colletteová, 

Shirley MacLaineová v komedii o dvou 
sestrách s naprosto rozdílnými povahami.

Mládeži přístupný, 120 min
16. až 22. února v 17.00 hod.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI /ČR/
Rodinná komedie Marie Poledňákové 

opět představuje rodinu horolezce Luboše, 
baletky Anny a jejich nyní už dvou dětí.

V hl. rolích: M. Etzler, I. Timková, Jiří 
Mádl, Eva Holubová a další.

Mládeži přístupný, 110 min
16. až 19. února v 19.00 hod.
PANIC JE NA NIC /ČR/
Letní komedie plná teenagerského 

humoru a hlášek „Aneb jak si užít“ o trojici 
šestnáctiletých kamarádů z Prahy.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min
24. a 26. února v 19.00 hod.
HOOLIGANS /USA, VB/
Elijah Wood rozšiřuje řady fotbalových 

násilníků. Pohled do zvráceného prostře-
dí anglických fotbalových „fanoušků“.

Mládeži do 15 let nevhodný, 109 min
27. února až 1. března v 19.00 hod.
DOMINO /USA, Francie/
Keira Knightleyová, Mickey Rourke, Edgar 

Ramírez v akčním thrilleru Tonyho Scotta.
Mládeži nepřístupný, 125 min

7. - 8. února - Malování na sklo a na fólie 
- vitráže do oken
13. - 17. února - Prázdniny, dopolední pro-
voz od 8:00 do 13:00 hodin (hry, soutěže, 
oslava Valentýna, výlet, spaní v klubovně)
20. - 23. února - Příprava na karneval - 
výzdoba klubovny + výroba masek (bláz-
nivé paruky)
24. února - „Parukový bál“ (hodnocení 



LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

STÁLÉ EXPOZICE:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 

obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí.
Historicko-etnografická část prezen-

tuje nyní na 800 sbírkových předmětů, 
dokumentujících tradiční zemědělství, 
řemesla, obchod, železářství a další.

Řada originálních přístrojů, hracích skří-
ní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd, je 
vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 
různých zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových položek. 
K nejcennějším exponátům patří zkameněli-
na druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními 
obrazy slezské šlechty, zámecké interié-
ry instalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. 
Barbory a další zámecké zajímavosti.

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple Sv. Bar-

bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek pat-
řil k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku.

Expozice je obohacena o sochy Nej-
světějšího Srdce Pána Ježíše a Neposk-
vrněného Srdce Panny Marie, které byly 
přestěhovány z poutního kostela Navští-
vení Panny Marie – Baziliky minor.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a záro-

veň jednomu městu Frýdek-Místek. Kaž-
dé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném 
historickém území, které oddělovala jen 
„..šumivá, divoká Ostravice“. Vzdálená i 
blízká, historická, a zároveň moderní byla 
a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží 
si, aby lidé v nich žijící byli připomínáni a 
jejich činy zaznamenávány.

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

frýdeckého rodáka, který byl a je světově 
uznávaným básníkem a překladatelem. (po-

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHUnejlepší paruky, soutěže, tanec, tombola)
Od 27. února tvoříme pro výlohu knih-
kupectví Jakub
9. února - v době od 16:00 do 18:00 hodin 
zveme všechny příznivce stolních her 
ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER pro vel-
ké i malé (Abalone, Carcasone, Kris Kros, 
Scrabble a další). Jsou vítáni i rodiče dětí.

pá 8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
VÝSTAVY:
BOTY, BOTKY, BOTIČKY
Lidé nosí obuv odnepaměti. Z nutnosti, 

ale i pro parádu, ve všední dny i ve svátky, v 
radosti i ve smutku. Aniž si to uvědomujeme, 
obuv je fantastickým zdrojem informací.

Výstava sleduje vývoj obouvání od nej-
starších dějin až po současnost. Unikátní je 
kolekce různých typů obuvi několika konti-
nentů světa. K velmi atraktivním exponátům 
patří soubor obuvi vyrobené ve firmě Baťa v 
letech 1894-1945. Průřez baťovskou produk-
cí dává návštěvníkům příležitost nahlédnout 
do historie snad nejslavnější české firmy.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvr-
tek 1. prosince v 17,00 hodin v muzejních 
síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 26. března 2006.
EGYPT – TAJEMSTVÍ POUŠTĚ 

A PYRAMID
Fotografická výstava seznámí návštěv-

níka s pětačtyřicetiletou činností Českého 
egyptologického ústavu Filosofické fakul-
ty Karlovy university v Praze.

Výstava je doplněna přednáškami prof. 
PhDr. Miroslava Vernera, DrSc. (7. 2.) a 
Mgr. Hany Benešovské (21. 2.).

Potrvá do 2. dubna 2006.
NAHLÉDNUTÍ DO NPR MIONŠI
s fotografiemi Aleše Milerského
Rezervace Mionši bývá často nazývána 

pralesem, ve skutečnosti jím však není. Do 
jeho vývoje totiž zasahoval svým konáním 
člověk. Důkazem toho jsou polany (loučky 
vzniklé žďařením a výpasem lesa), stejně 
jako bizarně křivolaké a pokroucené kme-
ny a polorozpadlé pařezy (důsledek toula-
vých sečí). I přes patrný vliv lidské činnosti 
se zde zachovaly původní lesní porosty. 
Cílem výstavy je přiblížit tento fragment 
přírody v kulturní krajině. Atmosféru lesa 
navozují fotografie Aleše Milerského.

Vernisáž ve čtvrtek 9. února v 17,00 
hodin ve výstavních síních frýdeckého 
zámku. Součástí výstavy je soutěž a pro-
mítání filmů s přírodovědnou tématikou.

Potrvá do 9. dubna 2006.
PROGRAMY, KONCERTY
7. února v 17,00 hodin - Rytířský sál
ČESKÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKU-

MY V EGYPTĚ
Přednáška prof. PhDr. Miroslava Ver-

nera, DrSc.
Spojeno s prohlídkou výstavy „Egypt 

– tajemství pouště a pyramid“
21. února v 17,00 hodin - zámecký klub
STAROEGYPTSKÉ UMĚNÍ A 

ABÚSÍRSKÁ NEKROPOLE 
Přednáška Mgr. Hany Benešovské
Spojeno s prohlídkou výstavy „Egypt 

– tajemství pouště a pyramid
21. února v 19,00 hodin - Rytířský sál 

frýdeckého zámku
Čtvrtý zámecký koncert
ESTER TRIO
Tamara Polakovičová – housle
Dominika Hošková – violoncello
Ester Godovská – klavír
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-

VĚDNÁ SPOLEČNOST
2. února v 17,00 hodin - přednáškový 

sál v Zeleném domě
ZMIZELÁ PODOBA FRÝDECKÝCH ULIC
Tentokráte proměny ulic Těšínské, 

Krátké, Hasičské, Radniční, Hluboké, Na 
Půstkách, Řeznické, Farní a Na Blatnici v 
různých historických obdobích. Doplněno 
video a data projekcí.

9. února v 15,00 hodin - přednáškový 
sál v Zeleném domě

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků 
a materiálu, poradenská služba, video-
projekce. Schůzek se mohou zúčastnit 
všichni zájemci z řad veřejnosti – dospělí 
i mládež. Vstupné na akce se neplatí.

16. února v 17,00 hodin - přednáškový 
sál v Zeleném domě

ZMIZELÁ PODOBA FRÝDECKÝCH 
ULIC II.

Proměny Zámeckého náměstí, Masaryko-
vy třídy, ulice Bruzovská, Revoluční, Na Aleji, 
Nádražní a dalších v různých historických 
obdobích. Doplněno video a data projekcí.

23. února v 17,00 hodin – přednáškový 
sál v Zeleném domě

ŽIDOVSKÉ TOVÁRNY A FIRMY VE 
FRÝDKU-MÍSTKU

Historie židovských firem na území 
města, dochované tovární budovy, bytové 
domy a vily. Přednáška doplněná video a 
data projekcí.

4. února
Tradiční Lašský bál

11. února
Společenský ples DDM – Beskydské 

šachové školy.
19. února

Výroční schůze Českého rybářského svazu
24. února

Společenský ples Čtyřletého a osmi-
letého gymnázia ve Frýdku-Místku.

!!! POZOR ZMĚNA !!!
Scházíme se ve čtvrtek v době

od 9:00 – 12:00 hodin.
2. února - Beseda s Lenkou Diasovou, 
DiS. Na téma Dávky SSP
9. února - Zimní olympiáda 
16. února - Maňásková pohádka
23. února - Malování na sklo

V době od 9:30 do 10:00 hodin se 
koná cvičení maminek s dětmi.

Bližší informace na tel. čísle 558 434 
961, nebo v KM Krteček.

Z provozních důvodů je KM Krteček až 
do odvolání otevřen pouze ve čtvrtek.

KLUB MAMINEK KRTEČEK

2. února - ROCKOTÉKA
PRÁZDNINOVÁ ROKOŠKA, DJ JURA A POPROCKOVE PECKY
3. února - 2.3DRUMANDBASS NIGHT
YADEL, C-PHONE, KYANID&2.3DJs, VIDEOPROJEKTION 
4. února - HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
NESMRTELNÉ HITY A SOUTĚŽE V PODÁNÍ DJ MR KLEGY, HOLKY VSTUP ZDARMA
6. února - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA 
10. února - HIP-HOP-CABA&SIDE 
DALŠÍ SKVĚLÁ HOPOVÁ PARTY, cÁBA&SIDE&PUFAZ (EX ŠPATNEJ WLIV), HOO-
LA, LOWA
11. února - VESNICKA DYSKA 
DJ RADIJONKA, VSTUPNE ZA 10, RUM ZA 19,- A HLAVNĚ HUDBA NA JAKOU 
NEJSTE VE STOUNU ZVYKLÍ
13. února - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 
14. února - ROCKOTÉKA
PRÁZDNINOVĚ NALADĚN DJ JACOBO A SUPER SONGY
15. února - HIP-HOP PÁRTY
PRÁZDNINOVĚ NALADĚNI HOOLA, LOWA&SPECIAL GUEST DJs
16. února - LORD BISHOP (USA)
FUNKY LEGENDA Z NEW YORKU A HVĚZDA COLOURS OF OSTRAVA VE STOUNU!!!
17. února - WHIZZ no.9
OLI, SMARIO (MKTBROS), PICKFLICK (PICKFLICK.NET), DANCHEZ, MOODRIZ, 
MISCHA (YUPISASHIDJS/PHA)
18. února - LENKA DUSILOVÁ
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH ZPĚVAČEK, MEZI SVĚTY TOUR 2006
20. února - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA 
24. února - LES BABACOOLS (SPA) + SULTAN SOLIMAN
ŠPIČKA SVĚTOVÉ LATINO, REAGGE A SKA SCÉNY ZE ŠPANĚLSKA POPRVÉ VE 
STOUNU!!! WWW.BABACOOLS.COM
SUPPORT:SULTAN SOLIMAN
25. února - ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A NAŠLAPANÝ ROCK&POP 
27. února - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NEJEN BUDOVATELSKÉ HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 

Lidový dům v Místku pořádá ve spoluprácí 
s MSKA přednášku ing. Františka Koneč-
ného a Petra Matyáše – „CSI – salesián-
ské dílo v indickém Manipura a pomoc 
Jižnímu Súdanu“
7. února v 17.30 h v malém sále Lidového domu
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